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KUHU MINNA, TEATED, KUULUTUSED
I ADVENDI TÄHISTAMINE
Pühapäeval, 30. Novembril
12.00 Oodates jõule Sõru muuseumis, nukuteatri etendus.
Käsitöö näitus-müügi avamine Sõru muuseumis.
18.00 Advendiküünla süütamise palvlus Emmaste kirikus.
Seejärel rongkäik valla jõulupuu juurde, pakutakse teed ja
küpsiseid, muusikalised etteasted.

EMMASTE RAAMATUKOGU
Raamatukogu avatud
T, N, R 10.00 18.00
K
10.00 13.00
L
10.00 14.00
Leisu laenutuspunkt avatud üle nädala kolmapäeviti 14.00
18.00.
Novembris avatud 12. nov, 26. nov.
Detsembris avatud 10. detsembril.
Vahepealsel ajal võimalik teha ettetellimusi vajaliku raamatu
toomise osas raamatukogu telefonil 46 31 703
Tähelepanu! Raamatukogu suletud 21. novembril töötaja
koolitusel.
PÄEVATUBA
Avatud esmaspäevast reedeni 10.00 13.00
10. ja 17. novembril 10.00 külas Kärdla Südametuba, saab teha
terviseuuringuid. Kõik huvilised oodatud!
Ringitegevused Päevatoas:
Teisipäeval kell 11 käsitööring, juhendaja Kaili Saarna.
Neljapäeval kell 11.00 võimlemisring, juhendaja Õie Aedma
Reedel kell 10.00 lauluansambel, juhendaja Elle Paap.
Iga kuu lõpus viimasel reedel kuu sünnipäevade tähistamine.
Tohvri Hooldekodu
Emmaste Vallavolikogu otsusega jätkatakse uute hoolealuste
vastuvõttu.
Informatsiooni saab direktor Marina Eero tel. 46 31 704
Metsakonsultandi vastuvõtt
Seoses Viljar Rajaveeri pensionile jäämisega teenindab alates 1.
detsembrist Emmaste valda metsakonsultant Endel Rikken.
Vastuvõtuaeg endiselt neljapäeviti 9.00 12.00 Emmaste
vallamaja maakorralduse toas (kuni 2008.a. lõpuni).
Kontaktelefon 46 22 445 (vallas), 46 36 838 (Kärdlas), mobiil
51 03 539.
Rahvatantsuhuvilised
Meie tublid tantsunaised ootavad rühma juurde uusi liikmeid, et
üheskoos püüelda 2009.a. suvel toimuvale tantsupeole. Pole
tähtis, kas oled enne tantsinud või ei meiega koos saad kõigega
hakkama!
Treeningud toimuvad esmaspäeviti kell 17.30 põhikooli saalis.
Kontakt tel. 52 34 649 Helgi Taelma.
Apteegi lahtiolekuajad
Alates 1. novembrist on Käina apteegi Emmaste filiaal avatud:
E, K, N 9.00 13.00
T
14.00 18.00
R, L, P suletud.
Info tel. 46 95 407
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SÕRU MUUSEUM
Avatud Emmaste fotoklubi aasta ülevaatenäitus. Näitusel
olevaid fotosid saab ka osta. Näitus jääbavatuks kuni 5. jaanuarini
2009.a.
30. novembrist kuni 21. detsembrini Käsitöö jõulumüük.
Jõulumüük avatud iga päev 11.00-16.00
Oodatud ka vallarahva käsitööd, võtke ühendust muuseumiga tel.
46 95 408
7. detsembril Mae Kivilo-Rohumaa näituse „Salamaailm”
avamine. Näitus jääb avatuks kuni 28. veebruarini.
Pühapäeviti ürituste sari „Oodates jõule!”
30. novembril kell 12.00 Kärdla Nukuteatri etendus „Karupere
jõulud”.
7. detsembril kell 13.00 Meisterdamispäev kuuse-ehete
viltimise töötuba, juhendavad Katre Pruul ja Reelika Kastein.
14. detsembril kell 14.00 Muinasjutupäev. Muinasjuttu vestab
Tiina Kask.
21. detsembril - Väike jõulukontsert. Esinejad täpsustamisel,
jälgige reklaami!
Muuseum on avatud:
K-P 11.00-16.00
Telefon 46 95 408
VALGU SELTSIMAJA
Seltsimaja avatud laupäeviti 10.00-15.00
Maja hoiavad lahti novembris-detsembris:
01.11 Helju Hõim, 8.11 Enn Sutting, 15.11 Diana Leenurm,
22.11 Juta Rääts või Heli Üksik, 29.11 Margarita Maripuu, 6.12
Tiiu Vahtra, 13.12 Heli Üksik, 20.12 Enn Sutting.
Muudel aegadel saab maja kasutada kokkuleppel, tel. 56 912
640 Heli Üksik.
LEISU SELTSIMAJA
Avatud:
* Kirikuabi müügipunkti lahtioleku aegadel
T 16.00-19.00, L 12.00-15.00
* Raamatukogu laenutuspunkti lahtioleku aegadel: 12. nov., 26.
nov., 10. detsember.
EELINFO DETSEMBRIKUU KOHTA
Nukuteatri etendus Palamuse Amatöörteatri nukuetendus
„Naksitrallid” 4. detsembril kell 10.00 kooli saalis. Tasuta.
Eakate jõulupidu Toimub laupäeval, 13. detsembril kell 13.00
kooli saalis.
Info tel. 46 22 442 Liia Rull
Advendikontsert Pühapäeval, 14. detsembril kell 16.00 kooli
saalis, esinevad Kärt Johanson ja Tõnis Mägi
Järgmine vallaleht ilmub detsembrikuu kolmandal nädalal.
Ootame kaastöid kuni 8. detsembrini
margit@emmaste.hiiumaa.ee või vallamajja sekretäri kätte.
Nurste Baptistikogudus
ootab pühapäevakooli kuni 12-aastaseid lapsi igal pühapäeval
kell 11.00
Infotel. 56 957846
Emmaste Tarbijate Ühistu
Annab teada:
Sõru pood suletud.
Tankla pood Emmastes
avatud iga päev
8.00 21.00
Toimub ka plasttaara vastuvõtt.
Info tel. 46 31 705

