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MEELDETULETUSI TURVALISEKS
KOOLITEEKS
Sügis on jälle käes ja lapsed asunud taas kooliteele, paljudele on see
esmakordne kogemus ja uutmoodi eluetapi algus. Nende suhtes tuleb
eriti tähelepanelik olla nii kaasõpilastel, õpetajatel, lapsevanematel,
õdedel-vendadel kui ka teistel täiskasvanutel. Osa lapsi on võib-olla
mõtetega veel suves ning ei panegi tähele kiiresti lähenevat autot või
muud sõidukit.
Jalgsi liikleja on liikluskeerises kaitsetum kui keegi teine. Ennast saab ka
ise kaitsta ja natuke rohkem nähtavaks teha. Selleks tuleb tee ületamisel veenduda, et tehakse seda hea nähtavusega ohutus kohas. Pimedal
ajal peab jalakäija kasutama helkurit või muud valgusallikat. Abi on ka
sellest, kui kantakse heledapoolseid riideid, sest need paistavad pimedas paremini välja.
Lapsed, kes kooliteel ületavad suurt maanteed, peavad olema eriti
tähelepanelikud ning enne teele astumist veenduma, et autot ei tule
kummaltki poolt isegi ülekäigurajal. Läheneva auto puhul, mis tundub
jalakäijale teed pakkuvat, tuleb olla kindel, et jalakäijat on teeületuse
kohas märgatud, auto on hoo maha võtnud ja peatunud – alles siis võib
sõiduteele astuda. Samas tuleb olla kindel, et teisest sõidusuunast ei
ole autot lähenemas. Ettevaatust ei ole kunagi liiga palju.
Jalgrattaga võivad maanteel sõita lapsed alates 10. eluaastast, kuid
eelnevalt peavad olema läbinud koolituse ja omama jalgratta juhiluba.
Turvaliselt saab kooli sõita rattaga, mis on tehniliselt korras ja samuti
peab olema lapsel peas kinnirihmatud jalgratturikiiver, mis ainult peas
olles kaitseb kukkumisel peavigastuste eest. Tehniliselt korras rattal on
töökorras pidurid, ees valge ja taga punane helkur, kodarates oranž või
valge helkur ja ka signaalkell. Pimedal ajal peab rattal olema ees valge
ja taga punane tuli.
Mopeediga liiklevad noored, kellel on vastav juhiluba, peavad samuti
veenduma, et sõiduvahend on tehniliselt korras ning olemas on kehtiv
liikluskindlustus. Nii nagu jalgratturgi peab mopeedijuht kandma kinnirihmatud motokiivrit. Kaassõitjal peab olema samuti kiiver ning alla
12aastast last ei tohi mopeedi tagaistmel sõidutada.
Autodega lapsi kooli sõidutavatele lapsevanematele tulen meelde, et
turvavöö peab kinnitatud saama juba autosse istumisel. Paljudele autojuhtidele ja autos reisijatele on turvavöö kinnitamine õnneks kujunenud tavapäraseks harjumuseks. Oma käitumisega tuleb lapsele olla
eeskujuks ja vajadusel selgitada talle turvavöö kinnitamise vajadust. Ka
väga lühikese sõidu puhul võib juhtuda õnnetus ning sel juhul on võib
turvavööst saada teie ja teie lapse elupäästja.
Kui eespool kirjeldatu kogu perega üle lugeda ja neil teemadel lastega
rääkida, siis on õnnetustesse sattumise tõenäosus väiksem ja kujunevad loodetavasti ka õiged käitumisharjumused.
Soovin kõigile turvalist kooliteed ja ilusat kooliaasta algust!
Helle-Triin Nisumaa
piirkonnapolitseinik
Vallavalitsus ootab taotlusi Emmaste valla eelarvest kultuuri-,
spordi-, külaelu- ja noorsootööalase tegevuse toetamiseks.
1.novembriks! Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele hiljemalt
1. novembriks: 1) vormikohase taotluse (määruse lisa 1) koos
saabuva aasta tegevuskava ja eelarvega; 2) juhatuse liikmete
nimekirja ja liikmete arvu; 3) esmakordsel taotlemisel seltsi põhikirja. Määruse ja taotluse vormi leiab valla kodulehelt MTÜ-d,
SA-d, seltsingud rubriigist.“

Emmaste koolis alustasid uuel õppeaastal tööd
Helje Ugam
1.-7. klassi muusikaõpetajana,
Heli Lindmäe
8.-9. klassi muusikaõpetajana
ja Svetlana Orav
vene keele õpetajana.
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Emmaste Vallaleht

VOLIKOGU ISTUNG JUUNIS
Vallavanema informatsioon:
Maikuus laekus tulumaksu 82 186 eurot. Viie
kuuga on tulumaksu laekunud 376 281 eurot, mis
on eelarvest 43,28 %. Võrreldes 2014. aasta sama
ajaga on tulumaksu laekunud 13,5 % rohkem. Maamaksu on viie kuuga laekunud 41 480 eurot, mis on
63,82 % eelarves kavandatust. Järgmine maamaksu
laekumine tuleb oktoobris. 31. aprilli seisuga oli tulude pool täidetud 45,26 % kogu eelarve mahust ja
eelarvelised kulud olid kokku 38,76 % kogu eelarve
mahust. Arvelduskrediiti mais ei kasutatud.
Emmastes on avatud tankla, mida opereerib AS
Alexela Oil, kellega on sõlmitud kliendileping. Vallavanem andis ülevaate vallas juba toimunud ja suvel
toimuvate ürituste kohta.
MA EMKO juhataja Harri Hiis andis ülevaate

