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Kuulutada Emmaste vallas välja
jõulurahu
Otsus:
kuulutada Emmaste vallas välja
jõulurahu.
Kaugemale mu volitused ei ulatu. Küll tahaks
keelata kõigil huntidel lammaste pügamise,
kitsekestel hoida kaugemale metsa, hirvedel
kanda uhket sarvekrooni peas, mitte seinal.
Aga ei saa - pole volitusi. Nii suuri otsuseid saavad teha suuremate volitustega olevused.
Toredaid otsuseid on aga 2012.aastal tehtud
küll: loodi SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus,
loodi MTÜ Emmaste Päästekeskus, koolis ei ole
liitklasse ja haridustempel töötab naisekäe all
rõõmsalt edasi; Tallinnast tehtud otsuse põhjal
hinnati lasteaiatöötajate ilumeelt ja töötahet;
Hiiumaal nimetati Kaie Pranno parimaks noorsootöötajaks, tema initsiatiivil lõid Emmaste
noored oma noortevolikogu; ERSO plakatikonkursi „Hans ja Grete“ võitis Emmaste kooli
õpilane Kadleen Leenurm; muuseumis jätkub
muuseumi loomine; Leisu lastehoius on ootamatult palju lapsi ja oma vajalikkust on ta
kõigiti tõestanud; augustis toimusid võimsad
puhkpillipäevad, mida vedas MTÜ Emmaste
Puhkpilliorkester; arusaamine, et valla arengukava ei saa igal aastal formaalselt muuta, tõi
Emmastesse kaks tudengineiut, kes arengukava analüüsimisel meile appi tulid, ka esimesed
töökoosolekud läbi viisid; Emmaste vald ootab
lapsi jõuluks koju…

Meil on tegus vald ning tähtsaks peetakse
traditsioonide edasikandmist. Traditsioon on
ka see, et tahame ise edukalt hakkama saada.
Ja saamegi, kui seljad kokku paneme, erimeelsustest õpime, kompromisse teeme, eelkõige
aga kuulame ja kuuleme neid, kellel on soov
Emmaste elu edasi viia, olgu nad siis noored või
vanad, rikkad või ilusad.
20.detsembril teeme Emmaste valla volikogus selle aasta viimased otsused – ikka elu
edasiviivad.

Jõulude ajal tahan olla aga lihtsalt perenaine, ema, tädi, kes elab parimas kohas maailmas
- Emmaste vallas - heade ja mõistvate inimeste
seas.
Soovin kõigile vallakodanikele ja meie sõpradele rahulikke jõulupühi!
Lugupidamisega Merike Kallas
Emmaste valla volikogu esimees

ÜHESKOOS SUUDAME
Tiit Peedu vallavanem

2012. aastast saab peagi ajalugu. Praegu, kui
aasta lõpuni on jäänud loetud päevad, on paras
aeg teha pilguheit tagasi, milline see aasta oli
Emmaste vallale ja valla inimestele.
Aasta algus ei olnud kindlasti optimismi sisendav: oli omavahelisi arusaamatusi, majandussurutis kestis, üldine majandusprognoos oli
kehvapoolne, töötuse määr suur ja rahvast tabasid jätkuvad palgakärped, selgusetu ja teadmatus rahalise toetuse ulatuses ja tingimustes
Kreekale – see kõik kokku tõotas pingelist ja

rasket aastat.
Jah, aasta on olnud vallale keeruline ja väga
töine, pakkudes samal ajal ka ohtralt rõõmuhetki. Hoolimata suhteliselt kehvadest aegadest, õnnestus sel aastal realiseerida mitmed
eelmistel ja sel aastal algatatud ettevõtmised:
rajati Emmaste põhikooli saali ventilatsioon, lähiajal rekonstrueeritakse ka päästekeskuse küttesüsteem, samuti spordihoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Tänavavalgustuse saab
ka Emmaste küla ja kooli vaheline jalgtee. Kurb
on tõsiasi, et kõiki neid objekte tuleb rahastada
valla oma vahenditest, see tuleneb sellest, et
Eesti riigi mõte ja tegu jooksevad lihtsalt sea-

