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VOLIKOGU ISTUNGID AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS 2016
Vallavalitsuse informatsioon
(ettekandja vallavanem Tiit Paulus)
Juulikuus laekus vallale tulumaksu summas 84 140 eurot, mis on võrreldes eesmise aastaga 2,02 % enam. Seitsme kuuga on tulumaksu laekunud kokku 573 739 eurot,
mis on eelarvest 61,8 %. Maamaksu on laekunud seitsme
kuuga 65,02 % eelarves kavandatust. 31. juuli seisuga oli
tulude pool täitunud 65,78 % kogu eelarves kavandatust
ja eelarvelised kulud olid kokku 52,39 % kogu eelarve mahust.
Kaasava eelarve ülesanne on täidetud maksumusega
10 000 eurot. Paigaldati 8 valgustit ja need juba töötavad,
teha on veel valgustusraie.
Harju tuulik peaks uued tiivad saama septembri lõpus
või oktoobri algul.
Emmaste Põhikool on saanud direktori ja algklasside
remont on lõpetatud. Remondiga seoses läks kõik plaanipäraselt.
Vald on oma jõududega teinud teedele tolmuvabasid
katteid – Jausas Lingi teel 1 km ulatuses ja Emmastes nn
Tärkma ringil 2 km ulatuses.
SA Hiiu Maakonna Hooldekeskuses Tohvri tegi ehitaja
avariigeneraatori proovikäivitamise ja personali koolituse.
Valla poolt sai Tohvri siseõu uue asfalt katte.
AS Saarte Liinid on Sõrul alustanud pumbamaja ja parvlaeva kai rekonstrueerimisega.
Vallavanem ja maanõunik P. Post vastasid volikogu liikmete küsimustele. Vallavanem ja A-L. Torstensson vastasid
volikogu liikme H. Tasuja arupärimistele.

OTSUSTATI:
* Kehtestada Jausa külas asuvate Koja ja Suitsukoja kinnistute detailplaneering;
* anda luba Prassi külas asuva Orava katastriüksuse
jagamiseks kolmeks iseseisvaks kinnistuks ja Tilga külas
asuva Orava katastriüksuse jagamiseks neljaks iseseisvaks
kinnistuks;
* anda otsustuskorras kuni 2016. a lõpuni Jüri Preobraženskile tasuta kasutusse kuni 400 m2 Emmaste vallale
kuuluvast Emmaste külas asuvast Ollima kinnistust;
* nimetada Emmaste Vallavolikogu esindajaks Emmaste Põhikooli direktori konkursi komisjonis Vahur Leenurm
alates 03.08.2016 (protokolliline otsustus);
* esitada Riigikohtule taotlus algatada põhiseadusliku
järelevalve menetlus ja tunnistada haldusreformi seaduse
§ 3, 3. peatüki (§-id 9-13) ja § 24 lg 1 põhiseadusvastasuse tõttu kehtetuks ja volitada AS-i Advokaadibüroo Varul
esindama Emmaste Vallavolikogu Riigikohtus nimetatud
taotluse esitamisel ja läbivaatamisel.
Komisjoni liikmed Ü. Kikas, H. Tasuja ja T. Paulus andsid ülevaate toimunud ühinemisläbirääkimistest Käina,
Emmaste ja Pühalepa valla vahel. Toimunud on arutelud,
kuidas ühisvald võiks toimima hakata, kaasatud on konsultante. Lähtutakse põhimõttest, et luuakse osavaldadega omavalitsus, et igal piirkonnal oleks piisavas mahus
võimalus kaasa rääkida. Kui ühinemislepingu projekt on
valmis, tutvustatakse seda volikogule ja avalikkusele.
Volikogu 13. septembril 2016 toimunud erakorralisel
istungil valiti valla esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu liige Gustav Kotkas.
Heli Üksik