EMKO tegevusest. Kommunaalteenuseid on osutatud 5 462 euro eest. Kruusatöid on teostatud järgmiselt: ca 3 km on kruusatatud valla teid Partsi purustatud kruusaga ja ca 4 km Tilga kruusaga. Teeäärte
niitmisega on ring peale saadud.
Ü. Kikas tundis huvi kui palju on teeninud tulu
uus traktor ja kas teehöövli ost on ennast õigustanud. H. Hiis vastas, et teenuseid on osutatud ca 1710
euro eest ja et teehöövli ost oli õige ning teede olukord on muutunud paremaks.
Ü. Kikas tegi ettepaneku arengukava kontekstis
EMKO´l välja pakkuda oma visioon, milline võiks olla
EMKO tulevik ja eesmärgid teenuste turul.
OTSUSTATI:
* Võtta vastu määrus „Eluruumi alaliste kulude

piirmäärade kehtestamine toimetuleku määramisel“;
* võtta vastu Emmaste valla 2014. aasta majandusaasta aruanne;
* jätkata Emmaste valla põhimääruse lugemist
järgmisel istungil;
* toetada ettepanekut rakendada 2016. aastal
kaasavat eelarvet vähemalt mahus 10 000 eurot
(protokolliline otsustus)
Kuulati vallavanem T. Pauluse ettekannet „Emmaste Vallavolikogu ja Emmaste Vallavalitsuse koostööst – kuidas edasi?“ ja toimus arutelu, kuidas arengukava menetlemisega edasi minna.
Heli Üksik

VOLIKOGU ISTUNG AUGUSTIS
Vallavanema informatsioon:
Juunikuus laekus tulumaksu 88 699 eurot ja
juulikuus 82 475 eurot. Seitsme kuuga on tulumaksu laekunud kokku 547 455 eurot, mis on 62,94 %
eelarvest. Võrreldes 2014 aasta sama ajaga on tulumaksu laekunud 17,3 % rohkem. Maamaksu on
seitsme kuuga laekunud 42 254 eurot, mis on 65,01
% eelarves kavandatust. 31. juuli seisuga oli tulude
pool täidetud 66,67 % kogu eelarves kavandatust ja
eelarvelised kulud seitsme kuuga olid kokku 57,65
% kogu eelarve mahust.
OTSUSTATI:
* Võtta vastu Emmaste valla põhimäärus;
* delegeerida vallavalitsusele eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine Motokrossi kinnistule;
* taotleda munitsipaalomandisse Emmaste vallale kuuluvate kinnistutega piirnevad kuus maaüksust, määrata nende sihtotstarbed ja lähiaadressid;

* anda luba jagada Uhari katastriüksus asukohaga Emmaste vald, Emmaste küla kolmeks kinnistuks
ning kinnitada sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* anda luba jagada Raime katastriüksus asukohaga Emmaste vald, Haldi küla kaheks kinnistuks ning
kinnitada sihtotstarbed ja lähiaadressid;
* muuta Emmaste vallas asuva katastriüksuse
nimi „Toomavahe“ nimeks „Seatooma“
* arvata vaba põllu- ja metsamaa taotlejate nimekirjast välja Eesti Õunakasvatuse OÜ;
* arvata kasutusvaldusesse taotlejate nimekirjast
välja vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
taotlemiseks avalduse esitanud isik;
* arvata Emmaste vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Teet Laja ja Marko
Pruunlepp ja arvata koosseisu Tõnis Saarnak;
Ü. Kikas andis ülevaate valla arengukava koostamise hetkeseisust ja edasistsest tegevustest. Hiljemalt 15.10.2015 peaks toimuma volikogu erakorra-

line istung arengukava vastuvõtmiseks.
Ü. Kikas andis ülevaate konsultatsioonidest Käina vallaga oodatava haldusreformi teemal. T. Paulus
rõhutas, et kohtumine oli konsultatsioon, et uurida,
millised on poolte nägemused üldises plaanis. Tulevikuvisioon on läbirääkimiste teema (Emmaste vald
ehk võib-olla osavald).
H. Tasuja andis ülevaate kevadel läbiviidud Emmaste Põhikooli hoolekogu rahuloluküsitlusest lapsevanemate seas.
Sotsiaalministeeriumi kirja pagulaste vastuvõtmise valmisoleku osas tutvustas vallavanem T. Paulus. Võeti vastu seisukoht, et Emmaste vallal puudub
valmisolek pagulaste vastuvõtmiseks, kuna valla ei
ole võimalik pagulastele hetkel eluruume pakkuda.
Heli Üksik

VALLAVALITSUSE ISTUNGID juuni-, juuli- ja augustikuus 2015
Maa-, ehitus – ja planeerimisküsimused.
Otsustati:
18.06.2015 istung
* Anda välja ehitusluba Ulja külas Magnuse kinnistul asuva abihoone püstitamiseks;
* anda välja kasutusluba Emmaste Vallavalitsusele Pärna külas Sadama kinnistul asuva Sõru väikelaevasadamasse rajatud sadamarajatiste välisvalgustuse kasutamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Jausa külas asuvale
Metsa kinnistule kuuri püstitamiseks
* väljastada kirjalik nõusolek Muda külas asuvale
Kirsimarja kinnistule sauna püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Reheselja külas asuvale Lõõtsa kinnistule paargu püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Tärkma külas asuvale Peetri kinnistule vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
paigaldamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Valgu külas asuvale
Nurga kinnistule garaaž-keldri püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Rannakülas asuvale
Vesiaia kinnistule kuuri püstitamiseks;
* väljastada kirjalik nõusolek Rannakülas asuvale
Vesiaia kinnistule abihoone püstitamiseks;
* väljastada projekteerimistingimused Jausa külas asuvale Tuuliku kinnistule püstitatava abihoone
projekteerimiseks;
* väljastada projekteerimistingimused Pärna
külas asuva Kibuste kinnistu elektriliitumise projekteerimiseks;
* muuta Emmaste vallavalitsuse 04.04.2012 korralduse nr 92 „ Ehitisele teenindusmaa määramine“
punkti 1 nii, et määrata Valgu külas asuva elamu ja
abihoonete juurde teenindusmaa suuruseks 0,5141
ha;
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* võtta vastu Lepiku külas asuva Niidimäe kinnistu detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 15-16 ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 13.07.-13.08.2015 k.a Emmaste
volikogu ruumis.
02.07.2015 istung
* Määrata Valgu külas asuva maaüksuse lähiaadressiks Kasela ja selle maaüksuse sihtotstarbeks 100
% elamumaa;
* väljastada projekteerimistingimused Rannakülas asuvale Kalda kinnistule püstitava abihoone
projekteerimiseks;
* väljastada projekteerimistingimused Reheselja
külas asuvale Antstooma kinnistule püstitatava abihoone projekteerimiseks;
* lugeda nelja taotleja enne 01.07.2015 esitatud kirjalike nõusolekute taotlused ehitusteatisteks
(protokolliline otsustus):