dusandlusest kiiremini. Kohe kohe on algamas
Emmaste veevärgi ja pumpla rekonstrueerimise esimene etapp, jätkus ka eramajapidamistele mõeldud hajaasustuse veeprogramm.
2012. aasta oli Emmaste valla jaoks kindlasti
juubeliürituste aasta. 30.aprillill 1992. aastal
sai Emmaste vald peale 40-aastast vaheaega taas valla õigused – seega tähistasime 20.
juubelit peale valla taasloomist. Pidupäeval
toonitati korduvalt, et vald on kasvanud välja
lapseeast, kogenud rõõme-muresid, teinud
arukaid otsuseid, ent kindlasti ka vigu – tähtis
on, et oskame tehtud vigadest õppida. Valla
sünnipäeva tähistamine oli kindlasti üritus,
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kus oli eriline ja uhke tunne olla üks teie hulgas, sest õnnelike inimestega vald on kindlasti ka ise õnnelik. Valla sünnipäevaks kinkis
oma kirjutatud laulu helilooja Peeter Pruuli.
Ka rahalise poole pealt lõpeb aasta valla jaoks
ilusasti. Valla peamine tuluallikas, üksikisiku
tulumaks, on laekunud väga hästi. 2012. aasta
septembris- oktoobris avaldati ka OÜ Geomedia poolt koostatud Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) võimekuse indeks 2011 aastal. Eks
igasugused edetabelid ja nende koostamise
kriteeriumid tekitavad alati teatavaid küsimusi
ja vaidlusi, ent samas neid jälgitakse ning võrreldakse end teistega. Lühidalt uuringu tulemustest. Emmaste vald on perioodi 2008-2011
KOV-i TOP 10-s alla 5000 elanikuga ja koguni
teisel kohal olev omavalitsus alla 2000 elanikuga omavalitsuste osas.
Kodutunne, terve kodu, pere, traditsioonid,
usaldus – neil on eriline väärtus. Kõik ei ole
saanud oma kodust kaasa seda, mida nii väga
oleksid vajanud, elu on sageli ebaõiglane. On
olnud aegu, mil meie loomus pole saanud
vabalt väljenduda. Need ajad on möödas.
Meile on antud meie geenid, mõistus ja süda.
Püüame oma elukogemuse edasi anda, mingit
väärkasutamist ei saa siin õigustada. Katsume
rohkem tegelda oma lastega, neid on meil nii
kasinalt. Neid tuleb kasvatada sünnist alates
kogu hinge, armastuse ja mõistusega. Ühiskond globaliseerub ja meie koos temaga. Tervem ühiskond ja parem elu tuleb meil endal
luua. Tugeva ühiskonna alus on mõtlev, oma
peret väärtustav, tubli ja töökas kodanik. Rohkem kui materiaalset vajavad meie lapsed just
hingelist tuge ja mõistmist.
Jõulude järel on olukord kindlasti palju parem, nii mõnedki erimeelsused on kadunud,
rahulolematud liikunud paremuse poole ning
lähenev aastalõpp toetab jätkuvalt iseendasse
vaatamist. Luban, et järgmisel aastal kirjutan
rohkem. Ehk on siis ka konstruktiivset opositsiooni, mitte lihtsalt virisemist ja parastamist.
Tahan öelda, et valla ametlikud infokanalid on
valla kodulehekülg ja loodetavasti kindla ilmumissageduse saav vallaleht. Öeldakse, et ära
tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Nii nagu ei tunnistata inimest süüdi enne
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süüdimõistvat otsust, nii ei tohi ka inimeste
tööd ja suutlikkust hinnata arvamuspõhiselt.
Lõppev aasta on olnud väga õpetlik ja kiire,
olles loogiline jätk eelmisele, mil vallavalitsus
alustas Emmaste valla kodanikeühendustega
sisukamat koostööd. Needsamad koostööpartnerid, kellega 2011. aastal hoog sisse võeti, on
2012. aastal väga edukalt iseseisvalt toiminud,
aga teinud ka head koostööd vallavalitsusega.
Vallavalitsuse eesmärk on olnud, et kogu
vald areneks ühtlaselt ning teenused oleks kättesaadavad ka siis, kui juhtub, et territoriaalne
haldusreform viiakse läbi ilma meilt nõu küsimata. Võin kinnitada, et möödunud aasta on
toonud suure arenguhüppe just selles osas. Me
oleme palju tugevamad ning võimekamad just
tänu piirkondades tekkinud initsiatiivile. Olles
võtnud eesmärgiks vaadelda valda piirkondadena ning kaasamise teel piirkondi arendada,
võime tõdeda, et meil on pea igal pool aktiivseid inimesi, kes on võtnud kogukonda arendavad tegevused enda juhtida. See on väga
oluline, sest just kohapealsed inimesed teavad
täpselt, mida vajatakse ja millised stardisammud tuleb esmalt astuda. Kahtlemata on meie
kiiresti muutuvas ajas vaja aeg-ajalt asju ümber
vaadata, nii on ka siin kõik võimalik – liitmine,
lahutamine või korrutamine, jagamine. Tänu
valla elanike visadusele ja heale tööhõivele on
meil õnnestunud viia ellu rohkem, kui oskasime
arvata. Homse arengu tagamiseks ei ole raha
enam kaugeltki ainukene võlusõna. Võlusõnaks
on kogukond ja piirkondade arendamine.
Lähituleviku tähtsaimaks ülesandeks on
kindlasti vajadus leida viisid ja tee, kuidas toetada meie elukeskkonna ja ettevõtluse mitmekesistamist. See ei ole kerge ülesanne: Eestis
otsivad üle 200 omavalitsuse võimalusi ja teid,
kuidas suurendada läbi ettevõtluse oma tulubaasi, kuidas hoida elujõulisena omavalitsuse
ühte alustala, s.o kooli, kuidas tagada kõigile
soovijatele lasteaiakohad, kuidas tagada noorte huvitegevus ja kuidas hakkama saada üha
suurenevate kohustuste hulgaga. Ilmselgelt ei
ole meie geograafiline asukoht ja sellest tulenevad probleemid majanduslikus mõttes meie
suurim trump. Kindlasti on aga meil oma trumbid, mis tuleb selgelt välja tuua: Sõru sadama
kompleks, kvaliteetne turismivõrgustik, kaardistatud ja võimalusi pakkuv ettevõtluskeskkond, kaugtöövõimalused jne.
Selle kõige juures on siiski tähtsaim inimese
roll ja see, kuidas suudame Emmastes hoida ja
leida haritud ja pädevaid spetsialiste igale elualale – kui meil ei ole seda pädevust ja oskusi,
ei aita meid ei riigi ega EL toetused, meil lihtsalt pole jõudu vajalikke asju ellu viia.
Tean aga kindlalt, et üheskoos oma visaduses
ja tahtes seda suudame. Tänan vallavalitsuse
nimel kõiki Teid ilusa ja meeldejääva 2012. aasta eest .
Ilusaid jõule ja meeldivat aastavahetust!