Emmaste Vallaleht : väljaandja Emmaste vallavalitsus Toimetaja: Margit Kääramees 5244820. Küljendus: Enn Sutting. Fotod: Enn Sutting, Vahur Leenurm ja Indrek Hint.
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ÜLEVAADE OKTOOBRIKUU
VOLIKOGUST
Neljapäeval, 30.oktoobril toimus järjekordne Emmaste
Vallavolikogu istung.
AS Raunisaar planeerib mitmele poole Hiiumaale
rajada tuuleparke, sealhulgas ka Emmaste valda. Teema omab
kindlasti avalikku huvi ja seda kinnitas ka vallakodanike osavõtt
volikogu istungist. Tänaseks on AS Raunisaar teinud volikogule
ettepaneku olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam)
asukoha valikuks üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamise,
et määrata tuulepargile sobiv potentsiaalne maa-ala ja viia läbi
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Teemat tutvustas ja
küsimustele vastas hr.Kuido Kartau planeeringufirmast
Hendrikson & co OÜ. Teema arutlusel viibisid ka hr.Valery
Makushin firmast Raunistal AS ja hr.Andres Apri firmast
Raunisaar AS. Esialgse planeerimiskaardi järgi tuntakse huvi
põllu- ja metsaalade järele Kabunast Õnguni ja Jausa-LigemaTaterma piirkonna järele. Teema käsitlus jätkub järgmisel
volikogu istungil.
Vallavanem hr.Tiit Veersalu peatus infot jagades Eesti
Posti otsusel sulgeda järgmise aasta algusest Nurste side,
koostöös AS Sadolin ja AS Faasion toimuvast viimasest
värvikampaaniast järgmisel aastal, remonttööde alustamisest
Emmaste spordihoones ja veel mitmetel kuu jooksul valla elus
toimunud sündmustel.
Vallavolikogu muutis kinnistuomanike soovil kahe
kinnistu nimed, taotles munitsipaalomandisse mitmeid maatükke
Emmaste-kooli jalgrattatee all ja otsustas seada avaliku
kasutusõiguse sama jalgrattatee kahele eraomandis olevale osale.
Järgnevalt kinnitas volikogu Emmaste valla 2008.aasta
lisaeelarve. Lisaeelarvega vähendati eelarve tulude osa 1,875
miljoni krooni võrra ja kulude osa 322 tuhande krooni võrra.
Eelarvesse kanti ka planeeritud 3 miljonilisest laenust 1,776
miljonit krooni. Tulude vähendamine toimus põhiliselt
üksikisiku tulumaksu laekumise vähendamisega ja planeeritud
rajatiste ning hoonete müügi vähendamisega. Eelarve kulude
osas vähendati rahaeraldisi Sõru sadamale ja Emmaste kooli
spordihoonele.
Volikogule oli tulnud ettepanek võtta Emmaste koolis

VALLAVALITSUSE SEPTEMBRI JA
OKTOOBRIKUU ISTUNGITEL
VASTUVÕETUD KORRALDUSTEST
Kinnitati ametisse Sõru muuseumi direktor pr. Helve Russak
alates 22.oktoobrist 2008.a.
Nimetati esindaja Emmaste lasteaia hoolekogusse - haridusja noorsoonõunik Kristel Kivioja.
Korraldati avalik kirjalik enampakkumine:
* traktor 40 AM võõrandamiseks. Enampakkumine õnnestus,
kinnitati enampakkumise tulemused ja vormistati võõrandamine;
* väikebussi Volkswagen Caravelle võõrandamiseks. Pakkumisi
ei esitatud.
Moodustati komisjon:
* hajaasustuse veeprogrammi rahastamistaotluste
läbivaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks
koosseisus Tiit Veersalu, Siim Saarnak, Liia Rull, Jüri Lauter,
Heller Sööl;
* riigihanke läbiviimiseks koosseisus Tiit Veersalu, Aimi Pruul,
Aira Lerch.
Määrati teenindusmaa:

tööle sotsiaalpedagoog, millele volikogu andis oma põhimõttelise
nõusoleku. Teemaga tegutsevad edasi Emmaste kool ja
vallavalitsus.
Käesoleva aasta sügisel said vallakodanikud esitada
taotlusi oma kaevude ja veevärkide rajamiseks või
kordategemiseks, kus finantseerijateks on võrdsetes osades
taotleja, vald ja riik. Vallavalitsusel oli selleks planeeritud
vahendeid 70 tuhat krooni. Et aga avaldusi laekus ligi 20, siis
andis volikogu valitsusele nõusoleku kasutada kogu eelarve
reserv (300 000 krooni) kaevuprojektile.
Viimase teemana arutati Tohvri hooldekodu soovi
teenida ja kasutada lisatulusid (peielauad, pesupesemine jm.)
oma asutuses. Volikogu sellega ka nõustus. Veel otsustas
volikogu lõpetada piirangu, mis keelas uute hoolealuste võtmise
hooldekodusse. Maakonnas on saavutatud kokkulepe, et
Emmaste vald teeb ise kõik jõupingutused niinimetatud lamajate
maja renoveerimiseks ja pakub hooldusteenus kogu Hiiumaale
ning jätkuvalt ei planeeri hooldekodu erastamist. Veel oli seoses
Tohvri hooldekoduga laekunud ettepanek, et võiks olla võimalus
elada üksi toas. See ettepanek vajab aga pikemat läbimõtlemist ja
tuleb vast volikogu päevakorda tagasi kunagi hiljem.
Jüri Lauter
volikogu esimees
* vallale kuuluvale jalgrattateele.
Algatati detailplaneering:
* Põlde kinnistul Haldi külas;
* Kitsa-Kadaka kinnistul Kitsa külas.
Võeti vastu ja avalikustati detailplaneeringuid:
* Külaküla Ränga 1 kinnistu planeering.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine:
* PRÄHNA-PERETRI maaomandi taastamiseks Prähnu külas
Mare Sarapuu´le;
* PEETRIPÕLLU ja PEETRIRANNA maaomandi taastamiseks
Sinima ja Vanamõisa külas Elle Suup´ile.
Väljastati projekteerimistingimused:
* Õie Aedma´le Emmaste külas Allu kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Aasa Harjak´ule Jausa külas Anne kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Vaike Viesemann´ile Valgu külas Raja kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Ivan Lemkov´ile Sõru külas Kotka kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Kalmer Hiis´ile Rannakülas Mereranna kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
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* Kaja Kikas'ele Nuraste külas Toomaõue kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Toomas Alliksoo`le Nuraste külas Savi kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Heidi Õispuu `le Sõru külas Müürivahe kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* Eiki Kivi`le Sõru külas Muti kinnistule puurkaevu rajamiseks;
* Milvi Vanatoa`le Pärna külas Tuule kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
* OÜ ´le `Elekman Sepaste külas Sepametsa kinnistu liitumieks.
Määrati hooldaja ja tühistati hooldaja määramine:
* kolmele puudega isikule;
* tühistati üks hooldaja määramise korraldus seoses hooldataja
taotlusega.
Määrati lapsetoetuse saaja:
* kahe alaealise lapse lapsetoetuse saajaks määrati vanaema.
Tühistati rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete
muutmise kanne:
* ühe isiku kanne kui rahvastikuregistri seadusega vastuolus
olev.
Eraldati rahalisi vahendeid:
* toimetulekutoetuseks septembris 7-le, oktoobris 5-le taotlejale;
* täiendavateks sotsiaaltoetusteks riigieelarve vahenditest
septembris 1-le ja oktoobris 4-le taotlejale;
* riikliku lapsehoiuteenuse vahenditest septembris 1-le
teenuseosutajale;