Kotkavälja kinnistule püstitatud abihoone kasutamiseks.
06.08.2015 istung
* Väljastada ehitusluba Loo Elekter As´ile Haldi
külas asuvale Sadama kinnistule sadamahoone püstitamiseks ja sadamakai rajamiseks;
* kinnitada Veidri maaüksuse ja Niidi maaüksuse
piirid ja pindala vastavalt katastrimõõdistamise toimingutele;
* väljastada taotlejale projekteerimistingimused Lepiku külas asuvatele Sepa, Kalmu, Laiametsa,
Lepistu, Altpere, Niidimäe, Leparanna ja Lepasalu
kinnistute Peetri tee rekonstrueerimise projekteerimiseks ja uue teelõigu rajamiseks;
* kooskõlastada Pärna külas asuvale Kipre kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ja väljastada projekteerimistingimused puurkaevu rajamiseks.

23.07.2015 istung
* Väljastada projekteerimistingimused taotlejale
Nurste külas asuvale Laasma kinnistule püstitatava
elamu projekteerimiseks;
*väljastada projekteerimistingimused taotlejale
Ulja külas Nurga kinnistul asuva elamu laiendamise
projekteerimiseks;
* jätta riigi omandisse kaks Emmaste vallas asuvat maaüksust;
* jätta riigi omandisse kolmkümmend üks Emmaste vallas asuvat maaüksust;
* väljastada taotlejale ehitusluba Reheselja külas
asuvale Antstooma kinnistule abihoone püstitamiseks;
* väljastada taotlejale ehitusluba Jausa külas Kalda kinnistule suvila püstitamiseks;
* väljastada taotlejale kasutusluba Õngu külas

25.08.2015 istung
* Jätta riigi omandisse Emmaste vallas asuv
Kõmmusselja külas asuv Putkaste metskond 231
maaüksus, piiriettepaneku number AT1503270019,
ligikaudne pindala 0,18 ha, sihtotstarve maatulundusmaa (011;M);
* võtta vastu Prähnu külas asuva Prähna-Peetri
kinnistu detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 25.09. – 09.10.2015 k. a.
Emmaste vallamaja volikogu ruumis;
* seada tähtajatult isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Sepaste külas asuva Emmaste vallale
kuuluva kinnistu Sepaste-Sadama tee T1 osas;
* kooskõlastada Leisu külas asuvale Nurga kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ja väljastada
projekteerimistingimused kinnistule puurkaevu rajamiseks;
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* kooskõlastada Sinima külas asuvale Tuultepesa
kinnistule rajatava puurkaevu asukoht ja väljastada
projekteerimistingimused kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Sotsiaalküsimused.
18.06.2015 istung
* Kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine kolmele
isikule, ravimitoetuse maksmine kahele isikule ja
küttepuude toetuse maksmine ühele isikule;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine juunikuus kaheksale taotlejale.
02.07.2015 istung
* Kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine ühele isikule;
* maksta vajaduspõhist peretoetust juulikuus
seitsmele taotlejale;
* kinnitada ühele eakale vallakodanikule juulikuus juubelitoetuse maksmine.
23.07.2015 istung
* Kinnitada toimetulekutoetuse maksmine juulikuus viiele taotlejale;
* maksta lapsehoiuteenuse osutajale MTÜ Agapäeotsa selts lapsehoiuteenuse toetust juunikuu
eest summas 961,46 eurot;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine kuuele isikule, ravimitoetuse maksmine ühele isikule ja küttepuude toetuse maksmine kahele isikule;
* kinnitada kuuele eakale vallakodanikule augustikuu juubelitoetuse maksmine.

06.08.2015 istung
* Rahuldada taotleja avaldus hoolduse seadmise
ja hooldaja määramise osas puudega isikule;
* rahuldada taotleja avaldus hooldajatoetuse
määramise osas;
* kinnitada ühele eakale vallakodanikukule juubelitoetuse maksmine;
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele isikule;
* maksta vajaduspõhist peretoetust augustikuus
üheksale taolejale.
25.08.2015 istung
* Tunnistada kehtetuks Emmaste vallavalitsuse
28.11.2013 korraldus nr 332 „Hoolduse seadmine ja
hooldaja määramine puudega isikule“;
* tunnistada kehtetuks Emmaste vallavalitsuse
28.11.2013 korraldus nr 333 „Hooldajatoetuse maksmine puudega isiku hooldajale“;
* kodanike avalduste läbivaatamine I klassi astuja toetuse maksmiseks vaada uuesti läbi septembrikuu jooksul, kui on laekunud kooli tõend, et laps
on asunud õppima I klassi; teha ettepanek sotsiaalkomisjonile läbi vaadata Emmaste Vallavolikogu
29.11.2012. a määrus nr 60 „Emmaste valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ tervikuna ja vajadusel algatada määruses muudatuste tegemine (protokolliline otsustus);
* kinnitada lapsetoetuse maksmine kahele isikule;
* kinnitada sotsiaaltoetuse maksmine kolmele
isikule ja ravimitoetuse maksmine ühele isikule;
* kinnitada toimetulekutoetuse maksmine augustikuus kuuele taotlejale.
Muud küsimused.
18.06.2015 istung
* Moodustada komisjon vallavara mahakandmiseks ja kinnitada komisjon koosseisus Tiit Paulus,