EMMASTELE
Peeter Pruuli, 30.04.2012

1. Siin Põhjala taeva tähtede all,
keset kargete vete väge
On maatükk, pisut lainetest kõrgemal,
mis tuule eest ära mette ei lähe.
See maa on me kodu, me rõõmude kants,
me Emmaste rannad ja külad.
Üks armas ning kangesti kasulik kant,
kus külges kõik Hiiumaa.
Refr. Ja hei lal-la, hei lal-la, heilal-lal-laa,
nii väga meil´tähtis see paik.
Ja hei lal-la, hei lal-la, heilal-lal-laa,
nagu põngerjal padi või vaip.
2. Need kivid ja kadakad, männikud
valge liiva ja luidete peal,
Jõeorg ja roostikud, lepikudLooja teadis, kuis oleks meil hea.
Jää seisma me püha tamme all!
Ta näinud on Viikingi vaprust.
Pea eellaste au hinges sügavaleks Sinuski köeb nende vahvust!
Refr: Ja hei-lal-la....
3. Ei Emmastet meelest me jätta saa,
kus kaugelpool võõrastki merd.
Siin kodukell kutsub meid tornist või maast nii hoituna tunneme end.
Refr: Ja hei-lal-la....

Kauneid
jõulupühi,
tujuküllast
aastavahetust
ja õnne
uuel aastal!

Emmaste Vallavalitsus ja
Vallavolikogu
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
NOVEMBRIS-DETSEMBRIS
Pilvi Post

Maa-, ehitus- ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
* Väljastada projekteerimistingimused Emmaste spordihalli ventilatsiooni- ja küttesüsteemi paigaldamise ning Emmaste kergliiklustee välisvalgustuse uue lõigu rajamise ja
olemasoleva lõigu rekonstrueerimise projekteerimiseks; Härma külas Liiva kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks.
* Väljastada ehitusluba Külama külas Mikro
kinnistul asuva laohoone lammutamiseks.
* Väljastada kirjalik nõusolek Külama külas
asuvale Tiidu kinnistule abihoone püstitamiseks, Rannaküla külas asuvale Krissu kinnistule
puurkaevu rajamiseks ning Metsalauka külas
Töökoja kinnistul asuva töökoja tehnosüsteemide muutmiseks ja välimiste avatäidete
asendamiseks.
* Muuta katastriüksuse aadressi.
* Kinnitada katastriükusele lähiaadress (Reheselja tee), sihtotstarve ja pindala.
Sotsiaalküsimused.
Otsustati:
* Maksta toimetulekutoetust 8 taotlejale.
* Maksta sünnitoetust 12 taotlejale.
* Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 11
taotlejale.
* Maksta juubelitoetust 1 isikule.
* Maksta MTÜ-le Agapäeotsa Selts toetust
lapsehoiuteenuse osutamise eest.
Muud küsimused.
Otsustati:
* 2012 eelarveaastal riigieelarvest sihtotstarbeliselt laekunud summad lülitada valla
eelarvesse.
* Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest isikud, kelle taotlus vabastamiseks oli
põhjendatud.
* Tunnistada lihthanke “Emmaste asula ühisveevärgi ja puurkaev-pumpla rekonstrueerimise 1. etapi projekteerimis-ehitustööd” edukaimaks pakkujaks Schöttli Keskkonnatehnika AS.
* Moodustada uus inventeerimiskomisjon.
* Maksta 2012 “Jõuluks koju” toetust väljaspool Hiiumaad õppivatele noortele suuruses 20
eurot.

VOLIKOGU NOVEMBRIS
Pilvi Post

HOL-i esimees Jaanus Valk tutvustas HOL-i
2013 eelarve projekti. Spordihalli termograafia tulemusena selgus, et piirete soojapidavus on puudulik ja hoonel on suur niiskuskoormus. Seoses 1. jaanuarist 2013 avaneva
elektrituruga olid 7. detsembril k.a. Emmastes
Elektrimüügi AS, kes tegi vallale soodsaima
pakkumise, esindajad. Sel päeval oli võimalik
küsimusi esitada ja lepinguid sõlmida. Rotary
Klubi poolt vallale tehtud kingitus, milleks oli
100 raamatut, anti koolile. Normitehniliselt
muudeti Emmaste valla eelarvest kultuuri-,
spordi-, külaelu- ja noorsootööalase tegevuse
toetamise korda, Emmaste valla külavanema
statuuti ja jäätmehoolduseeskirja. Muudeti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimusi ja korda, Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korda, Emmaste valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste mää-

rasid, eluruumi alaliste kulude piirmäärasid
toimetulekutoetuse määramisel ning Emmaste
valla ehitusmäärust. Anti luba Tilga külas asuva
Aeru kinnistu jagamiseks.
Tartu Ülikooli geograafiateaduskonna magistrandid Kerli Müürisepp ja Elen Rüütel olid
juunist novembrini kokku 4 nädalat Emmaste
vallas praktikal, mille eesmärgiks oli Emmaste
valla ja ÜVK (ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni)
arengukavade ülevaatamine. Praktika käigus
kaardistati valla strateegilised eesmärgid.
Toimusid järgmiste valla arengukava teemarühmade arutelud: “Nooruslik Emmaste”, “Ettevõtlik Emmaste”, “Kogukondlik Emmaste” ja
“Külalislahke Emmaste”. Praktikandid teevad
aruteludest kokkuvõtted. Samas tehti ettepanek algatada Emmaste valla uue arengukava
koostamist.
Kuna Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering oli kuni 12. detsembrini k.a.
avalikustamisel, siis Emmaste Vallavolikogu
avaldas veelkord arvamust antud teemal.