* vallaeelarve sotsiaalhoolekandevahenditest septembris 3-le ja
oktoobris 5-le taotlejale;
* sünnitoetusteks seoses lapse 1 kuni 5 -aastaseks saamisega
septembris 1-le, oktoobris 2-le perele;
* eakatele vallakodanikele juubeliks oktoobris 2-le ja novembriks
4-le juubilarile.
Esitati eelnõud volikogule:
* Emmaste vallavolikogu määruse nr.33 01.02.2008 muutmiseks;
* Käina Kaunite Kunstide Koolis õppivate laste vanemate avaldus
lahendamiseks;
* Piletihindade ja giiditeenuse tasu kehtestamine Sõru muuseumis
täiendamine tasuta külastuste võinmaldamiseks;
* Emmaste Vallavolikogu 13.03.2008.a.otsuse nr. 114 "Kinnistu
sihtotstarbe muutmine" tühistamiseks;
* pikaajalise investeerimislaenu võtmiseks;
* Öökulli, Sambliku, Maantee ja Lõvi kinnistu jagamiseks ja
kohanime määramiseks;
* Emmaste valla 2008.aasta eelarve täiendamiseks ja muutmiseks;
* Rea ja Nõmme kinnistu nime muutmiseks;
* Emmaste jalgrattatee teenindusmaa taotlemiseks
munitsipaalomandisse;
* isikliku kasutusõiguse seadmiseks Emmaste valla kasuks
Emmaste jalgrattatee osas kahe kinnistu piires.

RAHAST

novembri alguses. Laenu kasutus jaguneb käesoleva ja tuleva
aasta peale ning katab valdavalt spordi-halli rekonstrueerimise ja
noortemaja ehitamise omaosaluse kulud.
Vallavalitsus ja valla allasutused tegelevad aga juba
järgmise, 2009 aasta eelarve projekti koostamisega.
Eelarvekõnelused vabariigi valitsuse ja omavalitsusliitude vahel
kulgesid väga raskelt ja omavalitsustele ebasoodsalt vähenesid nii
haridusinvesteeringud kui ka teede hooldusele suunatavad
vahendid ja osades eelarvepositsioonides ei ole tänaseks veel
kokkuleppeid saavutatud. Seega jääb järgmise aasta eelarvet
iseloomustama konservatiivsus ja kokkuhoid.
Eelneva jutu kokkuvõtteks tuleb aga tõdeda, et ei ole
midagi uut siin päikese all: headele aegadele järgnevad kehvemad
ja kehvematele paremad. Ärgem siis peljakem kehvemaid aegu,
muidu head ajad ei tulegi. Ja veel: elu ei ole ainult materiaalsus,
raha. Leidke igas päevas midagi head, sest kui uskuda meediat ehk
ajakirjandust, raadiot ja televisiooni, siis elu koosneb ainult
negatiivsest. Loomulikult ei ole see nii: kui ka tänases päevas on
õnne kasinalt, siis mälestustes on seda piisavalt ja ka homne on
kindlasti helgem. Kuni me oma valla asju otsustame ikka oma
vallamajas ja koos Sinuga, läheb elu edasi. Ainult sammude
pikkus võib keerulisematel aegadel olla lühem.

Rahvusvahelisest panganduskriisist alguse saanud
majandusraskused ei möödu ka meist, kes me siin Euroopa
ääreala saarel oma igapäeva toimetusi toimetame.
Meie ettevõtete osalemine rahvusvahelisel turul on
võimaldanud neil viimastel aastatel kiiresti areneda, kuid samas
jõuavad seda teed mööda meieni ka piiriülesed
majandusprobleemid ja raskused. Vähenevad ettevõtjate tulud,
päevakorda kerkivad töötajate koondamised. Kuna valla 30,85
miljonilisest tulude eelarvest oli selleks aastaks planeeritud
laekumisi füüsilise isiku tulumaksust 13,2 miljonit, siis on sellel
summal valla eelarvele oluline tähendus. Tänaseks, kui aastast
on möödunud 10 kuud, võime tõdeda, et aasta alguses plaanitu
ei realiseeru. Tulumaksu vähemlaekumist võime prognoosida
ligikaudu 700 000 krooni. Tulude poolele oli planeeritud ka
Ollima kompleksi kuivati müük, mis aga valla põllumeeste
palvel sel aastal päevakorrast maha võeti. Kui veel lisada, et ka
riigipoolsed lubadused ei ole investeeringute osas paika pidanud
ligi 1 miljoni krooni osas, siis oligi vallavalitsus sunnitud
esitama volikogule negatiivse lisaeelarve 1,875 miljoni krooni
ulatuses.
Kõik me teame ka oma isikliku või pere eelarve näitel,
et kulutada saab seda raha, mis sul reaalselt rahakotis on. Seega
kui ei ole tulusid, peab ka kulusid kärpima.
Kusjuures kulusid tuleb kärpida tingimustes, kus hinnad on
kasvanud. Aasta jooksul on lisandunud ka ettenägematuid,
planeerimata kulusid nagu poebussi ost valdade poolt,
veeprogrammi finantseerimine, aasta esimese poole
kütusehindade ohjeldamatu tõus jne. Sellele vaatamata õnnestus
kulude eelarvet kärpida üle 0,32 milj.krooni. Võimalus kasutada
sihtfinantseerinute raha aasta jooksul investeeringute katteks
lükkas laenu võtmise vajaduse aasta lõppu. Nii saime säästa
kogu aasta laenu-intressidelt. Selle aasta investeeringutest olid
suuremad lasteaia õueala rekonstru-eerimise lõpetamine (valla
omaosalus 327 000 krooni), Emmaste spordiväljaku- Miniarena
ehitamine (omaosalus 284 000 krooni), staadionimaja
renoveerimine (omaosalus 258 000 krooni), Emmaste kooli
väliklassi ehitus (omaosalus 150 000 krooni).Vastavalt volikogu
otsusele on kolme miljoni krooni investeerimislaenu saamiseks
väljakuulutatud riigihange ja tulemused peaks selguma