Harri Hiis ja Heidi Siirus;
* kehtestada majutusele spordihallis hind – 3 eurot /in/ ööpäev (sisaldab pesemisvõimalust).
02.07.2015 istung
* Kinnitada vallavara mahakandmise komisjoni
poolt 26.06.2015 koostatud vallavara mahakandmise akt.
23.07.2015 istung
* Anda välja Emmaste vallavalitsuse korraldus
„Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoorust toetuse saajate nimekirja ja väljamaksete teostamise tingimuste kinnitamine“;
* kiita heaks ja esitada volikogule neli otsuse eelnõud (protokollilised otsustused).
06.08.2015 istung
* Tunnistada Emmaste vallavalitsuse 04.06.2015
korralduse nr 123 „Vallavara võõrandamise läbiviimine“ alusel läbi viidud kirjalik enampakkumine Emmaste vallale kuuluva sõiduauto Mitsubishi Pajero
Sport 2,5 võõrandamiseks nurjunuks
* kiita heaks ja esitada volikogule neli otsuse eelnõud (protokollilised otsustused).
25.08.2015 istung
* Eraldada reservfondist 1000 eurot Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste Seltsile päästealuse Wiima
soetamiseks;
* kiita heaks volikogu otsuse eelnõu „Vallavara
kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise
korras korraldamise delegeerimine vallavalitsusele“
ja esitada eelnõu volikogule;
* rahuldada MTÜ Emmaste Puhkpilliorkestri
taotlus saada erihinda külalisorkestrite Emmaste
spordihoones ööbimise eest 29.07. – 02.08.2015. a
(protokolliline otsustus).			
		
			 Heli Üksik

III Eelkooliealiste Laste Tantsupidu Haapsalu piiskopilinnuses
13. juunil toimus Haapsalu piiskopilinnuses III Eesti Eelkooliealiste Laste
Tantsupidu “Kodutee”. See tore ja lõbus tantsupidu on ellu kutsutud eesmärgiga populariseerida rahvatantsu ja pakkuda rahvuslikku tantsulusti ka kõige
noorematele. Kuna laps õpib kõige paremini läbi tegevuse, siis rahvatants on
selleks väga hea võimalus. Korraldusmeeskonna suurimaks unistuseks on rajada
lasteaialastele tee suurtele tantsupidudele. Varem olid tantsupeod toimunud
2012. aastal Viimsis ja 2013.aastal Rakveres.
2014. aasta sügisel kuulutati välja registreerimine III Eesti Eelkooliealiste Laste Tantsupeoks.Tantsupeo peateemaks ja nimilauluks oli sel korral „Kodutee“,
mis andis pildi lapse teekonnast lasteaiast koju. Laulu“ Kodutee” sõnade autoriks on Leelo Tungal ja viisi loojaks Venno Loosaar. Venno Loosaar oli ka muusikaline kujundaja ja vahetekstide autor. Ainsana Hiiumaalt otsustasime meiegi
kahe vanema rühma lastega sellel peol osaleda. Meile anti ülesanne luua ja
selgeks õppida tants, mille muusika pärineb muusikalist „Pipi Pikksukk“, nimelt
„Asjade otsimine“. Seda tantsu esitasime peol koos kolme Saaremaa
tantsurühmaga. Tantsusammud etteantud muusikale seadis meie
muusikaõpetaja koostöös saarlastega. 17. märtsil tulidki meile külla
peo üldjuhid Kaia Pihlak ja Märt Agu. Me ootasime neid pikisilmi, et
näidata neile, mida oleme lühikese ajaga selgeks õppinud. Nad tutvustasid meile peo mõtet ja õpetasid kahe ühistantsu põhisamme.
Laupäeval 13. juunil algaski meie reis Haapsallu juba varavalges,
et jõuda poole üheksasele praamile. Lapsed olid elevil ja rõõmsad.
Piiskopilinnusesse oli kogunenud palju pisikesi tantsuhuvilisi. Kui
esimesel tantsupeol oli osalejaid olnud veidi üle 300 , teisel peol
juba peaaegu 800 osalejat, siis tänavusel tantsupeol kasvas arv ligi
1500 osalejani. Tantsuproov tehtud, kosutav lõunasöök söödud,
rahvariided selga saadud , suundusime staadionile, kust sai alguse
rongkäik ( 1,5 km). Meie lastele oli rongkäigust osavõtt esmakordne.
Paar last küsisid: “Kas rongkäigus saab rongiga ka sõita?”. Päris uhke
tunne oli kõndida rahvariietes läbi linna ning kuulda, kuidas hüütakse: „Hurraa, elagu Emmaste Lasteaed, elagu Hiiumaa!“ Lastele tõi
naeratuse näole, nähes tee ääres lehvitamas kohale sõitnud ja kaasa
elama tulnud vanemaid, sõpru ning tuttavaid. Rongkäigule järgnes
ligi kaks tundi kestev tantsuetendus,kus kõik kohale sõitnud 1500
eestimaa tantsulast said esitada oma selgeks õpitud tantsud. Ei saa
märkimata jätta,et ilmataat oli sel päeval tõeline sõber !!! Õhtusele
praamile jõudes olid lapsed väsinud, kuid samas õnnelikud ja rahulolevad. Lapse võtsid päeva kokku nii : „ Oli lahe päev!“, „ Kui jalad
on puhanud, siis ma võiksin uuesti tantsima minna!“, „Sõpradega