Emmaste Põhikool vabariigis kümnes!
Hergo Tasuja

Oktoobrist detsembrini toimunud seiklusliku võistlusmängu “Vana Toomase mõistatus” arvestuses teenis Emmaste põhikooli võistkond Moskiitod koosseisus Annaliisa Post, Adeele Vesingi ja
Marko Pruunlepp vabariigis 10. koha.
Eelvoorude, milles tuli esitada loovtöö ja vastata viktoriiniküsimustele, põhjal selgitati tosin
parimat üle Eesti, kes asusid sõna otseses mõttes Tallinna vanalinnas võitu jahtima. Ja kuigi meie
noortel seal kõige paremini ei läinud, võisime tagasi sõita rõõmsana, sest esikoha teenisid meie
sõbrad Pärnust Häädemeeste koolist.

Pildil: Moskiitod koos juhendaja ja Vana Toomasega
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ERSO plakatikonkursi “Hans ja Grete” võitis
Kadleen Leenurm Hiiumaalt Emmaste Põhikooli
V klassist
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri plakatikonkursile “Hans ja Grete” laekus 989 kunstitööd.
Oma plakatikavandi saatsid ligi saja kooli lapsed kõikjalt üle Eesti.
Žüriisse kuulusid ERSO muusikud, ooperikontserdi “Hans ja Grete” dirigent Anu Tali,
solistid Annely Peebo ja Kädy Plaas ning Eesti
Kontserdi kujundaja Everi Vähi. Annely Peebo:
“Positiivne energia, mida laste looming sisaldab, on kirjeldamatu. See on võrratu inspiratsiooniallikas kõigile muusikutele.”
Pärast mitut konkursivooru valiti võidutööks
Emmaste Põhikooli V klassi õpilase Kadleen
Leenurme plakatikavand, mille põhjal kujundatakse ERSO ooperikontserdi “Hans ja Grete”

plakat, bänner ja kavakaaned. Kadleen Leenurme juhendaja on õpetaja Eila Tõnisson. Žürii
arvates on tegemist väga emotsionaalse ja
atraktiivse kunstitööga. Vastukaaluks klassikalisele lähenemisele “Hansu ja Grete” muinasjutule on tegemist modernse ja just tänapäevast
kontserdipublikut kõnetava plakatikavandiga.
Auhinnaks on 30 kontserdipiletit Estonia
kontserdisaalis 18. jaanuaril 2013 toimuvale
ooperikontserdile “Hans ja Grete”. Oodatud on
Kadleen Leenurm, tema juhendaja ja klassikaaslased ning teised muusika- ja kunstisõbrad
Emmaste Põhikoolist.
ERSO pressiteade

ÜKS AASTA PEAGI VÄLISUKSE SULEB…

Võidutöö, autoriks Kadleen Leenurm

Aimi Pruul pensionär

Euroopa Liit kuulutas 2012.aasta aktiivse
vananemise aastaks, mis hõlmas ka põlvkondadevahelise solidaarsuse põhimõtet.
Meenutame, milliseid võimalusi oli Emmaste valla senioridel aktiivseks vananemiseks ja
koostööks erinevate põlvkondade vahel.
Kõigil soovijail oli ja on jätkuvalt võimalus
lüüa kaasa päevakeskuste töös Leisus ja Emmastes. See teema vääriks eraldi käsitlust, olgu
vaid mõned näited: mitmekülgseid aiatarkusi
on jaganud hr. Lui Remmelg, tänu pr. Piisa Riisenbergi aktiivsusele sai teoks hr. Taapio Varese
ja pr. Urve Harjaku aiaga tutvumine, Emmastes
on võimlejaid juhendanud pr.Õie Aedma jne.
Aprillis osalesime Hiiumaa Pensionäride kevadpeol Kõrgessaares, kus Emmaste senioride
eest esinesid meie lapselapsed, tublid I klassi
rahvatantsijad pr. Helgi Taelma juhendamisel.
Laste esinemine võeti soojalt vastu.
Aprillis kutsuti kõiki vallaelanikke osalema
Emmaste valla õiguste taastamise 20.aastapäeva üritustele. Oli õhtujuht Guido Kangur, oli
Kelly Uustani ja Rene Soomre muusikalikontsert, klaveril Siim Selis, jalakeerutuseks ansambel “Igihaljas Seitse” solist Astrid Põdraga, oli
ilutulestik! Aga vallarahvast oli vähe. Kahju, et
inimesed loobusid nii kõrgetasemelisest kontserdist, mis toodi ju osalejatele tasuta kätte.
Natuke tegi meele mõruks, et tulemata jäid ka
paljud kutsutud, keda sooviti tänada ja tunnustada.
Lõime kaasa Emmaste Avatud Noortekeskuse mõttetalgutel: mais Noorte Euroopa Päeval
“Noored vastamisi eakatega” ja novembris Hiiumaa noorte osaluskohvikus “Erinevate põlvkondade koostöövõimalused”.
Maikuus said soovijad osaleda õppereisil Tartusse ( Ahhaa keskuse külastus koos planetaariumi etendusega, Tartu Ülikooli raamatukogu,
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Sadamateater) ja Tallinna (Euroopa Komisjoni
esinduse ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu külastus)
Juunis oli Hiiumaa Pensionäride Ühenduse
korraldatud aktiivi õppepäev Käina-Kassari,
Sõru paadikuuris Lasva Rahvamaja taidleja
kontsert (sellest eraldi meenutus)
Juulis lõime kaasa maakondliku memmetaadi peo ettevalmistamisel ja läbiviimisel
Sõru paadikuuris.Noore põlvkonna esindajana
tervitas eakaid paari luuletusega Lisanna Pruul.
Saalitäis rahvast vaimustus Boris Lehtlaane
laulust.
Juulis sai teoks senioride Läti reis, seda suuresti tänu hr. Mati Nursi organiseerimisele. Ainuüksi Rundale loss ja Venspils olid seda ettevõtmist väärt, Riia linnast rääkimata.
Augusti lõpus said huvilised tutvuda Peipsi- äärsete vene vanausuliste elu-oluga Kolkjas,
Varnjas, Mustvees. Osalesime Jõgeva küüslaugufestivalil.
Septembris käisime usinasti marja- ja seenemetsades, vahetasime retsepte ja segasime
salateid kokku. Noortekeskusesse panime üles
seenenäituse, mida külastasid ka Emmaste
Põhikooli õpilased ja Emmaste Lasteaia lapsed. Meie kõige tuntum “seenemoor” pr. Elle
Boginskaja käis koguni lasteaia lastega seeneretkel. Lapsed jutustasid pärast suure õhinaga,
kuidas nad seeni grillisid!
Oktoobris osalesid huvilised 3. Eakate festivalil Salme Kultuurikeskuses Tallinnas. Oi rahvast, oi sagimist, oi trügimist, oi teenuste ja
kaupade pakkumist, oi erineva tasemega kultuuriprogramme mitmes saalis! Ühine arvamus
oli - nüüd on see vähemalt nähtud!
Novembri lõpus rõõmustasid pensionäre väikese kontserdiga Emmaste Lasteaed “Naksitrallid” naksakad lapsed koos muusikaõpetaja hr.