KÕRGED TUNNUSTUSED
Emmaste Põhikooli õpilased on kunstiõpetaja Eila Tõnissoni eestvedamisel ja
suunamisel igal õppeaastal mõnel kunstivõistlusel kaasa löönud. Ka rahvusvahelisel tasemel.
Nüüd teeniti Jaapani 46. rahvusvahelisel laste kunstinäitusel kõrged tunnustused. Sealhulgas kõrgeim tunnustus ehk Jaapani välisministri aukiri, millega
tänati kolmanda klassi õpilast Marten Tukka. Pronksmedali väärilise tunnustuse
pälvis Anne-Mai Ugam, kes õpib viiendas klassis.
Konkursi infokirjas seisab, et laste kunst pakub erilist vaatamislusti ja tekitab
imetlust. Täiskasvanute jaoks pakub see võimaluse hüpata korraks lastemaailma. Kohta, mis on väga erinev kiirustavast ja murederikkast suurte inimeste
maailmast. Laste kunstiteostes peitub värskus ja ausus, mis paljude täiskasvanute töödes ajapikku kaduma on läinud.
Ja kõige üllatavam on, et suur osa lapsi loob oma teosed kas vähese või üldse mittemingisuguse kunstialase treenituse pealt. See tuletab meile meelde, et
kunst on eelkõige ja üle kõige tunnete väljendamine. Tehnika, kuigi see on samuti tähtis, ei saa domineerida tunnete väljendamise üle.
Osalevate riikide arv ja tööde hulk ning kvaliteet on aasta-aastalt tõusnud.
Konkurss on mõeldud lastele vanuses kuni 15. eluaastat. Iga laps saab esitada
ühe töö.
Möödunud korral osales üle 40000 lapse 88 eri riigist. Lisaks 110000 kodumaist ehk Jaapani laste teost. Parimatest koostati näitus, mis avati märtsis
Tokyos, sealt on see liikunud edasi Osakasse ja teistesse Jaapani linnadesse.
Hergo Tasuja
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID augustis - septembris
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
29.08.2016 istung
* Kooskõlastada Sinima külas asuvale Leediku kinnistule rajatava puurkaevu asukoht;
* kooskõlastada Valgu külas asuvale Nurga kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht;
* väljastada taotlejale kasutusluba Rannakülas Teekli
kinnistul asuva laiendatud garaaž-söögitoa kasutamiseks;
* väljastada taotlejale ehitusluba Külakülas asuvale Ranna kinnistule puurkaevu rajamiseks.
08.09.2016 erakorraline istung
* Väljastada kaeveluba Bauest OÜ-le Pärna külas asuvale sadama kinnistule ja sama kinnistuga piirnevale merest
juurde kasvanud maale kahe settebasseini ja kraavide kaevamistöödeks.
15.09.2016 istung
* Väljastada kasutusluba Emmaste Vallavalitsusele Hindu külas asuvale Hooldekodu kinnistule paigaldatud generaatori kasutamiseks;
* algatada detailplaneeringu koostamine Kitsa külas
asuval Kröönuki katastriüksusel ja mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist;
* algatada detailplaneeringu koostamine Sõru külas
asuval Kotka kinnistul ja mitte algatada detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist;
* väljastada taotlejale ehitusluba Leisu külas asuvale
Uue kinnistule puurkaevu rajamiseks;
* väljastada taotlejale ehitusluba Valgu külas asuvale
Männituka kinnistule abihoone püstitamiseks;
* muuta Jausa külas asuva Martini kinnistu lähiaadress.
Uueks lähiaadressiks kinnitada Jaaksoni;
* kinnitada Mardi katastriüksuse, asukoht Sõru küla, piirid ja pindala vastavalt katastrimõõdistamise toimikule;
* kooskõlastada Pärna külas asuvale Matse kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.

Sotsiaalküsimused.
29.08.2016 istung
* Kinnitada I klassi astuja toetuse maksmine a´100 eurot
neljateistkümnele taotlejale;
* tasuda ehitatud pliidi ja soemüüri maksumus OÜ-le
Koldevärk;
* rahuldada taotlus ja maksta ravimitoetust kolmele
taotlejale;
* rahuldada taotlused ja maksta lapse sünnipäevatoetust kolmele taotlejale;
* kinnitada viiele isikule septembrikuu juubelitoetuse
maksmine;
* rahuldada taotlus ja maksta matusetoetust ühele isikule;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine augustikuus
üheteistkümnele taotlejale.
15.09.2016 istung
* Rahuldada taotlused ja maksta kahele taotlejale lapse
sünnipäevatoetust;
* maksta vajaduspõhist peretoetust septembrikuus kaheksale taotlejale.
Muud küsimused.
29.08.2016 istung
* Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Männiku talu salvkaevu puhastamine ja süvendamine“ aruanne,
kinnitada projekti maksumus ja maksta välja lõppmakse;
* kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Tuultepesa talu veesüsteemi rajamine“ aruanne, kinnitada projekti maksumus ja maksta välja lõppmakse.
15.09.2016 istung
* Kuulutada välja avalik konkurss Emmaste Raamatukogu direktori ametikohale;
* eraldada reservfondist 960 eurot Advokaadibüroo Varul AS arve tasumiseks („Õiguslik arvamus haldusreformi
kooskõlast põhiseadusega“).
Heli Üksik