on koos palju ägedam käia, kui ema-isaga!“, „ Täna ma enam ei tahaks tantsida,
aga puhkaks ühe päeva, siis tantsiks jälle!“. Lapsi tantsupeole saates olid nii mõnedki vanemad mures,kuidas nende võsukesed selle pika päeva vastu peavad.
Õhtul,kohtudes rahulolevate, tervete ja muljetest pakatavate lastega, said kõik
oma südamerahu tagasi!
Meeldejääva ürituse eest soovime tänada Kultuurkapitali Hiiumaa Ekspertgruppi, Lasteaed Vigri direktorit Sirje Garamagat, kes andis meile kasutada enda
lasteaia rahvariideid, sõbralikku bussijuhti Alar Veskit, abivalmis ja toetavaid lapsevanemaid ning Emmaste Valda.
Emmaste Lasteaia tantsuhimulised õpetajad

Karina Käär
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SUVI ON LAAGRITE AEG
Emmaste spordihoones toimusid suvel kaks jalgpallilaagrit ja meie lapsed osalesid mitmetes erinevates huvija spordilaagrites.
Emmaste kooli viiuliringi õpilased koos õpetaja Helje Ugamiga
said sel suvel esmakordselt ennast täiendada kahes viiulilaagris. Augusti keskel veedeti nädal Ruhnu saarel, kus toimus August Pulsti
õpistu poolt korraldatud Ruhnu II viiulilaager. Õpetajateks olid silmapaistvad pärimusmuusikud Karoliina Kreintaal, Lee Taul, Maarja
Nuut ja Eeva Talsi. Ungari ja Lõuna-Prantsusmaa rahvamuusikat
tutvustasid Aron Porteleki ja Baltazar Montanaro. Igal laagripäeval
toimus kolm viiulimängu töötuba, kus õppimine käis kuulmise järgi. See oli Emmaste laste jaoks uus ja väga arendav kogemus. Laagri
lõpus toimus meeleolukas kontsert Ruhnu kultuuriaida paadikuuris.
Septembri esimesel nädalal sõideti aga Vormsile, kus leidis aset
Läänemaa keelpillimängijate suvekool. Seekord oli õpingute keskmes klassikalisem repertuaar ja orkestrimäng. Emmaste laste jaoks
oli see esimene ja suurepärane võimalus mängida keelpilliorkestris
ja dirigendi taktikepi all. Õpetajateks olid suvekoolis Taimi Kopli ja
Ingrid Arro Haapsalu C.Kreegi nimelisest muusikakoolist ning dirigendiks Lehari Kaustel. Töökate päevade tulemust võis kuulama tulla
Vormsi publik rahvamajja, teine avalik kontsert leidis aset Haapsalu
Kuursaalis.
Viiuldajad tänavad südamest Emmaste valda, kelle ametnike
operatiivne tegutsemine vajalike vahendite leidmiseks muu rahalise toetuse ära jäämisel tegi lastele laagrites osalemise võimalikuks!
Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril saab kuulda suvekursuse orkestrit ka Emmaste kooli saalis.
Foto: Heilika Pikkov

In the Hearth and Over the Sea

“Südames ja mere taga”. Augusti teisel poolel oli
Emmaste, Loksa ja Paide noortel võimalus osaleda
ühises suvelaagris, mille nimetatud piirkondade
Noortekeskused koostöös korraldasid. Oma laagrimuljed pani kirja Emmaste Noortekeskuse vabatahtlik Slovakiast, Peter Cornak, inglise keelest tõlkis
Anne-Ly Torstensson.
Suvepuhkus on aeg mida enamus meist, eriti
lapsepõlves armastas, sest siis polnud kohustust
koolis käia. See aeg aga on hästi sobilik suvelaagris osalemiseks. Laagrikogemus pakub lastele palju - saadakse uusi sõpru, avastatakse uusi paiku,
õpitakse uusi oskusi ja mis kõige tähtsam, õpitakse
iseseisvust. Augusti neljandal nädalal toimunud suvelaager pakkus kõike seda ja enamgi veel.
Meie seiklus algas Eestimaa südames Paides, kus
kõik kolm gruppi esmaspäevasel päeval, 17 augustil
kokku said. Paide Noortekeskus oli ette valmistanud
mitmeid erinevaid põnevaid tegevusi nagu näiteks
Orienteerumine Paide linnas. Lapsed jagati kolme
segagruppi nii, et igas grupis oli lapsi kõikidest piir-
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kondadest.
Rühmade
ülesandeks
oli üles otsida teatud
vaatamisväärsused,
küsimustele
vastuseid leida ja endast
ülesande
sooritamise
juures pilti
teha. Loomulikult olid
päevakavas
ka
traditsioonilised
laagritege mised nagu
talendishow
ja sportlikud
mängud, kus
grupid said
meeskonnatööd harjutada. Päeva
teise poole veetsime Paide kauni tehisjärve ääres
ujudes ja rannamänge mängides.
Kolm päiksepaistelist päeva möödusid Paides
kiiresti ja neljandal päeval oli aeg ette võtta meresõit Hiiumaale. Aga enne, kui mõned lapsed alustasid oma elu esimest praamisõitu ja esmakordset
tutvumist Hiiumaaga, oli meil aega külastada ka
Haapsalut ning tutvuda selle kauni linna mereranna
ja piiskopilinnusega.
Lühidavõitu tundunud praamisõidu järel ootas
meid väikene Hiiumaa ekskursioon mis algas Hiiu
Villa –villavabrikust, kus omanik lahkelt demonstreeris kuidas villast lõnga tehakse. Järgnevalt liikus
terve grupp Kassari poole. Seal kohtuti Hiiu vägilase Leigriga ja käidi Sääretirbil ujumas. Päeva lõpuks
saabusime Emmaste Avatud Noortekeskusesse kelle
korraldada oli ühislaagri teine pool. Järgmisel päeval jätkus saare avastamine, esmalt Vanajõe org, kus
lapsed nägid veidi teistsugust maastikku ja nautisid
saare värsket õhku, siis loomulikult tuletornid Kõpu,
Ristna ja Tahkuna, neid ei saa ju külastamata jätta.