Aimi Pruul
vallasekretär

Parimate soovidega,
Tiit Veersalu,
Sinu vallavanem

SADOLINI VÄRVITURNIIR 2008
Tänavune värviturniir toimus 18. oktoobril, võistlusalaks seekord
saalihoki. Turniiri võitis Emmaste valla võistkond koosseisus:
Tõnis Saarnak, Peeter Vesingi, Teet Kivisilla, Egon Tintse, Aivar
Jõeleht. Teiseks tuli Faasioni võistkond ja kolmanda kohaga pidi
seekord leppima Sadolini võistkond. Järgmisel aastal otsustati
üksteiselt mõõtu võtta jalgrattasõidus - osaleda Emmaste
rattarallil.
Anne Golub spordimetoodik
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VII EMMASTE RATTARALLI TULEMUSI
SAAB VAADATA INTERNETIST
11. Oktoobril toimunud traditsioonilisel rattarallil osales
rekordiline arv sportlasi 121. Väga palju oli külalisi
mandrimaalt, nii Tallinnast, Haapsalust Saaremaalt kui mujaltki.
Neile pakkusid konkurentsi meie oma saare rattasõiduhuvilised.
Täpset võistluse protokolli ja paremusjärjestust saab vaadata
internetist aadressilt http://rattaralli.pri.ee/ , kahjuks ei mahu
käesolevasse lehte see ära. Siin lehes tahaks aga tänada kõiki
osalejaid, kaasa aitajaid ja sponsoreid.
Kõik rattarallil osalenud olid väga tublid oli muretsetud nõutud
kaitsekiivrid, enamus läbis distantsi, katkestajaid oli vaatamata
keerulistele teeoludele vähe ja kuigi rajalt tulles oldi üleni poriga
koos, ei tehtud sellest suurt numbrit.
Suurt spordisündmust aitasid peale Emmaste spordiklubi ja
vallavalitsuse korraldada veel paljud vabatahtlikud, keda kõiki ei
jõua siin üles lugeda - neile kõigile suured tänud veelkord! Ja
suured tänud ka kõigile sponsoritele: Dale LD, Hiiu Vill,
Liisbet Tukat, M j P Nurst, Hiiu Pagar, Faasion, Relle, Käina
ujula, SK Viiking, Kerttu Sport, Luige baar, Hiiumaa
Spordiliit, Hiiumaa Piirivalve, Hiiumaa Haigla, Käina
Spordiklubi, Kalle Kriit, Tarmo Kütt, Hiiumaa Politsei,
Hiiumaa Teedevalitsus.
Anne Golub
spordimetoodik

SELTSID TUBLID RAHASID TAOTLEMA
Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust taotlesid meie
valla mittetulundusühendused lisavahendeid oma tegevuste
korraldamiseks ja piirkonna elukeskkonna parandamiseks. Kõik
küsijad said ka kas osalise või täismahus rahastuse.
Nii saab Emmaste spordiklubi 25000 krooni korraliku välitelgi
soetamise toetuseks, mis kokku läheb maksma üle 33000 krooni,
puudu jääv osa kaetakse omafinantseeringu ja valla abiga. Telk
tehakse eritellimusel ja valmib järgmise aasta kevadeks.
Kuna Valgu seltsimaja on avatud vaid kord nädalas, kuid maja
eest tuleb ka muul ajal hoolitseda (loe. maja kütta), siis planeerib
Külaselts MUHV sinna paigaldada õhk-õhk-tüüpi küttesüsteemi,
mis läheb maksma 16000 krooni. KOA programmist saadi
selleks toetust 11000 krooni.
Oma esimese rahataotluse kirjutas möödunud suvel loodud
Agapäeotsa Selts. Eraldatud 13000 krooni abil lastakse
valmistada ja paigaldatakse Haldreka ja Haldi teeotsadesse
tugevad postkastide alused, kuhu siis kohalikud inimesed saavad
oma postkastid kinnitada ja kuhu saab vajadusel ka külarahvale
olulisi teateid üles panna. Agapäeotsa Selts kutsub piirkonna
elanikke endaga ühinema, et siis koos otsustada, mida oleks vaja
järgmisena ette võtta. Seltsi juhatusega saab kontakti tel. 52 59
525 Alice Leetma ja nende tegevustest saab juurde lugeda
internetist http://agapaeots.blogspot.com/
2009.a. plaanib ka Emmaste vallavalitsus sarnaselt teiste
Hiiumaa omavalitsustega toetada MTÜ-de tegevust väikese
rahalise panusega, et neil oleks kergem leida erinevatesse
projektidesse rahataotluste kirjutamisel omafinantseeringut.
Hetkel on väljatöötamisel toetuse saamise kord ja
taotlusplanketid, kui kõik on valmis ja volikogus kinnitatud, siis
anname sellest teada.
Margit Kääramees
kultuurinõunik

Sündis uus vallakodanik!
Ma sündisin maailma täna,
muid päevi mina ei tea.
Ma sündisin maailma täna,
küll maailm on ilus ja hea!
(H.Runnel)
Hanna Pruul 28.10.2008 Lepiku küla
Palju õnne vanematele ja vanavanematele!

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI
Olgu sõnad lihtsad ja soojad,
teile tänase õnne toojad.
Olgu teil alati tugevat närvi,
silmade soojust ja rõõmude värvi.
Südamel jõudu ja mõtetel lendu,
eluteel astudes hoogu ja indu!
Juubilarid
50
55
60
65
70
75
80

26.11 - Valter Alliksoo
22.12 - Ants Küttim
18.11 - Jüri Tammeveski
05.11 - Arne Jõesaar
17.11 - Rein Reha
23.11 - Aet Orman
17.11 - Aime Udu
21.11 - Eva Reiman
10.11 - Heinu Vähejaus
25.11 - Ilmar Tänavsuu
06.10 - Valve Viikmaa
24.11 - Elmo Söödor
25.12 - Asta Lepmets
01.11 - Kalju Kudu

Eakad sünnipäevalapsed:
82
83
88
92
93
94

21.11 - Etmeriine Saart
29.11 - Pavel Sunter
27.12 - Miralda Pruul
04.11 - Agathe Vannas
24.11 - Liine Võsa
27.12 - Leida Toomla