Rõõmu ja elamusi Sõru muuseumi 2016. aasta näitustelt

Pildil:
Mandariinikeelne sissekanne muuseumi
külastajateraamatust.
Foto: Sõru muuseumi direktor Helve Russak
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„Tänud Eila Tõnissonile ja Liia Lüdig-Algverele. Imepalju tööd, imeline ilu. Eriline
tänu Jegard Kõmmuse vanade ütluste lahtimõtestamise eest. Kiitus kõikidele lastele, kes oskasid seda ilu lahti mõtestada“. „Suur tänu suurepärase elamuse eest.“ „On
tore kui vald oskab ja tahab hinnata oma ajalugu!“ „Ilusad näitused, mida vaadata
ja imetleda.“ Ülivahvad tööd.“ „Nii palju silmailu. Tasus tulla! Et teil ikka inspiratsiooni jätkuks ja toredad ideed otsa ei saaks!“ „Aitäh huvitava kogemuse eest. Kiidan
tublisid Emmaste lapsi, kes meie ajalugu ja kultuuri usinalt elusana hoiavad.“ „Käisime lastega kolmandat aastat järjest, väga hea elamus. Tuleme igal aastal uuesti!“
„Igal aastal külastame seda näitust ja iga kord imetleme neid tulemusi. Suurepärased tööd, erinevad tehnikad, värvirohkus, värvirõõm ja mitmekesisus! Loomerõõmu õpetajale ja lastele!“ Tore muuseum ja imetore näitus - milline loominguline
vabadus ja fantaasia.“
Niisuguste sõnadega väljendasid oma tänu muuseumi külastajad. Suvenäitusi
külastas sel aastal 1531 külastajat, neist üle poole lapsed ja noored. Ligi kümnendiku külastajaist moodustasid välismaalased Euroopa maadest ja Ameerikast.
Käesoleval merekultuuriaastal eksponeeriti muuseumis Liia Lüdig-Algvere näitust „Rannateeäärsed“ ja Emmaste laste loomingut pealkirjaga „Mere kool“ (kuraator Emmaste kooli kunsti ja käsitöö õpetaja Eila Tõnisson). Suur tänu koostöö eest
näitusepartneritele - meie oma valla kunstnikule Liia Lüdig-Algverele ja Emmaste
koolile.
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10 SOOVITUST RÕÕMSAKS KOOLIAASTAKS
Marit Rebane analüüsis ajalehe Sirp
septembrikuu numbris* UNICEFi ettekannet, kus võrreldi laste heaolu 41 Euroopa Liidu ja OECD (Majanduskoostöö
ja Arengu Organisatsioon on arenenud
tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon) riigis. Eesti asub
selles pingereas 8. kohal, olles muuhulgas
esimene Ida-Euroopa riik. Rebane küsis
muuseas artiklis, et kui teeme üheskoos
õigeid valikuid, võib Eestist saada maailma parim riik lastekasvatuseks. Mida
saaks lapsevanem selleks teha, et lapse
koolirõõm kestaks terve õppeaasta ja Eesti oleks parim paik laste kasvatamiseks?
Järgnevalt 10 soovitust lapsevanematele Hiiumaa Rajaleidja keskuse spetsialistidelt, et terve õppeaasta nii koolis kui
ka lasteaias saaks olema rõõmus ja meeldejääv.
1.
Hoidke oma pere vaimset tervist.
Hea vaimse tervise aluseks on tasakaal
puhkuse, töö, vaba aja tegevuste ja isiklike vajaduste vahel. Tervislik tasakaalustatud toitumine annab päevaks hea energia
ja paneb aju tööle, mis võimaldab koolitundides paremini keskenduda. Hobid
annavad lapsele energiat, kuuluvustunnet ja võimalust ennast teostada. Aeg iseendale, kus pole mingeid kohustusi, võimaldab nii suurel kui väikesel oma akusid
laadida.
2.
Leidke alati aega lapsega rääkimiseks ja tema kuulamiseks.
Piisav infovahetus, asjakohane tagasiside, lapse ja enda arengu väärtustamine
aitab lapsel areneda toredaks inimeseks.
Rääkige tähtsatest kui ka tühistest asjadest. Püüdke teada saada, mis lapsele

korda läheb, mis talle koolis meeldib/ei
meeldi, mis maailmas toimub, mis ajab
naerma ja mis hirmutab. Olge lihtsalt
olemas nii, et telekas ja raadio ei mängi,
telefon ja arvuti on välja lülitatud ja mitte
midagi tulemuslikku tegema ei pea.
3.
Hoidke sidet klassijuhatajaga/
kooliga.
Küsige aeg-ajalt klassijuhatajalt, kuidas
laps tunnis ja suhetes teiste lastega hakkama saab. Kui lapsel ja perel on õpetajaga hea side, on tekkivaid probleeme kergem juba eos lahendada. Ka lapsevanem
saab oma lapse osas õpetajat nõustada.
4.
Seadke lapsele kodus sisse rahulik õppimisnurk.
Lapsel on vaja kohta, kus ta saaks keskenduda, ilma et teda segaksid teler ja
teiste pereliikmete tegevus.
5.
Tooge lapse maailma uusi elemente.
Varustage oma lapse maailma uute
teadmiste ja oskustega ning arendage
neid uusi elemente lapse elus. Jätkake
koos otsimist, laiendage silmaringi, proovige uusi asju ja te võite avastada täiesti
uue põneva maailma.
6.
Looge lapsega koos talle koolipäevadeks kindel päevakava ja rutiin (ärkamine, söögiajad, koduste ülesannetega
tegelemine, arvuti aeg, magamaminek
jm).

SEIKLUSI TÄIS PÄEVAD

Öö veetsime Sauga noortekeskuses.
Järgmisel päeval meie seiklus jätkus,
võtsime ette kanuumatka. Startisime Audrust ja välja jõudsime üsna jõe suudmesse.
Matka esimene pool pakkus palju põnevust,
jõgi oli kitsas, ette jäid langenud puud ja
kaks kärestikulisemat kohta. Juhtus ka seda,

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatavast maakondlikust ANK konkursist sai
Emmaste noortekeskus rahastuse seikluslikule projektile. Esmalt toimus augusti lõpus
meeskondlike mängude päev, mille eesmärgiks oli ühtsuse arendamine.
Üheks ülesandeks oli ehitada 18 minutiga võimalikult kõrge spagettidest torn,
mille tipus asetses vahukomm. Kasutada oli
20 spagetti, natuke teipi, jupp nööri ja üks
vahukomm. Hiljem toimus Emmaste ümbruses scavenger hunt. Päeva viisid läbi Iris
Vahtra ja Kaidi Ojasoo Hiiumaa Noorsootöö
Keskusest.
Septembri teisel nädalavahetusel võeti
retk ette Pärnumaale. Esimesel päeval külastasime Valgeranna seiklusparki. Koguma
pidi parjalt julgust, et puu otsa ronida. Kõikide rajade läbimiseks sellest siiski paljudele
ei piisanud.
Pärast tunde turnimist sai iga seikleja
endale lõkkel vorsti küpsetada, pidasime
piknikku.