Lisaks veel Tahkuna militaarmuuseum, kus lapsed
said hea ülevaate saare militaarajaloost. Lühike peatus Ristimäel kus kõik endale käepäraste vahenditega risti meisterdasid ja päeva lõpuks kauaoodatud
ujumispeatus looduskaunil rannal, Sõrul. Järgmise
päeva teemaks olid käsitöö, orienteerumismäng
Emmaste ümbruses ja loomulikult ujumine - seekord Tohvri rannas.
Aeg aga on halastamatu vastane ja seitse päeva
möödusid hetkega. Suvelaager võimaldas kogeda
midagi väärtuslikku, olles samas ka unustamatu kogemus. Laager jättis jälje ja andis lastele kogemuse
mida nad kannavad endaga kaasas kogu nende elu.
Ja see on ongi peamine põhjus, miks selliseid üritusi korraldada tasub ja miks neis osaleda, sest need
mälestused ja kogemused aitavad ennast ja enda
tulevikku kujundada.

17.-18. oktoober 2015
Unikaalne hooaja lõppvõistlus!

RISTNA ÖÖSÕIT
EMMASTE
RATTAMARATON
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LASTEAED „NAKSITRALLID“ TÄHISTAS OMA 25. SÜNNIPÄEVA

Juunikuu 26. ja 27. kuupäeval tähistas Emmaste
Lasteaed Naksitrallid oma veerandsajandat sünnipäeva. 26. juunil peeti sünnipäevapidu lasteaialastele. Hommik algas piduliku lipu heiskamisega, seejärel toimus pidulik rongkäik läbi Emmaste asula,
sõime sünnipäevatorti ning vaatasime Kehra Nukk
etendust „Punamütsike“.
27. juunil tähistasime oma juubelit aga praeguste ja endiste kolleegidega ning külalistega.
Lasteaialapsed esitasid ilusa kontsertkava õp. Heli
Lindmäe juhendamisel, tantsulapsed esitasid oma
tantsupeoks õpitud tantsu. Lasteaiaperet olid õnnitlema tulnud ka Muhv, Kingpool ja Sammalhabe.
Sooje tänu- ja õnnitlussõnu jagus palju. Õnnitlustesõnavõttude osas andsid meie toredad külalised üle
vahvaid kingitusi.
Vallavanemalt said tänukirjad meie lasteaia pikaajalised töötajad: direktor Külli Tintse ja õpetaja
Marge Ventsel – 25-aastase staaziga; kokk Astrid
Kobli 20-aastat staazi: abitööline Marvi Väli 19-aastat
staazi; nisse Evi Bunkova 17-aastat staazi; õpetajaabi Kai Kerk, õpetajad Kersti Lehtsaar, Riina Maivel

ja Janne Poola 15-aastat staazi; õpetajad Liina Lepamaa ja Saimi Engso ja õpetaja abi Sirje Alliksoo – 10
aastat staazi. Lasteaeda oli õnnitlema tulnud Hiiu
Maavalitsuse esindajana pr. Ivi Remmelg. Valla hariduskomisjoni esimees hr. Hergo Tasuja ei saanud
paraku isiklikult kohal viibida, aga saatis meile sooja
ning tunnustava õnnitluskirja. Aitäh!
Peale pidulikku osa istuti ühises peolauas , maitsti suupisteid ja juubelitorti ning heietati mälestustelõnga veel mitmeid pikki tunde.
Meie lasteaia kõige suurem väärtus on meie personal. Ilma tugeva meeskonnata ei saavutaks me
oma soovitud eesmärke. Meil on kolm tublit õpetajat, kes on töö kõrvalt omandanud kõrghariduse.
Aktiivselt osaletakse vajaduspõhistel täiendkoolitustel. 25 aasta jooksul on lasteaias välja kujunenud
kindlad traditsioonid. Algusaastatest peale peetakse
laste sünnipäevi ja tähistatakse riiklikke ning rahvakalendri tähtpäevi. Tänasteks traditsioonideks on
saanud spordipäevad, tarkusepäev, sügisnäitused,
õpetajate päev, lasteaia nimepäev, isadepäev, mardi- ja kadripäev, jõulud koos jõulukohvikuga, mem-