Indrek Liit´i ja kasvatajatega. Omavalmistatud
meenega tänati päevatoa tublisid käsitöötegijaid, neist tublidest tublimad pr. Ada Sonn ja
pr. Asta Paumees. Koos päevatoa mammidega
mängiti ringmänge.
8.detsembril sai teoks Emmaste valla eakate
jõulupidu, esinejateks Emmaste kooli I-II klassi
rahvatantsijad, 5-aastane naisrühm “Taherpill”,
noortekeskuse näitering. Loomulikult olid
kohal nende juhendajad: väsimatu pr.Helgi
Taelma ja pr. Kaie Pranno. Muusikalist meelelahutust pakkusid Teet ja Sigrid. Ei puudunud ka
jõulumees ja päkapikk! Meie, seniorid, võisime
tõepoolest muretult istuda peolauas rikkalikult
kaetud laua taga, nautida head teenindamist,
head esinemist ja imeilusat talveilma. Kui Taherpill tantsupõrandale tuli, käis kahin läbi
saali: oi kui palju neid on, kui ilusad rahvariided, kui hästi tantsivad! Eriti armas oli näha 4
paari, kus Taherpillis tantsivad emad tantsisid
oma koolirühmas tantsivate lastega ja vanaemad said seda saalist jälgida. Missugust paremat põlvkondadevahelist koostööd ja sidet Sa
hing oskad ihata?!
19.detsembril on Emmaste päevatoa selle
aasta viimane üritus. Esinema on lubanud tulla
noortekeskuse näitering näidendiga “Jõuluvana jõulupuu”. Esietendus on toimunud, kiitus
noortele!
Et eeltoodu on teoks saanud, selle eest tuleb
tänada lisaks nimetatutele veel paljusid häid
inimesi, asutusi. Alati on oht, et keegi võib nimetamata jääda . Seepärast olge te kõik tuhandeks tänatud, kes te olete võimaldanud valla
senioridel aktiivselt ja vääriliselt tegutseda,
kahjuks ka vananeda! Kuulutagu Euroopa Liit
2013. aasta mistahes aastaks, püüame meie
olla ikka aktiivsed, heatahtlikud, osavõtlikud,
teotahtelised!
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AASTA RAAMATUKOGUS
Eike Soomsalu raamatukoguhoidja

Aasta hakkab lõpule jõudma ja on paras aeg
teha väike kokkuvõte. Mida siis tõi raamatukogule 2012. aasta?
Hea oli see, et raamatukoguhoidja puhkuse
ajal ei olnud uksed suletud nagu eelnevatel
aastatel, vaid lugejaid teenindas Marta, kes sai
sellega väga hästi hakkama. Kahjuks oli koolituspäevade ajal siiski raamatukogu kinni ja
kuna inimeste teavitamine on peaaegu võimatu, sai nii mõnigi külastaja tühja käigu.
Plusspoolele tuleks kindlasti kirjutada ka
„Loen suvel“ üritus. See oli koolilastele mõeldud lugemisvõistlus, kus iga loetud raamatu
eest sai lugemiskaardile kleepsu. Osavõtjaid oli
paarikümne ringis, loeti päris usinasti ja loodetavasti mõni laps lugemispisiku ka külge sai.

Parimad lugejad said lõpuüritusel auhinnaks
raamatu. Kõige tublim oli üks noorimaid osalejaid Lisanna Pruul. Eelnevatel suvedel aga oli
laste lugemine päris loid.
Lugejatega kohtusid 2 raamatu autor Agu
Takis ja tõlkija Tiiu Relve. Oli mitu näitust ja väljapanekut raamatutest: „Oskar Luts 125“, „Karl
Ristikivi 100“, „Lugejate lemmikraamatuid läbi
aegade“.
Raamatuid on 2012. aastal lisandunud 369
eksemplari. Nendest 306 on ostetud ja 63 on
saadud annetuste teel. Võrdluseks: 2011. aastal oli võimalik osta sama raha eest 346 raamatut. Tellitud on 30 erinevat ajakirja, sh. ka 11
ajakirja, mida Kultuuriministeerium kohustab
tellima. Paraku on huvi kultuuriajakirjade vastu

väike, paljusid nendest pole üldse laenutatud.
Detsembrikuus lisandusid järgmised raamatud: „Kui tuvid kadusid“, „Hanumani teekond
Lollandile“, „Anna hambad“, „Ämmaemand“,
„Eesti talumaja lugu“ „Elu hinnakiri“, „Isamaa
tagatuba“, Kapten Toivo Ninnase üheksa lainet“, „Maitsestatud kanad“, „Minevik olevikus“,
Minevikuta mälestused“, „Minevikuvarjud“,
„Minu Bangkok“, „Need, kes keset mereohtu“, „Õnnelik lõpp“, „Surm suu ääres“, „Tuisk“,
„Varastatud karikas“, „Villapallist villapildini“,
„Jutustamata lugu“, Puhas kättemaks“, „Eesti
rahva kannatuste aastad Siberis“, „Rännud ajas
ja ilmsi“.
Ilusat pühadeaega raamatute seltsis!