Aita korraldada lapse (ja enda) päev nii,
et lisaks kohustustele jääks lapsel aega ka
puhkamiseks ning isiklikuks pingevabaks
suhtlemiseks sinu kui lapsevanemaga.
Puhanud keha ja vaim ning lähedased
turvalised suhted lapse ja vanema vahel

mõjutavad otseselt ja oluliselt lapse motivatsiooni ning tulemusi tema ettevõtmistes.
7.
Tagage koolilapsele piisav füüsiline koormus.
Võimaldage lapsel end piisavalt füüsiliselt väljendada ja energiat kulutada. Selleks on mitmeid erivõimalusi alustades
organiseeritud trennidest ja lõpetades
jalutamise, jalgrattaga sõitmise või mängimisega.
8.
Tagage lapsele vähemalt 8 tundi
rahulikku ööund.
9.
Tutvustage lastele enda ja oma
sõprade ning sugulaste ameteid.
See on huvitav ja need teadmised kuluvad tulevikus ära. Eriti siis, kui noorel on
ees eriala ja elukutse valik.
10. Lubage lapsel osaleda erinevates ringides, vahel neid ka vahetades.
Nii tuleb teadmine ja kogemus sellest,
mis tõelist huvi pakub.
Kui soovite nõu pidada ja arutada lapse õppimise, arendamise, kasvatamise
teemadel, siis olete oodatud Hiiumaa Rajaleidja keskusesse Kärdlas Uus tänav 4/5.
Hiiumaa Rajaleidja keskuses töötab
psühholoog, eripedagoog, logopeed,
sotsiaalpedagoog, karjäärinõustaja ja infospetsialist. Rajaleidja keskus kuulub SA
Innove üleriigilisse Rajaleidjate võrgustikku ja pakub õppenõustamis- ning karjääriteenuseid lastele, lastevanematele ja haridustöötajatele. Kõik Rajaleidja teenused
on tasuta.
*Viidatud artikkel: http://www.sirp.ee/
s1-artiklid/c21-teadus/lastekasvatuseksparim-riik/
et keegi pidi kanuust välja tulema ning selle
koos meeskonnaga kivi otsast lahti päästma. Kogu teekonna pikkus oli üle 10 kilomeetri. Peale matka sõime kosutavat suppi
ja alustasime teed kodu poole.
Kristel Pisa,
noorsootöötaja
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EMMASTE ON JALGPALLIVALD!
Pealkiri on justkui loosunglik, ent tegelikult on sellel tõsine sisu taga.
Veel aastal 2010 mängis Emmaste JK
Dagöplast Eesti jalgpalli meistrivõistluste IV liigas, olles Kärdla Linnameeskonna
duubliks. Siis tekkis täiskasvanute vutis
paus, vähemalt Emmaste ja siinse staadioni osas.
Nüüd mängitakse siin taas, sedapuhku madalaimal liigatasemel
ehk rahvaliigas. Meeskonda veab
eest ka Kärdla Linnameeskonnas
ehk saare esindustiimis mängiv
Marko Pruunlepp. Vahva ajaloolise
järjepidevusena löövad satsis aegajalt kaasa ka Tõnis Saarnak ja Aleksei Käär, kes kunagises Dagöplasti
tiimis põhiraskust kandsid.
Sel hooajal jõudis rahvaliigas
palliv FC Emmaste 32 parema tiimi
sekka, millele eelnes üle Eesti 16
erinevas alagrupis toimuv turniir.
1/16-finaalis tunnistati aga JK Kääpa paremust.
Tulemustest.
Samas on selge, et kui piirkonna aktiivsemad vutimehed-naised
kokku saavad, on tegemist konkurentsivõimelise tiimiga. Sel kümnendil on
Hiiumaa meistrivõistlustelt teenitud kolm
kuld-, kolm hõbe- ja üks pronksmedal.
Spordi või laiemalt igasuguse huvitegevuse juures on ülimalt oluline järjepidevus. Eespool mainitud täiskasvanute
meistrivõistluste tulemustele on alus
pandud aastate eest ja aastate jooksul.
Järjepideva treeningtööga. Eelkõige Egon