Manalateele läinud...
Su jalg ei astu enam armsaid koduradu,
ei ava käsi enam koduväravat...
Helja Holsmer
26.12.1926 - 21.09. 2008 Emmaste küla
Margot Justi
13.02.1922 - 15.10.2008 Kuusiku küla
Lilli-Leonoore Elu
25.09.1921 - 22.08.2008 Sinima küla
Ants Remmelg
19.04.1938 - 31.08.2008 Emmaste küla
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Selle õppeaasta esimese veerandi lõpul 23. oktoobril sõitsidki 5.
ja 6.klass preemiareisile. Otsustasime külastada RMK Nõva
looduskeskust Perakülas Läänemaal. Meile tutvustati
looduskeskuse ruume ja näitusi, räägiti inimese mõjust
loodusele ja külastasime ka Peraküla talumuuseumi. Metsa
valisime programmi teemal “Mis on kõige parem tee?” ehk
ravimtaimed nõmmemetsas. Enne matka algust pakkusid
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looduskeskuse lahked töötajad meile teemakohast sooja taimeteed
ja pannkooke.
Põnev rännak nõmmemetsa pakkus paljudele äratundmisrõõmu ja
ka uusi teadmisi. Saime õõtsuda rabajärve serval, mõõta
laukasügavust, leida ravimtaimi ja maitsta erinevaid marju, näha
300 aasta vanuseid mände ja otsida endale sõbrapuu. Matk lõppes
tuulisel rannal, kus vahused lained tegid nii mõnegi matkaselli
jalad märjaks. Ühisel piknikul joodi taimeteed ja söödi võileibu
ning saadi vastus programmis esitatud küsimusele, et lisaks
ravimtaimeteele, on tervisele kõige parem ikka jalgsi käidud tee.
Edasi järgnes bussisõit Eesti mandriosa loodepoolseimasse tippu
Põõsaspea neemele Spithami, kus räägiti meile Neugrundi kraatri
lugu ja nägime meteoriidi kivitükki.
Õhtul koju sõites leidsid kõik osavõtjad, et oli olnud tore
sügispäev looduses.
Siinkohal on hea võimalus osalejate nimel tänada kõiki, kes selle
toreda reisi toimumisele kaasa aitasid.
Ivi Teller – õpetaja

NOORTEKESKUSE TEGEMISTEST
Jäätmekäitlusest.
15. oktoobril külastas noortekat Kalev Liit Hiiumaa
Keskkonnateenistusest. Ta tutvustas meile oma igapäevast tööd,
maavarade ja jäätmete peaspetsialisti ametit. Rääkis miks prügi
sorteerida, miks Käina prügila suletakse ja mis siis edasi saab.
Kogu Hiiumaa prügi hakatakse vedama Pärnumaale, sest nii
tuleb odavam. Huvitav, või mis? Meie tublid tüdrukud Karmen
Hiis, Gerttu Jõeleht ja Kertu Lehtsaar valmistasid
taakasutavatest materjalidest rõivad ja osalesid 18. oktoobril
Käina Noortekeskuse korraldatud moeshowl Elu Müstika. Neid
autasustati parima kostüümi preemiaga.
Võrgupidu.
Teadlikum lehelugeja on kursis, et tegemist ei ole mitte
kalavõrkudega ega pallimänguga, vaid omavahel võrku
ühendatud arvutitega. 17. oktoobri õhtul kogunesidki umbes
paarkümmend noormeest, et mängumaraton maha pidada.
Seekord võeti mõõtu mängus Wolfenstein:Enemy Territory.
Plaani olid võetud veel Call of Duty ning Ages of Empires II.
Väsinud poisid lõpetasid võrgupeo alles järgmise päeva hilistel
hommikutundidel. See üritus on kujunenud populaarseks, mille
kohta küsiti juba septembri alguspäevil. Järgmine võrgupidu on
plaanis kevadel.
Noorte Muusikute Päev.
Emmaste Avatud Noortekeskuse väikeste käekestega sai läbi
viidud järjekordne Hiiumaa Noorte Muusikute Päev, mis kandis
järjekorranumbrit II.
Mõte noortele natuke pilliõpet pakkuda tekkis möödunud aastal.
Olud on ju sellised, et meie saarel pole võimalik mõningaid pille
professionaalide juures õppida nagu näiteks trummid ja
basskitarr. Kitarrieriala mõneti toimib, aga seda enamasti
ringitöö tasemel. Samuti on pillimängu harrastajatel omavahel
vähe kokkupuudet ja läbikäimist.
Tänu saarelisusele on Hiiumaa üsna mitmes asjas iseõppijate
koht. Nii juhtus ka 1.novembril, kui suuresti iseõppinud
muusikud Emmaste kooli töötubadesse tulid. Aga see eest olid
need ka kõige entusiastlikumad õppijad. Nii sai põhikoolist
üheks päevaks muusikakool.
Üritus tõi Emmastesse noori üle Hiiumaa, mandril õppivaid
hiidlasi ja ka Saue noortekeskuse delegatsiooni. Sauelt jõudis
kohale 18 hakkajat noort koos kahe noortejuhi, Kruus Kristi ja
Liiv Monikaga. Enamus külastas Hiiumaad esmakordselt, seega
pühapäeval plaaniti saarel teha koos giidiga ekskursioon.
Seltskonnas oli kaks õhtust esinejat-ansamblit tüdrukutebänd