KIRJUTAMISVÕISTLUS PANI MÕTLEMA “MILLISEL HIIUMAAL TAHAKSIN ELADA?”
14. novembril toimus Kärdlas juba traditsiooniks kujunenud Sergo-nimeline kirjutamisvõistlus, kus sõnameistriteks olid 8. ja 9. klasside Hiiumaa noored.
Emmaste Põhikoolist osalesid tublid loovisiksused Adeele Vesingi ja Merlyn Valberg. Valida
oli 10 erineva teema vahel, millest üks oli Sergo-aineline, ülejäänud 9 vabateemad.
Vormi suhtes väga nõudlikud ei oldud, hinnati klassikalise kirjandi ülesehitust ja sisukust.
Võitjad selgusid Kärdla ja Käina abiturientide
arvamuse põhjal, kusjuures töödel polnud nime peal, vaid number, et subjektiivsust vältida.
Auhinnad ja hindajate arvustused on veel
Emmaste poole teel, aga võitjad on selgunud.

9. klass
I - Adeele Vesingi 32 punkti
Emmaste, (õp.Ruti Nõmm)
II - Agnes Saagim 30 punkti
Lauka, (õp.Siiri Pielberg)
III - Sandra Päll 29 punkti
Lauka, (õp.Siiri Pielberg)

Õnnitlused kõikidele tublidele kirjutajatele ja
suur tänu korraldajatele!
Emmaste Põhikool

8. klass
I - Elisa Jõpiselg 31 punkti
Käina, (õp.Urve Niit)
II - Inger-Liis Heinsoo 27 punkti
Kärdla, õp.Ellen Epner)
III - Markus Kaspar Ylikangas 24 punkti
Kärdla, (õp.Ellen Epner)

MEENUTADES LASVA RAHVAMAJA TAIDLEJATE KONTSERTI
Juba aasta algul leppisime kokku, et juunis
toimub Lasva Rahvamaja taidlejate kultuurirünne Hiiumaale - 29.juunil Sõru paadikuuris
ja 30.juunil Käina Kultuurikeskuses. Emmaste
valla rahvas jäi huviga seda dessanti ootama.
Pindala poolest oleme pea-aegu võrdsed:
Lasva 172 km2, Emmaste 197 km2, elanikke
Lasva vallas 1708, meil 1322.
Sõru paadikuuri kogunes kenake hulk rahvast. Ja sealt nad tulid - naisrühm Vurr, nagu
inglid põlevate küünaldega, oma esimesele
tantsule. Publiku seast käis läbi kahin “Kui ilus!”
Aplaus ei tahtnud lõppeda! Kõik, mis järgnes
sellele avatantsule, oli sama ilus, kaasakiskuv ja
tõsiselt muljetavaldav. Mõnuga elasime kaasa
näiteringidele, Näitelusti Virve Osila näidendile
“Poolikud patud” ja Häänali Aapo Ilvese näidendile “Külapood”.
Viimase tekstist läks küll osa kaduma, sest

ega hiidlane võro murrakust kõike taba, aga
ei tollest häda! Selline ehe postiljonionu nagu
Raini mängitud OTU kuluks igasse külla ära!
Tugeva aplausi teenis ka meesansambel, kes
kuuldavasti koos käinud vaid 5 kuud. Kõiki laule ja tantse ei jõuagi üles lugeda, neid oli palju,
üks ilusam kui teine. Segarahvatantsurühma
esitatud vene tants läks eriliselt hinge, aga ka
naisrühm oma temperamentsete vene tantsudega ei jätnud kedagi külmaks. Ja riietused!
Millised erinevad rahvariided! Veendusime, et
Lasva tantsujuht paneb karud ka tantsima!
Vahetekstid olid hoolikalt valitud, andsid
ülevaate kultuurijuhtidest, esinemistest, Lasva
vallast. Teksti lugenud noor neiu võlus ladusa
esituse ja maheda häälega.
Kaks ja pool tundi möödusid kui ilus unenägu. Rahvas aplodeeris püsti seistes, nõuti lisapala. Muljeid, mõtteid ja arvamusi kontserdist
vahetatakse aga tänaseni.
See oli tõeline fiiling, 2012.aasta kultuuripärl

Sõru paadikuuris!
Lasva Rahvamaja taidlejad näitasite meile,
millist kunsti võib pakkuda üks väike Võrumaa
vald, kus tegutseb koguni kaks rahvamaja!
Veelkord sügav kummardus ja siiras tänu õnnestunud kultuuridessandi eest!
Kontserdikülastajate muljeid ja mõtteid
pani kirja Emmaste näitering EMSI liige
Aimi Pruul