4

Tintse eestvedamisel. Tema suundumisel mandrile tekkis lünk. Auk, mille mõju
ulatub kaugemale kui vaid konkreetsesse
hetke.
Praegu võime rõõmuga tõdeda, et
viimased aastad on treenimiseks soodsad olnud. Käesoleval aastal osaleb jalg-

pallitrennis ca 40 noort, mis on pea 50%
kooli õpilaste arvust. Lisaks on huvilistele
kergejõustikutrenn, mis toetab jalgpalli ja
vastupidi. Ehk Emmaste noored armastavad sporti teha.
Kuigi tulemused, eriti noortespordis,
ei ole primaarsed, annavad need aimu, et
armastus mingi tegevuse vastu viib ka tulemusteni. Tõsi, teinekord saavad määra-

vaks hoopis muud pisiasjad, ent üldpildi
jaoks on statistika üks võimalik vaatenurk.
Möödunud õppeaastal viisime Emmastes läbi koolinoorte meistrivõistlused
jalgpallis kolmele vanuseklassile. 1.-3., 4.6. ja 7.-9. klassile. Emmaste Põhikooli noored tulid korra maakonna meistriks ning
kahel korral teenisid hõbemedalid. Koosseisude nimed on olemas
Hiiumaa spordiblogis, aga avaldatud ka kooli kodulehel.
Käesoleva septembrikuu alguses on juba toimunud 4.-6. klassi
meistrivõistlused. Tüdrukud kaitsesid mullust esikohta ja kuldmedal riputati kaasa tiimile, kes
mängis koosseisus: Sofia Saarnak,
Anna Elisabeth Remmelg, Helena
Pruul, Margareeta Käär, Lisanna
Pruul, Kertu Liisa Põtter.
Poiste mängupilt oli silmnähtavalt parem möödunud aastast,
ent Kärdla mängu veel katki ei
murtud. Tasuks teine koht, mille
teenisid: Tobias Remmelg, Rasmus Sadul, Karl Johanson, Samuel
Sülla, Riho Tärk, Mihkel Toomsoo,
Verner Ellermäe ja Sten Kerk.
Juba koputavad uksele nooremate ja
vanemate turniirid. Ning kindlasti jätkuvad iganädalased trennid. Kuniks on noori, kel huvi sporti teha ehk enda füüsilise
vormi eest hoolt kanda. Hetkel on seis
lootusrikas.
Sportlikku sügist!
Hergo Tasuja, jalgpallitreener ja kehalise
kasvatuse õpetaja
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MÄNSPÄE KOOLI (1862-1966) MÄLESTUSKIVI AVAMINE
Vaateid Mänspäe kooli (1862-1966) mälestuskivi avamisele 1. septembril 2016.
Päiksepaisteline pärastlõuna ja austusväärne sündmus rõõmustas kõiki, kes kohale tulid.

Emmaste vallavanem Tiit Paulus lubas,
et tema ametiajal jääb Emmaste kool
kindlasti püsima

Emmaste kooli kunstiõpetaja Eila
Tõnisson tänas neid, kes oskavad
hoolida inimesest ja hinnata haridust.

Mänspäe kooli vilistlane Elgi Brand ja
mälestusmärgi rajaja Vello Vara.
Fotode autor Liia Lüdig - Algvere

PRESSITEADAANNE
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 17. oktoobrini vastu taotlusi 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel 2 allfondi:
Leida Rammo Linnateatri fond
Algatatud Leida Rammo poolt 20. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri
loomingulist kollektiivi.
Leida Rammo Linnateatri fond stipendiumid on mõeldud
teatri kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Konkursi Tallinna Linnateatri fondi stipendiumidele korraldab
Tallinna Linnateatri juhtkond ja loomenõukogu.
Kogukonna fond
Algatatud Siim Kallase poolt 16. aprillil 2016. aastal eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu

edendamisel. Toetusi ja stipendiume Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht
või mitut järgmistest eesmärkidest:
• kogukonna-sisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
• uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
• kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või
muude ettevõtmiste käivitamine,
• koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Halduskogu 4 liikmeline: Urmo Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma, Liia Lust
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee
Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval,
17. oktoobril 2016, kell 16.00
Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond
aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 - 16.00
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KÄISIME PALAMUSEL
Septembri algusest olid aktiivsemad päevatoa eakad kohe nõus
ideega käia ära XIX Suurel Paunvere Väljanäitusel ja laadal 17.septembril.
Vallavanem lubas lahkesti kasutada sõiduks valla bussi. Teatavasti
on bussis 30 kohta ja nende täis saamisega oli raskusi: kes jäi haigeks,
kes pelgas päeva liiga pikaks, kes pidas targemaks teha kodus aiatööd
jne. jne.
Olgu kohe öeldud, et sellele vaatamata käis Palamusel esindajaid
valla igast otsast, Õngult Jausani, noortest eakateni, ka paar meest naiste seas ja see oli tore.
Mida siis nähti, kuuldi?
Laadal oli üle 1000 kaupleja, soovijate registreerimine lõpetati 2 nädalat enne laata.
21 toitlustaja kohad pandi koguni enampakkumisele. Alghind sõltus asukohast.
Enamus müüdi alghinnast suurema summaga.
Kõige rohkem oli käsitöö ja toidukaupade müüjaid (313 ja 235)
Korraldajad olid rõõmsad, et oma valla inimesed on hakanud julgemalt oma kaubaga välja tulema.
Laadal oli ka loomanurk, 2 lastehoidu.
Vana vallamaja taga käis tervete sigade küpsetamise võistlus, nn.
Suur Sigadus.
Uue vallamaja tagant tõusis õhku kopter lustilendudeks Palamuse
kohal hinnaga 35 eurot, aga soovijaid jagus ja kopter oli õhus kogu aeg.
Gümnaasiumi saalis oli nunnunäitus koos käsitöönäitusega. Lisaks
igapäevastele nunnudele sai näha näiteks tosina viljaga väikest sidrunipuud.
Laadale ei tulda ainult ostlema, vaid ka kultuuriprogrammist osa
saama. See oli igale maitsele. Päevajuhi ametis nähti Esna vallavane-