me-taadi pidu, vabariigi aastapäeva tähistamine.
Samuti koolieelikute pidulik vastuvõtt vallavanema
juures, vastlapäev, teatrikuu, mille raames iga rühm
esitab oma näidendi, lasteaia lauluvõistlus, lihavõtted, emadepäev, lasteaia lõpupidu ja kooliminejate
lõpuekskursioon koos vanematega.
Naksitrallides läbiviidava õppekasvatustöö kaudu toetatakse igakülgselt lapse arengut. Lasteaias
toimuvad erinevad tegelused: vaatlemine ja uurimine, kuulamine ja kõnelemine, võrdlemine ja arvutamine, käelised tegevused, liikumine ja muusika.
Keelelises arengus toetab lapsi logopeed Krista Leisberg. Kõik lasteaia tegelused baseeruvad mängule,
mille kaudu toetame lapse enda kogemust, julgustame teda ise uurima ja katsetama. Igapäevaselt lapsega tegeledes arvestame tema isikupära, pakume
abi ja toetust siis, kui ta seda vajab, kuulame lapse
küsimusi ja avardame lapse silmaringi.
Laste arendamisel on oluline koostöö peredega.
Ja ma pean ütlema, et meil on väga head ja aktiivsed
lapsevanemad, kes aitavad igati lasteaia igapäevaelule kaasa. Paljud meie praegused lapsevanemad
on ise olnud selle maja kasvandikud, mis tähendab
samade lasteaia väärtuste põlvest-põlve edasiandmist.
Tahan kogu lasteaia nimel tänada Emmaste vallavalitsust, Emmaste Põhikooli, Emmaste Noortekeskust, Leisu lastehoidu, Emmaste Raamatukogu, RMK
Ristna Looduskeskust, alati abivalmis lapsevanemaid, töökat ja tarmukat lasteaia meeskonda ning
paljusid-paljusid teisi toetajaid ja abilisi, kes lasteaia
igapäevastele tegevustele on kaasa aidanud. Aitäh
kõigile lasteaia juubelipeo korraldajatele ja osavõtjatele! Aitäh südamega tehtud töö eest!
Külli Tintse

SÕRU MUUSEUMIS JUTUSTATI LUGUSID HEIMAR SAKLAST
Hiljuti tähistati Sõru muuseumis HEIMAR SAKLA (1925-2014) 90. sünniaastapäeva. Kokku tuli rohkesti neid inimesi, kes Aadu Einut, nagu teda hüüti, hästi
tundsid ja hea sõnaga mäletasid.
Kahte värvi mundris II maailmasõja läbi teinud tuntud kalur oli mitmekülgsete oskuste ja annetega. Suurepärane mälu, ladus kirjutamisoskus ja romantiline maalikunstiharrastus tegi temast otskonna lugupeetuima ja armastatuima
mehe. Sellest jutustasid Liia Rull, Liia-Lüdig Algvere, Helve-Esta Sillamaa, Aile
Mäns, Viivi Valk, Elgi Brand, Silja Paris. Nauditi Heimar Sakla õlimaale Sõru muuseumi kunstikollektsioonis. Andres Üksik esitas omalt poolt humoorikaid värsse.
Mõnusa jutustamisoskuse poolest tuntud mehe meenutamiseks sobis hästi
just lugude jutustamise vorm. Kõlama jäi mõte, et nii väärikas ja värvikas isiksus
jätab kogukonda sügava jälje, mida imetletakse niikaua kuni on neid, kes oskavad jutustada ja neid, kellel on lugude jutustajatelt õppida!
Helve Russak
Fotol: Heimar Sakla mehises kaluriametis (paremal) Hiiu Kaluri aegadel koos
Elmar Aksliga Haldi sadamas u 1970. aastail.
Foto Peeter Vohu erakogust.
Suvi tuli, oli ja tegelikult ju kestab veel!
Mitmesuguseid kultuuriüritusi,kontserte, teatrietendusi, kokkutulekuid, pidustusi, reise oli igale
maitsele – kuhu minna, tuli vaid õige valik teha.
Eredama elamuse sai Margus Tabori “Mamma lood
“etenduselt Suuremõisas. Rahvamass, kellega koos
piletijärjekorras seisime, lootuses ikkagi etendusele
pääseda, oli vaatamisväärsus omaette. Mamma hiiu
eluvilusoohvia üle sai naeru pugistada veel mitu
päeva hiljemgi!
Teine, tõsine teatrielamus oli Tõnu Õnnepalu
“Vennas” Kalana sadamas. Näidendi aluseks on
kirjad, sõnad, mis ühe venna loo teiseni kandsid üle
merede, Ameerikast Hiiu Kõpu poolsaarele. Milline
õnn, et kirjad olid säilinud üle aja ja et nende leidja
oli just Tõnu Õnnepalu. Kaks venda, kaks elulugu ja
seal vahel nende mamma. Tõsine ja liigutav lugu.

Hei, koduvalla eakad!
Sisukas, töine ja väga hästi korraldatud oli Eesti
Külade XI Maapäev “Kuulakem, külad kõnelevad!”
7-9. augustil Järvamaal, Säreveres. Järvamaa
valdade külastused, ideeretked küladesse, elav raamatukogu – raamatuteks Eesti Riigikogu saadikud,
kohalike käsitöömeistrite töötoad pargis jne.jne.
Suvi küll kestab, kuid sügis näitab järjest rohkem oma nägu.
Just nüüd on aeg mõnusaks koosolemiseks ja
Emmaste päevatoas algab uus toimetamine.
23. septembril kell 11.00 tervitame septembrikuu sünnipäevalapsi ja kell 11.20 algavat sügist.
Võta kaasa ilus leid sügisest (oksake, seen,