Chasing Matthew ja instrumentaalansambel Melony Green.
Enamus töötubade õpetajatest on olnud mingil ajal seotud Otsakooliga ja teenivad oma erialaga leiba. Kitarri õpetas eesti üks
paremaid dþässkitarriste Marek Talts Pärnust. Trummarite
juhendaja Liina Amon, kes ise õpib hetkel Tallinna Teatri-ja
Muusikaakadeemias, õpetab Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide
koolis väikseid trummihuvilisi. Bassimees Kaarel Liiv on õppinud
Helsingi Pop & Jazz Konservatooriumis ja elatubki pillimängust.
Laulutöötuba vedas Jakko Maltis, kes töötab koos Maikeniga
Laulu ja Tantsukoolis WAF. Viimasel hetkel liitus õpetajatega
kõigile tuttav Avo Tamme, kes tutvustas omnilist laulu ja kultuuri.
Kokku võttis töötubadest osa 39 noort.
Peale õppimist eraldi ruumides tuldi kokku kooli saali, et koos
õpetajatega püsti panna Suur Jämm. Saalis olevale viiele
trummikomplektile lisandusid julgemad bassi- ja kitarrimängijaid,
lepiti kokku lugu või harmoonia ning jämm läks lahti. Enamus
vaatas-kuulas pealt, kuid ansamblikogemus proffidega meelitas
mikrofoni ette isegi mõne lauljast improviseerija.
Pärast Suurt Jämmi toimus kõigile avatud kontsert juba
ülalnimetatud Saue noortebändidega, keda soojendas The Filler.
Emmaste ANK tänab koostööpartnereid: Eesti Kultuurkapitali
Hiiumaa ekspertgrupp, Hasartmängumaksu nõukogu, Emmaste
vallavalitsus, Emmaste põhikool, Heino Veanes, Viirisepa OÜ,
kooli kokad Evelin ja Mari.
Ettevõtmine poleks sujunud ilma abilisteta, kelleks olid Helena
Hiis, Kristina Pannel, Danel Lerch ja Maarja Sööl. Aitäh kõigile
osalejatele!
korraldajad Kristel Kivioja ja Indrek Hunt
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AASTALÕPP SÕRU MUUSEUMIS
TÖISELT TEGEVUSROHKELT!
Sõru muuseumil täitus 29. septembril 2 aastat tegevust uues,
2006. aastal valminud kaasaegses muuseumihoones. Tänaseks
on Sõru muuseum registreeritud valla hallatava asutuse,
munitsipaalmuuseumina, millel on oma põhimäärus.
Sõru Muuseum on uutes ruumides oma tegevust laiendanud eriti
intensiivne on olnud näitusetegevus I korruse 235 m2 suurusel
galeriipinnal. Edaspidi on vaja suuremat tähelepanu pöörata
olemasoleva püsinäituse täiendamisele nende esemetega, mis
muuseumi juba pea 10 tegevusaasta jooksul muuseumile on
annetatud. Sellesuunaline töö praegu käib, sest 12. mail 2009
aastal on tulemas muuseumi 10. aastane sünnipäev - selleks
ajaks tahaksime, et muuseumi püsinäitusel, II korruse 188 m2
saalis oleks eksponeeritud võimalikult täielik ülevaade seni
muuseumile annetatud esemetest.
Teiseks muuseumi olulisemaks tegevussuunaks on esemete,
dokumentide ja fotode ettevalmistamine ja süstematiseerimine
nende arvelevõtmiseks museaalidena. See töö nõuab kõigepealt
täpset ülevaadet olemasolevast materjalist ja renoveerimist
vajavate esemete väljaselgitamist. Alles siis saab meie unikaalset
esemelist kultuuripärandi vastavalt Eesti vabariigi
muuseumiseadusele dokumenteerida.
Kolmandaks tegevusvaldkonnaks on projektipõhise tegevuse
laiendamine, et integreerida Euroopa Liidu finantse meie valla
kultuuripärandi parema säilitamise ja eksponeerimise eesmärgil.
Koostatud projektitaotlustele ootame rahastamisotsuseid
kevadeks.
Sügishooajal on muutunud muuseumi külastajaskond suvitajate
uudishimulikud pilgud on asendunud tasakaaluka
eneseväärikusega seeniorkülastaja ja oma kodusaart avastava
õppuriga. Viimati käisid muuseumis õppekäigul Emmaste
Põhikooli merenduse süvaõppekavas osalevad noored Valdur
Linnu juhendamisel. Muuseumi lastele mõeldud
haridusprogrammid koosnevad muuseumitundidest. Kõige
noorematele, 3-7 aastastele tutvustatakse muuseumitunnis Mis
muuseum on? seda, mis muuseum üldse on ja kuidas muuseumi
tulla. Sellesse muuseumitundi oodatakse lasteaialapsi. 8-11
aastastele on muuseumitund Mis on santsukasti sees? Mõlema
muuseumitunni juurde kuulub ka tööleht. 12-15 aastastele

OSALE LANGENUD SÕJAMEESTE
MÄLESTUSMÄRGI PÜSTITAMISEL
See oli 11. novembril 2004, kui sai pandud paberile mõte, et
hiidlastele, kes võtsid osa II maailmasõjast ja lahkusid Toonela
teele, saaks püstitatud väärikas mälestusmärk. Kuna see
ettepanek puudutas kogu Hiiumaad, siis otsustas Hiiumaa
Omavalitsuste Liit kuulutada välja 12. mail 2006.a. ideekavandi
konkursi, mille võitis Elo Liive ja Maris Kerge töö „Päevasaar”.
Mälestusmärk koosneb kiviplokil istuvast noorest hiidlasestsõjamehest, kes mõtleb oma kaaslastest, kes enam kunagi koju ei
tule. Lisaks sellele on viis maa seest kerkivat kivitahvlit (üks
Kärdla linn ja neli valda), kus on kirjas hukkunud hiidlaste
nimed. Valgustatud mälestusmärk püstitatakse Kärdla kiriku
peasissekäigu esisele muruplatsile, ümber olev maa-ala kaetakse
murukividega, kust muru läbi kasvab.
Kivitahvlitele kantakse kõigi nende hiidlaste nimed, kes
võitlesid 1941.a. 22. juunil puhkenud Saksamaa ja Nõukogude
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koostatakse Sõru muuseumi kunstikollektsiooni põhjal
muuseumitund Mariinid. Selles muuseumitunnis vaadeldakse
mere, rannamaastiku ja laevamotiivide esinemist kunstis.
Muuseumitund lõpeb viktoriiniga. Muuseumitundidesse on
võimalik registreeruda telefonil 46 95408 muuseumi
lahtiolekuajal kolmapäevast pühapäevani kella 11-16.
Sõru muuseumi haridusprogrammide väljatöötamist ja
eesootavaid advendipühapäevade tegevusi toetab ka
Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.
30. novembril algavad Sõru muuseumis advendipühapäevade
üritused. Esimesel advendipühapäeval kell 12 saab näha Lea
Sibul-Poola lavastatud nukuteatri etendust Karupere jõulud.
Tasuta nukuteatrisse on oodatud kõik lapsed! Teisel
advendipühapäeval, 7. detsembril avab kunstnik Mae KiviloRohumaa muuseumi galeriis oma näituse erinevatest vilditud
objektidest ruumis. Näitus kannab nime „Salamaailm" . Samal
päeval kell 13 ootavad Katre Pruul ja Reelika Kastein
muuseumisse kuuse-ehete viltimise töötuppa neid lapsi, kes
soovivad meisterda pehme ja lapsesõbraliku kuuse-ehte. III
advendipühapäeval, 14. detsembril kell 14 algab
muinasjutupühapäev, kus lapsi ootab muinasjutuvestja Tiina
Kask.
30. novembrist kuni 21. detsembrini kestab Sõru muuseumis
ka traditsiooniline jõulumüük Hiiumaa enda käsitöömeistritelt,
tootjatelt ja kunstnikelt kõik need, kes otsivad originaalseid
kingitusi, on sel ajal muuseumi oodatud!
Kõige lähemaks ürituseks Sõru muuseumis on Emmaste
fotoklubi aasta ülevaatenäitus, mis avati 7. novembril.
Näituse ülespanekut korraldas fotoklubi juht Enn Sutting koos
klubi liikmetega. Fotoklubi näitus on lahti kuni 2008. aasta
lõpuni.
Ootame kõiki meie valla kodanikke loodame, et leiate endale,
oma lastele või lastelastele nii meelepärast tegevust kui ka
huvitavalt uudistamist kas Sõru muuseumi näitustel või siis
muudes muuseumis toimuvates tegevustes osalemisel. Rõõmsate
kohtumisteni Sõru muuseumis!
Helve Russak muuseumi direktor
K P Tel. 46 95 408, www.emmaste.ee
Liidu vahelises II maailmasõjas olenemata sellest, kus poolel nad
sõdisid.
Et püüda vähegi täpset informatsiooni saada hukkunud
sõjameeste kohta enne, kui nende nimed raiutakse kivisse, lisan
siia juurde meeste nimed, keda on õnnestunud küsitluste teel
teada saada. Olge head, lugege see nimekiri hoolega läbi ja kui
leiate, et mõni nimi on välja jäänud või esineb andmetes vigu,
teatage mulle sellest aadressil: Otto Mägi, Rookopli 10, Kärdla
92412. Kõige tähtsam on aga see, et nimekirja ei satuks elavana
koju tulnud mehe nimi.
Selle mälestusmärgi kogumaksumus on 3,5 miljonit krooni. See
on suur raha. Ilma teie mõistva abita me püstitada seda ei suuda.
See raha tuleb meil kokku saada annetuste teel.
Annetusi saab teha aadressil: Vabadusvõitlejate ja
represseeritute Hiiumaa ühing 92411, Kärdla, Kaare 5. A/a
221026299289 Swedbank.
Senini oleme suutnud tasuda mälestusmärgi maa-ala
geodeetilised uuringud 10 000.- ja projekti koostamise
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maksumuse 127 000.Lugupeetud hiidlane! Osaledes langenud sõjameeste
mälestusmärgi püstitamisel Kärdla linnaparki, teed Sa suure
panuse selleks, et see mälestusmärk saaks valmis 2009. aasta
sügiseks. Kõigi annetajate nimed me jäädvustame tulevastele
põlvedele.
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Täpsustus.
Siin lehes on toodud Emmaste vallast sõtta läinud ja sinna jäänud
inimeste nimed. Kui soovite kogu Hiiumaa materjali vaadata, siis
seda on võimalik teha internetiaadressilt
www.mil.hiiumaa.ee/nimekiri
Toimetaja