mat Pavel Koosaart, tuntuks saanud “Naabriplikast”, keda kehastab Harry Kõrvits.
Välja valiti parim laadakostüüm, auhinnaks 50 000 eurosenti. Kell
14.00 anti parimatele üle kiituskirjad ja Paunvere viierublased. Samas
loositi kõigi pileti ostnute vahel välja peaauhind John Deer´i traktor.
Avatud olid kõik Palamuse tähtsamad hooned: vana koolimaja, kirik, apteek. Kuulda-vasti oligi kõige külastatavam koht apteek ja populaarseim ost pudelike Punsli Eli.
Paunvere Suurele Väljanäitusele ja Laadale tullakse laadamelu nautima kogu Eestist.
Tuleval aastal toimub XX laat. Vallavanem Rait Persitski jutust “Vooremaas” lugesin välja ka väikese kurbusenoodi: haldusreformi silmas
pidades on see ilmselt viimane väljanäitus ja laat, mille korraldab Palamuse vald.
Sel aastal oli külastajaid 20 000! Tore, et ka meie nende hulgas! Saime laadamelust osa 5 tundi ja loomulikult ei jõudnud me selle aja jooksul kõikjale, kuhu oleks tahtnud.
Vaatamata varasele ärkamisele ja hilisele kojujõudmisele olid kõik
reipad ja rahul.
Meie tublid eakad orienteerusid laadamelus hästi, keegi ei virisenud,
olid kokkulepitud ajaks täpselt kohal.
Täname veelkord meie alati lahket bussijuhti hr. Alar Veskit ja Emmaste Vallavalitsust, kes meie bussi kasutamise soovidele on vastu tulnud.
Ehk saime ka ideid ja mõtteid, kuidas meie oma armast Sõruotsa Sügislaata edendada?!
Aimi Pruul

Ahoi!

Merekultuuriaasta suvi on selleks korraks läbi saanud. Kolme
kuu jooksul toimus merel ja mere ääres mitmeid erinevaid kontserte, festivale ja spordivõistlusi. Selle ajaga saime juurde ligi
900 mere sõpra ning selgitasime välja 12 Eesti populaarseimat
merelaulu.
Hiidlased ja saarlased korraldasid läbi aegade suurima köievedamise võistluse ning Pärnus tantsisid mehed merega. Suvine
merelaine oli nii vägev, et jõudis ka kaugele Urvastesse, kus toimusid merelised kihelkonna päevad. Kõige muu kõrval tutvusime kohalike rannakülade pärandiga ja tundsime rõõmu merel ja
mere ääres veedetud ajast! Loodame, et kõik leidsid aega mere
poolt pakutavate elamuste nautimiseks!
Sügisel on kavas tuua avalikkuse ette mitmeid merendusega
seotud teemasid ning arutelusid Eesti kui mereriigi tuleviku üle.
Millised on meie tänased unistused, võimalused, vajadused ja
piirangud saada mereäärsest riigist mereriigiks? Oluliste diskussioonide kaudu tõstatame teemasid, kus saame arutleda mere
rolli üle tulevikus. Hoidke silm peal merekultuuriaasta kanalitel
ning meedial!
Alanud on merekultuuriaasta neljas ja viimane
teemalaine: meri kui ressurss ja võimalus!
Meri on meie tulevik ja võimalus.
Mereäärsest riigist mereriigiks!
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10.00-10.30 Sõru muuseumis
"Pilk Haldi sadamale ja rannaelule Emmastes"
11.00 -12.00 Haldi sadamas kohalikud jutuvestjad räägivad
sadama ajaloost ja selle mõjust kogukonna arengule.
13.00 Kärdla sadam kust liigutakse vaadates-rännates kella
15.00-ks muuseumisse. Pikas majas pakutakse kerget kehakinnitust ja jätkub rändkalapüügi näituse tutvustus, tegevusi ja
arutelu teemal: "Meie pere meremees või kalamees"
Kogu päeva saab tasuta külastada ka Kassaris olevat näitust
"Meri kui saatus"