5

Emmaste Vallaleht

III osa
EMMASTE KOGUKOND 19. SAJANDI LÕPUS
Näljast ja rahutustest ajendatuna asus 1868.
aasta sügisel uus, eelmisest suurem grupp
väljarändajaid Peterburgi poole teele. Enamus
neist hukkus teel, surres nälga ja haigustesse.
Osa ümberasujatest jõudsid jalgsi Narva, kus
Omski polk neil tee sulges. Meeleheitel inimesed keeldusid tagasi minemast. Mõned neist
said tööd Tallinna ja Narva vabrikutes, enamus
saadeti sõjaväe järelvalve all koju tagasi. On
teada, et osa väljarändajaid jõudis välja tõotatud maale, Stavropoli ja Omskisse.
Emmaste väljarändajate kannatused ei lõppenud 1868. aastal, vaid jätkusid veel järgmiselgi aastal. Jaanuaris oli Jausas valmis
laev uute väljarändajatega teele asuma. Selle
peatamiseks saabus Haapsalust ohvitser, kes
vahistas laeva kipperi. Reisijad aga keeldusid
koju tagasiminemast. Mehed, naised ja lapsed jäid mitmeteks nädalateks merele. Talvine
merelolek tõi kaasa mitmesuguseid haigusi.
Koju pöörduti alles siis, kui Hiiumaale saabus
kuberner isiklikult, selgitamaks, et keiser pole
lubanud reisimist võõrsile. Ühtlasi lubas ta puuduses kannatajatele 1000 kuldrubla. Vahepeal
olid paljude väljarändajate elukohad uutele

rentnikele üle antud. Mõnel puhul aga keeldusid sugulased tagasipöördunuid aitamast.
Sellepärast kogunesid rohkem kui 30 inimest
Emmaste mõisa teomaja juurde. Emmaste pastor kirjutas: „Nad olid kaltsudes, haiged ja koduta, kuid õnnelikud, et nad vähemalt siit peavarju
leidsid. See oli südantlõhestav vaatepilt, näha
emasid ja lapsi haigetena üksteise kõrval voodites ja põrandatel. Kahvatud ja nälginud lapsekujud kägaras istuvate meeste kõrval. Mõnes
tervemas näos oli näha lootusetut alistumist
saatusele.“
Väljarände tagajärjed olid laastavad ja veel
1869. aastalgi tagasisaabujate ülalpidamine
niigi toidupuuduses kannatavale kogukonnale koormav. Väljarännanud tõid endaga kaasa
mitmesuguseid lastehaigusi, tüüfuse, difteeria,
düsenteeria ja rõuged. Juba eespool mainitud
teomajas põdesid kõik tüüfust. Kuid imekombel surid neist vaid kolm.
Emmaste koguduse meetrikaraamatute järgi
suri kõige enam sealseid inimesi 1869. aastal.
Registreeritud surmajuhtumeid oli 161. Kõrghetkeks võib pidada Emmastes mai kuud - 35

Merje Kikas

surmajuhtumiga. Kõige laastavamat tööd tegid
rõuged.
Surma põhjusteks on märgitud ka lastehaigusi - sarlakid, leetrid, tuulerõuged, läkaköha
ja samuti nakkushaigusi - tiisikus, difteeria,
düsenteeria ning tüüfus. 1870. aastal langes
suremus rohkem kui poole võrra. Aprilli kuuks
oli suurem oht möödas, kuid üksikud rõugete
juhtumid esinesid veel ka 1872. aastal. Tiisikus
ja difteeria nõudsid veel mitmeid aastaid kogukonnast ohvreid.
Niisiis võib kindlalt väita, et aastad 1867-69
olid Emmaste kogukonna jaoks rasked. Ikaldus,
nälg, ebaõnnestunud väljaränded ja nakkushaigused tekitasid kaost nii talumajapidamistes kui ka inimeste mõttemaailmas. Ühelt poolt
nõudis raskustest ülesaamine vallaelanikelt
kokkuhoidmist ja kodu väärtustamist, teisalt
aga suurendas väljarändamine reisikihku ja
lootusi paremale elule väljaspool saart.
Inimesed otsisid tröösti pühakojast. Kui paari aasta tagune kiriku ehitamine oli Emmaste
talupoegadele olnud väga vaevaline ja vastumeelne, siis pastoraat valmis 1869. aasta lõpul
kiiresti ja nurinateta.

Noortekeskuse pühadetervitus
Kaie Pranno, noortekeskuse juhtaja

Aasta jooksul on toimunud palju erinevaid
projekte, üritusi ja tegemisi. Mul on väga hea
meel, et noored on olnud tegusad ja võtnud
endale selle aja, et osaleda erinevates töötubades, huviringides ning andnud endast kõik, et
kaasa rääkida noorte elus meie vallas.
Samuti teeb healt meelt ka see, et paljud on
märganud seda, mida me oleme teinud ja pole
paljuks pidanud ka hea seista selle eest, et meie
tegemisi tunnustataks, lausa riiklikul tasemel.
Siinkohal tahaksin rõhutada, et ilma koostöö
ja tublide inimestega, poleks me kõike jõudnud teha. Tänan Kärdla, Kõrgessaare ja Käina
noorsootöötajaid, kohalikke ettevõtjaid toitlustamise ja vahendite näol, samuti Emmaste Lasteaeda vahva ühisprojekti eest ja kõiki teisi, kes
kasvõi natukenegi on aidanud, sest ilma teieta
ei oleks see aasta nii suurepäraselt lõppenud.
Loodame, et järgnev aasta tuleb sama töökas
ja koostööaldis, sest oma tuleviku kindlustame
just läbi noorte. Rohkem rõõmu ja headust südamesse, vähem kadedust ja õelust mõtetesse.