Lugupidamisega, Otto Mägi
Teises maailmasõjas osalenud hiidlaste nimekiri www.mil.hiiumaa.ee/nimekiri
EMMASTE vald, surmasaanud perenimede järjekorras (90) Versioon 23 26. september 2008 Koostanud Otto Mägi
NIMI
SÜNNIAEG
KÜLA
SURMASAAMISE KOHT
Eimar Eeltee
–
rindel - Kuramaal
Verner Eistrat
1922
Kuusiku
tööpataljonis
Reinhard Engso
1919
Õngu
tööpataljonis
Valter Haamer
Jausa
rindel - Velikije Luki
Velju Haamer
1924
Jausa
rindel - Kuramaal
Joosep Hannes
Reheselja
Leningradis
Erik Hanslep
1922
Õngu
tööpataljonis
Juljus Holsmer
1919
Kuriste
rindel - Staraja Russa
Leonhard Härd
1914
Viiterna
rindel - Emajõe lahingus 08 1944
Oskar Härm
1907
Metsapere
rindel - Velikije Luki
Eduard Juurmann
Jausa
rindel - Leningradi blokaadis
Meinart Jõe
1921
Vanamõisa
tööpataljonis
Peet Kaljo
1918
Riidaküla
rindel - Alekseikovo 21.12.1942
Immanuel Kastein
1923
Reheselja
rindel - Emajõe lahingus 1944
Harald Kelder
1914
Valgu
rindel - 1944 Tartu ruumis
Edgar Kibus
1917
Muda
1941 Sverdlovsk
Heinrich Kibus
1910
Muda
rindel - 1944 Sõrve
Herman Kivi
1910
–
rindel - Alekseikovo k.
Johannes Koolmeister
1905
Haldi
rindel Joosep Koolmeister
1895
Haldi
vangilaagris
Valter Kubja
1912
Ole
rindel - Velikije Luki
Reinhold Laantee
1920
Jausa
rindel - Velikije Luki
Hans Lipp
1924
Jausa
rindel Heino Loik
–
tööpataljonis
Veldi Loik
–
rindel - Kamõðlov 08.01.1943
Enno Lund
1922
Kuusiku
tööpataljonis
Veljer Luukas
Jausa
rindel – Velikije Luki
Herman Luup
1907
Prähnu
rindel - Kamõðlov
Lorents Maripuu
1921
Valgu
rindel - 1945 Kuramaal
Ilmar Meiusi
1917
–
arreteeriti 04.02.1942, hukati Leningradis 05.04.1942
Friedel Metsalo
1921
Metsapere
rindel - Velikije Luki
Herbert Mäe
1921
Harju
tööpataljonis
Edgar Mänd
1921
Tilga
rindel - Velikije Luki
Juljus Niinas
1908
–
rindel - Alekseikovo 20.12.1942
Elmar Niit
1921
Viiterna
tööpataljonis
Valter Niit
1918
–
rindel - Volkovo k. 27.12.1942
Alfred Nurmhein
1919
Vanamõisa
rindel - Velikije Luki 24.12.1942
Johannes Nurs
1914
–
rindel - Narva all 25.07.1944
Immanuel Onno
Harju
rindel – 1945 Tsehhoslovakkia
Juljus Onno
1902
–
Leningradis
Rudolf Onno
1920
Kõmmuselja
Kamensk-Uralsk 12.1941
Theodor Onno
1913
Harju
rindel - Velikije Luki 23.12.1942
Herman Oolmets
1891
Õngu
Muhu väinas a/l Merikaru 19.08.1941
Ludvig Oolmets
Õngu
rindel – Velikije Luki 1943
Otto Oolmets
Õngu
rindel - teadmata kadunud
Anton Piil
1915
Metsalauka
rindel - Velikije Luki
Meinart Pomerants
1916
Sõru
rindel - Leningrad
Adolf Poola
1913
Külama
rindel - Saaremaal
Leonhard Post
Kurisu
rindel - teadmata kadunud
Edgar Prass
1911
Lassi
rindel - Smoljanino 04.01.1943
Heinhard Proos
1917
Valgu
rindel - Velikije Luki
Erich Pruul
1924
Tilga
Nagajevo vangilaagris 23.10.1947
Artur Põllu
1911
Vanamõisa
tööpataljonis
Roobert Põllu
Kurisu
rindel - Velikije Luki
Herbert Pärn
1911
Pärna
rindel - Velikije Luki
Erich Pöitel
1920
Lepiku
rindel - Velikije Luki
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Heinrich Pöitel
Johannes Pöitel
Valdur Pöitel
Robert Roasto
Erich Saar
Jüri Sau
Leo Sein
Adolf Sergo
Eri Sergo
Alfred Tohvri
Edgar Tohvri
Einar Toompuu
Roman Treisalt
Eimar Tuulik
Endel Under
Alfred Uusmann
Herbert Vahtra
Leopold Vahtra
Ferdinand Vaim
Hugo Valton
Bernhard Vara
Evald Vaus
Helmut Veerlik
Bernhard Veevo
Elmar Veevo
Leonhard Veskis
Edgar Vesmes
Tiit Vilimaa
Johannes Virnamaa
Alfred Võrk
Aser Vähi
Herman Välja
Evald Õispuu
Juljus Üksik
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1919
1911
1920
1903
1920
1912
1916
1920
1921
1908
1920
1914
1921
1924
1917
1922
1908