Emmaste Vallaleht

TULED HARJU KÜLAS
Uurimistöö
Johannes Markus Altmäe
Algus eelmises numbris
„Vene võimu ajal kuulus 1712. a. inkvisitsiooniprotokolli järgi
Harju küla (Harrio) teiste 11. küla hulgas Käina kihelkonnas asuva Vaemla mõisa alla.1
15. detsembril 1892 ei olnud Emmaste vallavolikogu nõus
talurahvaasjade komissari ettepanekuga „liita Emmaste vallaga
Vaemla valla Harju ja Õngu külad ning Kassari vallast Agapäe
küla, ühtlasi lubada Orjaku ja Utu küla Emmaste vallast Keina
kogukonnale kuuluvaks lugeda”.
Kui teised külad, nagu Kassari mõisale kuulunud Jabuse 1894.
a., Vanamõisa 1895. a., Prähnu ja Ole 1906. a., Emmaste valla
koosseisu liitusid, jäid Õngu ja Harju külad endiselt Käinale.
Alles 1920. a. ühendati seni Käina valda kuulunud Õngu ja
Harju külad Emmaste vallaga.
1.1 Ettevõtted, asutused ja tööstused Harjul
Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Harjul palju töökaid inimesi.
Külas oli talude kaupa: 2 puuseppa, pottsepp, 4 seppa, 3 rätseppa, 3 kingseppa, 2 kokka, pagar, juuksur, laevaehitaja, 3 ehitustöölist, 4 masinkudujat, 8 möldrit, poodnik, hobusekasvataja,

SPORDIHALL ON NÜÜD
AVATUD KA ÕHTUSTEL AEGADEL
Spordihallis on alates 3. oktoobrist võimalik esmaspäeviti ja neljapäeviti osaleda Ingrid ja Anne-Mall Reinu juhendamisel lihastreeningu tundides.
Lihastreening on kergema intensiivsusega erinevatest
lihasharjutustest koosnev tund, mis on jagatud kolme faasi: soojendus, kindlate lihasgruppide toonuse arendamine
(kasutades selleks peamiselt oma keha raskust) ja lõpuks
venitus. Treeningtund algab kell 19 ja kestab veidi alla
tunni.
Teistel päevadel on saal vastavalt kasutamisgraafikule
vabas kasutuses, samas on võimalus laenutada spordivahendeid ning vajadusel saab nõu ja abi sporditöötajalt.
Kolmapäev on pallimängude päev, kui huvilisi leidub saab
sporditöötaja eestvedamisel näit. võrkpalli mängida.
Spordihalli kasutamisgraafik
E-R kl 8.15-16.15 kooli võimlemistunnid ja laste sporditrennid
Esmaspäev kl. 19.00-20.00 lihastreening
Teisipäev
kl. 17.00-20.00 vaba kasutus
Kolmapäev kl. 16.00-19.00 vaba kasutus ja võrkpall
Neljapäev kl. 17.00-19.00 vaba kasutus
Neljapäev kl. 19.00-20.00 lihastreening
Sügishooajal on spordihalli kasutamine ja treeningtunnid tasuta. Ootame kõiki spordihuvilisi osalema!
Lisa infot leiab valla kodulehe uuendatud välilehelt
„VABA AEG“ http://www.emmaste.ee/vaba-aeg

loomade kokkuostja. Harjul oli: 2 mootorsaeveskit, mootorviljaveski, 2 viljapeksumasinat, jalgratta ja reformvoodite tööstus,
pritsimaja ja artell.4
Külas elati hästi, aidad olid vilja täis, kasvatati kartuleid ja
muid juurvilju, peeti sigu, hobuseid, lehmi. Loomi ja ülejäänud
vilja müüdi kokkuostjatele, et raha saada.
Harjul oli oma eeskujulik pritsimaja uue pritsi ja paraja torniga, kust käidi vaatamas põlengu asukohta. Kanni Harjaku mälestuste järgi ehitati pritsukuur aastatel 1932-34. Üks Harju küla
mees (kahjuks nimi puudub) kirjutab välishiidlaste ajakirjas Hiiu:
„Ja muidugi oli vahva meie tuletõrjemeeskond, kuid ainuke viga
oli see, et enne kippus ikka maja või saun maha põlema, kui prits
pritsumeestega kohale jõudis, sest alalist valvemeeskonda ega
hobust pole seal olnud, millega kohe oleks saanud õnnetuspaigale sõita. Aga juhtus ka seda, et prits ja mehed jõudsid aegsasti
kohale, kuid vett polnud – kaev oli kuiv põua ajal ning saun põles jälle maha.”5
Praegu pritsumaja hoonet enam ei ole, kuid selle vundamendi kõrval oleval platsil peetakse küla jaanitulesid ja võetakse uut
aastat vastu.