6

Emmaste Vallaleht

TAHERPILLI 5. sünnipäeva puhul
Kui kord saabus sügis pime
juhtus meie vallas ime.
Tuli kokku tantsurühm,
kellel kõigil kena rüht...
Siis ühel päeval ei vaadatud kella
sõideti hoopis Helgile külla.
Joodi seal kohvi ja heideti nalja
Rattaskaari – see praagiti välja.
Pikale ilule järgnevat pill
nende nimeks sai Taherpill

tantsijat. Rühma juhendajaks on Helgi Taelma.
23. novembril tähistas naisrahvatantsurühm
Taherpill kontserdiga „Emmaste tantsib“ Emmaste kooli saalis oma sünnipäeva. Koos meiega tantsisid Emmaste kooli Nobejalad ja Lustipall ning Dageida Käinast. Akordionil esines ja
saatis ka tantsijaid Indrek Liit ning sõnalise osa
eest hoolitses Hergo Tasuja, kes kontserdi lõpus
iseloomustas meid nii: „Te ei karda ootamatusi
ja ei loobu kergekäeliselt huvitavatest väljakutsetest. Naljad ja trikid on trennides alati päevakorras. Teil kõigil on võimu muuta tantsutrenn
nauditavaks, kus RÕÕM on ainus reegel - pole
oluline, kas valutab põlv või mõni muu ihuliige,
see mis loeb, on koos lõbutsemine ja tantsimine, tundes sellest piiramatut vaimustust!!!“
Täname kontsedikülastajaid sooja vastuvõtu
ja Emmaste Vallavalitsust igakülgse abi eest.
Samuti täname kõiki meie toetajaid läbi viie
aasta.

Sellise luuletusega võttis naisrühm Taherpill
kokku oma esimese tegevusaasta. Tänavu sügisel sai Taherpill aga juba 5. aastaseks. Nende
aastate jooksul oleme osa võtnud Tuhamägede tantsupeost, õpetajate rühmana koolinoorte tantsupeost „maa ja ilm“, tantsinud
läbi öö teatetantsul, käinud Pärnus ja Tartus
vabariiklikul õpetajate tantsufestivalil, osalenud Hiiumaa laulu- ja tantsupäevadel, esinenud Emmaste valla erinevatel üritustel jne.
Alustati 8 tantsijaga, praegu tantsib rühmas
17 punapalgset, naerusuist ja kergejalgset Pildil: Naisrühm Taherpill

Sündmused
noortekas
24.-27. dets ja 1.jaanuar oleme suletud
28. dets oleme avatud kell 12 – 17
31. dets avatud kell 12 – 17
2. - 4. jaanuar avatud kell 12 – 19
2. jaanuaril kell 18.00
LAPSEVANEMATELE teematuba
„Positiivne vanemlus“ Kohapeal lastehoid.
18. jaanuar kell 16
Kokkame koos
26. jaanuar kell 11
Lumelinna ehitamine

TEADE
Raamatukogu on neljapäeval, 20. detsembril
suletud töötaja koolituse tõttu.
Tänan mõistva suhtumise eest!

Prügiveo päevade muutus
Saabuvate pühadeaegsed graafikujärgsed
prügiveo päevad on muudetud alljärgnevalt:
E 24.12.2012 vedu toimub R 21.12.2012
T 25.12.2012 vedu toimub N 20.12.2012
K 26.12.2012 vedu toimub R 28.12.2012
T 01.01.2012 vedu toimub K 02.01.2013
Palume tagada ligipääs mahutitele.Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Lisainfo telefonil 1919 Hiiumaa Kärdla
kontorist.

Aasta tegu

Meeldivat koostööd ja häid pühi kõigile!

13.detsembril toimus Haridus- ja
Teadusministeeriumi noorsootöötajate tunnustusüritus, kus Emmaste
ANK juhataja Kaie Pranno algatatud projekt “Noorus on in” pälvis
aasta teo tunnustuse.

Pildil:
Kaie Pranno ja haridusminister
Jaak Aaviksoo
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Õnnitleme detsembri- ja 2013 a
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!

65

Eakad sünnipäevalapsed
98
27.12 – Leida Toomla
92
22.01 – Silvia Mäe
83
06.01 – Elfriede Oja
81
10.12 – Valve Jõeleht
12.12 – Ahto Rämmal
30.01 – Veste-Meeli Viljat

60
55

Juubilarid
80
03.12 – Klaudia Sööl

50

09.12 – Tiit Asumets
17.12 – Endel Post
31.12 – Helve Nigul
01.01 – Jaan Pomerants
06.01 – Bruno Veevo
07.01 – Avo Pruul
16.01 – Ando Toomla
22.01 – Edvin Jõpiselg
26.12 – Ants Põld
05.12 – Leonhard Kukk
20.12 – Peeter Kaljo
09.01 – Sulev Kobli
03.12 – Ivo Kotelnikov

MAIE ÕISPUU
25.12.1939 – 29.11.2012, Sõru küla
ARNO PRUUL
05.06.1936 – 04.12.2012, Vanamõisa küla
ELDUR NIGU
25.05.1937 – 06.12.2012, Tilga küla

JÕULUJUMALATEENISTUSED
24.12 – Mänspäe kirikus kell 17.00
Emmaste kirikus kell 19.00
VANA-AASTA ÕHTUPALVUS
31.12 – Emmaste kirikus kell 18.00

Siiras kaastunne lähedastele

Lõpetame üheskoos valla juubeliaasta !
28. detsembril kell 20.00
Emmaste kooli saalis

SUUR AASTALÕPUPIDU

Õhtut aitavad sisustada valla taidlejad – näitering EMSI ja Emmaste ANK näitlejad, TAHERPILLi tantsijad, puhkpilliorkester ja akordionil Indrek Liit
Osalustasu 5 € inimene (sisaldab tervitusjooki ja sööki)
saab tasuda vallamajja H. Üksiku kätte
Pilet kohapeal 7 €Täiendav info: tel 462 2444

AVATUD PUHVET!

Laudade ettetellimine ja kohtade broneerimine kuni 27.12.2012
Kiirusta, sest kohtade arv piiratud!

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja ja küljendaja Heli Üksik valitsus@emmaste.hiiumaa.ee
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