1910
1917
1911
1922
1909
1910
1924
1922
1909

Lepiku
Lepiku
Lepiku
–
Haldreka
–
Muda
Jausa
Jausa
–
Tohvri
Muda
Muda
Jausa
Jausa
Jausa
Harju
Harju
Pärna
Harju
Haldi
–
Jausa
Harju
Harju
Kabuna
Viiri
Valgu
Metsalauka
Lepiku
Valgu
Sõru
–
Harju

tööpataljonis Kamensk-Uralsk
rindel - Velikije Luki
rindel - Velikije Luki
rindel - Velikije Luki
rindel - Karbischaus (Skarbiszow) 06.02.1945
tööpataljonis
rindel - Velikije Luki 15.01.1943
rindel rindel – Leningrad 22.06.1941
arreteeriti 03.10.1941, hukati 15.10.1941
rindel - Velikije Luki 27.12.1942
arreteeriti 13.05.1942, hukati 21.08.1942
rindel - uppus 06.07.1941
rindel tööpataljonis
rindel rindel - Leningradi blokaadis
rindel – Kääpa jõel 1944. sügisel
Kamõðlov
tööpataljonis
rindel - tribunali otsusega lasti maha rivi ees 1941
Kamensk-Uralsk
rindel Kamõðlov
rindel - uppus „Merikarul“ 19.08.1941
rindel - Alekseikovo 24.12.1942
rindel - Emajõe lahingus 1944
tööpataljonis 1941
rindel - Velikije Luki 15.01.1943
rindel - teadmata kadunud
rindel – teadmata kadunud
tööpataljonis
Gatðina 14.12.1944
lasti maha 1941

MEIE KOOLI TEGEMISED
Tähistasime kooli aastapäeva.
Esimese õppeveerandi viimasel päeval, 24.oktoobril, tähistas
Emmaste kool oma 88-ndat sünnipäeva. Kooli saalis toimunud
aktusel võttis peale hümni sõna direktor Rait Laatsit, soovides
kõigile palju õnne. Emmaste puhkpill, Toomas Paabi
juhatamisel, oli esindatud oma noorimate kui ka staaþikamate
liikmetega. Nende esituses kõlas peale hümni veel kolm lugu.
Lapsed klassidest 1-4 laulsid mitu Kaja Kikase õpetatud laulu.
Aktuse lõpetas kauaaegse koolijuhi Kaul Kikase ja Egon Tintse
poolt kogutud piltidest koostatud slaidiprogramm, mis sisaldas
kooliga seotud ülesvõtteid kaugemast ja lähemast ajast.
Allakirjutanu luges samal ajal Sende Lipu koostatud teksti, mis
andis lühidalt edasi kooli tekkeloo ning ajaloolise tausta.
Koolipäeva lõpus viidi läbi traditsiooniline teatejooks, millega
Emmaste põhikooli aastapäeva ikka tähistatud on.
Tublid tulemused spordivallas.
Hiiumaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel esinesid edukalt
Emmaste põhikooli 8-9.klassi õpilased Karmo Jaarma, Jürgen
Post, Hermo Pruunlepp, Luis Stranberg, Raul Johanson, Martin
Piil, Erki Saar, Sander Luup ja 5-7.klassi õpilased Tauno Küttim,
Jürgen Küttim, Stin Stranberg, Romet Saar, Ronald Kütt, Henri
Hunt, Rando Küttim.
Hiiumaa koolinoorte teatejooksude päeval esinesid edukalt
Tauno Küttim, Jarek Elmi, Anet Post, Kaarel Kotkas, Merlyn
Valberg, Jürgen Küttim, Raido Küttim, Daniel Mets.
Indrek Hunt - Emmaste põhikooli huvijuht
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Ettelugemise päev 2008.
Igal aastal 20. oktoobril toimub ettelugemispäev, kus koolides ja
raamatukogudes loetakse raamatuid ette. Sellel päeval toimus
Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses vabariiklik võistlus
“Loeme Ellen Niitu". Lastekirjanduse keskus on renoveeritud
väga ilusaks ja põnevaks, saime terves majas ringi käia ja kõiki
näitusi vaadata.
Võistluse alguses võtsime loosi ja saime omale luuletuse ja
esinemise järjekorra. Siis anti meile 20 minutit aega luuletus ette
valmistada. Kohale oli tulnud ka kirjanik Ellen Niit isiklikult.
Züriis olid Evelin Ilves, Anne Rande ja üks noor lastekirjanik.
Järgnes ettelugemine, kus kõik neliteist võistlejat lugesid Ellen
Niidu luuletusi. Kõik osavõtjad said züriilt mälestuseks aukirja
ja lasteraamatu.
Pärast võistluse lõppu saime süüa kringlit ja juua morssi. Minu
jaoks oli see üks põnev ja meeldejääv sündmus.
Adeele Vesingi - V klass
Preemiareis loodusesse.
Igal kevadel toimuva metsanädala raames saavad lapsed osa
võtta RMK metsaviktoriinist. Nii ka sellel kevadel osalesid meie
kooli 4.-9.klasside õpilased õpetaja Eha Vahtrase juhendamisel
sellel viktoriinil. Küsimused olid huvitavad ja kõik said palju
uusi teadmisi juurde. Sellel aastal õnnestus viktoriini küsimustele
oma vanuserühmas kõige rohkem õigeid vastuseid leida meie
kooli 4. ja 5. klassil, tulemuseks 96 kooli seas I ja III koht.
Auhinnaks lastele on tasuta loodusprogramm ühes RMK
keskuses ja bussisõidu kompenseerimine. Kuna maikuus on
koolis tavaliselt palju muid reise, siis jäi see sõit sügist ootama.