Emmaste Põhikooli õpilastele suunatud
huviringid 2016/17 õppeaastal:
ESMASPÄEV
12.15 – 13.00 kunstiring, I-II klass (Eila Tõnisson)
13.10 – 13.55 kunstiring, III-V klass (Eila Tõnisson)
14.05 – 15.00 kunstiring, suuremad (Eila Tõnisson)
13.10 – 13.55 rahvatants, I-II klass (Helgi Taelma)
14.05 – 15.00 rahvatants, V-VI klass (Helgi Taelma)
15.00 – 16.15 puhkpill, vanem rühm (Toomas Paap)
TEISIPÄEV
13.10 – 13.55 jalgpall, I-II klass (Hergo Tasuja, Tõnis Saarnak)
14.00 – 14.50 jalgpall, III-IV klass (Hergo Tasuja, Tõnis Saarnak)
15.00 – 16.15 jalgpall, vanem grupp (Hergo Tasuja, Tõnis Saarnak)
KOLMAPÄEV
14.00 – 14.50 puhkpill, noorem rühm (Toomas Paap)
15.00 – 16.15 jalgpall, vanem grupp (Hergo Tasuja, Tõnis Saarnak)
NELJAPÄEV
13.10 – 13.55 solfedžo, VI.-VII. klass (Heli Lindmäe)
13.10 – 13.55 mudilasansambel, algklassid (Helje Ugam)
13.10 – 13.55 loodusring, algklassid (Diana Leenurm)
14.05 – 16.15 kergejõustik, eelmise aasta grupp (Toivo Pruul)
14.05 – 14.50 lauluansambel, V-IX klass (Heli Lindmäe)
15.00 – 16.15 puhkpill, vanem rühm (Toomas Paap)
REEDE
13.10 – 14.00 puhkpill, noorem rühm (Toomas Paap)
13.10 – 15.00 kergejõustik, algklassid (Tiina Koit)
15.00 – 16.15 jalgpall, vanem grupp (Tõnis Saarnak)
15.00 – 17.00 mudeliring, I-IX klass (Andres Laanejõe),
noortekeskuses
LISAKS
Plokkflööt, alates 6. eluaastast (Karina Käär). Aeg täpsustub
(esmas- või neljapäeviti)
Viiul. Kokkuleppel õpetajaga (Helje Ugam)
IGA PÄEV
13.00 - 18.00 noortekeskus avatud , oktoobrikuu kolmpäevadel
kokkame koos tervislikke toite
Huviringides osalemiseks tuleb esitada taotlus.
Kui huviringis osaleb 6 või enam last, on selline huviring Emmaste
lastele tasuta.
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****************************************************************

Sündis uus
vallakodanik

Naisrühm TAHERPILL ootab uusi tantsijaid!

Trennid toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeval ja kolmapäeval,
algusega kell 17.00 Emmaste Põhikooli saalis.
Juhendaja Helgi Taelma.
Huvi korral võta ühendust Katre Pruuliga tel 522 9988 või tule
3. oktoobril trenni!
****************************************************************

ELISABETH VEEVO
05.09.2016, Muda küla
Õnnitleme vanemaid ja
vanavanemaid!

Käsitööring Nobenäpud alustab uut hooeaga

Õnnitleme oktoobrikuu

4. oktoobril kell 11.00 savitöötoaga Suuremõisa savikojas.
Registreerimiseks võta ühendust Kristeli või Anne-Ly'ga
Tel. 5341 6641 või 5606 0711. Käsitööring toimub teisipäeviti kell 11 ja 17
****************************************************************

Paberpunutiste töötuba

15. oktoobril kell 13 -17 noortekeskuses
		
juhendaja Avelin Gildemann
****************************************************************

LÄHME MATKAMA

Plaanis on sel hooajal korralda erinevaid matkasid meie kodukandis ja
Hiiumaa matkaradadel.
15. oktoobril kell 17
noortekeskuses loeng „ Ettevalmistused matkaks“. Inna Lepik räägib kuidas
valida matkale sobivaim riietus ja jalanõud ning tutvustab tänapäevasteid
matkavahendeid. Samas saab proovida räätsadel liikumist ja jagame
juhtnööre kepikõnni tehnikast.
5. november Matk Tihujärvele
Täpsem info järgmises valla lehes ja valla kodulehel http://www.emmaste.
ee/vaba-aeg
***************************************************************

Nii arvab Valla Teataja lugeja

Väga vinge valgustusega on meie kandi bussipeatused!
Uskumatult valge ja näeb lugeda isegi busside sõiduaegu! Väga omapärane, leidlik ja silmatorkavalt hooliv lahendus siinsetele reisijatele.
Tänud tegijatele!!!
							Eila

****************************************************************

sünnipäevalapsi!

Eakad sünnipäevalapsed
86
84
82

01.10 – Ella Pruul
11.10 – Aasa Vaikne
23.10 – Frieda Leps
31.10 – Ada Sonn
02.10 – Helbe-Frikete Õispuu
30.10 – Pilvi Niit
Juubilarid

75
70

65
60
55
50

16.10 – Juha Teller
22.10 – Laani Tohvri
15.10 – Vaike Ulla
17.10 – Inna Pihlak
19.10 – Uku Pihlak
22.10 – Andres Üksik
05.10 – Mare Hiis
05.10 – Arvo Leisberg
05.10 – Mati Kokla
24.10 – Laine Kivi
28.10 – Ermi Siimuste
15.10 – Ester Õispuu
15.10 – Tiina Välja
11.10 – Aimi Jaarma
13.10 – Mihkel Utov
29.10 – Janne Poola

E E LT E AT E D
21. oktoober
Halloweeni disco noortele ja täiskasvanutle
4. detsember
"ILUSATE JÕULULAULUDE KONTSERT"
Emmaste kooli saalis
Esinevad Angelika Mikk ja Jakko Maltis

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
ALMA PÕLD
04.02.1923 – 21.08.2016
Kabuna küla
Siiras kaastunne lähedastele
Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
anne.ly@emmaste.ee
Küljendus ja kujundus Recado Meedia OÜ Trükk AS Folger Art
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