marjakobar jne)!
29.septembril kell 11.00 tähistame pärimusaidas mihklipäeva.
01.oktoobril on teatavasti rahvusvaheline
eakate päev. Selle tähistamist korraldab maakonna
ühendus
Käina Spordikeskuses, kus võimalik osaleda
jõusaalis, lasketiirus, ujumises, aeroobikas, vesivõimlemises.
Rõõmsate kohtumisteni!
Emmaste päevatoa aktiivi nimel
Aimi Pruul
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EMMASTE PÕHIKOOL PIDAS 95. SÜNNIPÄEVA
Emmaste Põhikool tähistas kesksuvel saja külalise seltsis oma 95ndat sünnipäeva. Külalisi tuli
nii lähedalt kui kaugemalt. Kõige arvukamalt oli vilistlasi 1985. aastal lõpetanud klassist, mille
klassijuhatajaks oli Aivi Maandi.
Pidulik aktus oli üles ehitatud nii nagu viibinuks legendaarne koolijuht Marie Brever meie
keskel. Praegune direktor Ruti Nõmm kasutas selleks Breveri kirjavahetust Elfriede Raudsepaga
aastatel 1960-1981 ning vilistlaste omaloomingut Emmaste Põhikooli almanahhist, mis nägi ilmavalgust aastal 2010 ehk kooli 90ndal sünnipäeval.
Marie Breveri rolli täitis säravalt Laura Järvpõld. Vilistlaste mõtteid edastasid praegused õpilased Kertu Liisa Põtter ja Lisanna Pruul. Muusika eest hoolitsesid Heli Lindmäe, Tambet Kikas, Ilona
Ernes, Sigrid Leigri, Jaan- Martin Ugam, Margareeta Käär, Anna Maria ja Johannes Markus Altmäe,
Helje ja Taavi Ugam ning Emmaste kooli viiuliansambel ja vilistlaskoor. Emmaste Põhikool tänab
südamest teid kõiki!
Sünnipäeva teine tipphetk oli Breveri-nimelise pingi avamine kooli aias. Pink valmis vilistlaste
ja Emmaste kogukonna heade inimeste rahalise toetuse toel. Selle valmistas Emmaste koolis põhihariduse saanud Jürgen Post. Toetajate summast saab pink peagi ka kindla aluse.
Kooli ja käsitöömaja vahel asuv pink sümboliseerib alati edasipürgivat vaimsust.
Aitäh teile, Breveri pingi valmimise toetajad, Marika Alter, Marju Allik, Eda Tärk, Aivi Maandi,
Sibelle Teppand, Ilme Naurits, Niit Toivo, Hiis Hilja, Maigi Liivamägi, Aunpu Sulev, Vanaselja Tauno,
Nisu Alja, Orman Aet, Vahtra Tiiu, Heller Sööl, Kõmmus Toomas, Kikas Kaul, Riisenberg Piisa, Metsaots Imbi, Sarapuu Mare, Kivik Milvi, Maiberg Tiina.
Hergo Tasuja

ESIMESED TEADMISED UJUMISES
Sügisel võtsime mõttesse, et kevadel võiksid lapsed saada esimesi teadmisi ujumisest. Kevade saabudes meisterdasime põnevad pildid,millega pöördusime Emmaste valla kolme asutuse
poole,kus töötavad ka meie lapsevanemad. Palusime toetust bussisõiduks ning ujulapääsme hüvitamiseks. Kui meie salasoov oli pakkuda lastele 5 tundi treeninguid, siis tänu vastutulelikele
asutustele käisid lapsed ujumas lausa 10 korda. Kui esimesel korral olid mõningad lapsed arglikud
ja täis teadmatust, siis viimastel treeningutel nägime ujulas särasilmseid ning osavamaid ujujaid.
Esmalt soovime tänada meie toetajaid AS DALE LD. , PHARMA SYSTEMS EESTI OÜ , LIISBET TUKAT OÜ , EMMASTE VALDA koos sõbraliku bussijuhi ALARIGA ! Erilised tänud ka lapsevanamatele,
kes meie ettevõtmist ühehäälselt toetasid!
Südamest sooviksime , et meie koolieelikud saaksid ka sel õppeaastal jätkata ujumistreeningutega, aga.....
Sammalhabeme rühma lapsed ja õpetajad

HUVI – JA SPORDIRINGID
Emmaste Põhikooli juures alustavad 2015. aasta
sügisest taas tööd mitmed huviringid: spordiringid suurematele ja väiksematele (juhendaja Hergo Tasuja), kergejõustik (juhendaja Toivo Pruul),
rahvatants (juhendaja Helgi Taelma), mudilaskoor
(juhendaja Helje Ugam), suuremate laste lauluansambel (juhendaja Heli Lindmäe) , viiuliõpe (individuaaltunnid, juhendaja Helje Ugam).
Kunstiring avatakse hiljem. Ringis osalemiseks
on vajalik lapsevanemal esitada avaldus, mille vormi
leiate kooli kodulehelt.
Lasteaia juures jätkavad tegevust Tiina tantsustuudio ja neljapäeviti jalgpallitrennid Hergo Tasuja
juhendamisel.
Puhkpille on võimalik õppida Toomas Paapi juhendamisel. Samuti jätkab oma tööd puhkpilliorkester kuhu on oodatud ka uued liikmed. Eriti teretulnud oleks bassimängija ( kas vask- või klahvpill).

Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud ilma
vanusepiiranguta.
Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud ilma
vanusepiiranguta.
Vastavalt vallavalitsuse korraldusele on rahvatantsu maksumus sõltuvalt sellest kas osaletakse
kord või 2x45 min nädalas 3€ või 6€, kunstiring vastavalt 5€ või 10€ kuus. Individuaalne pillitund vastavalt 8 või 16 eurot. Samas on ühe perekonna poolt
makstava ringitasu piirmääraks perekonna kohta
20€ kuus, sõltumata laste ja huviringide arvust.
Emmaste spordihoone on endiselt tasuta vallarahva kasutuses esmaspäeviti kella 17-20. Spordihoone kasutamine teistel nädalapäevadel toimub
eelregistreerimisega (vähemalt 1 päev ette) vallamaja kantseleis (tel: 462 2444; vald@emmaste.ee ).
Rõõmsate kohtumisteni!

EMMASTE SPORDIHALLI KASUTUSGRAAFIK
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XVIII osa
EMMASTE KOGUKOND 19. SAJANDI LÕPUS

Merje Kikas

Naiste roll kogukonnas ja perekonnas
Ülemöödunud ehk 19. sajandi lõpukümnenditel olid Emmaste vallakohtuprotokollides sagedasemaks naistega seotud kohtuasjadeks korrarikkumised, vargused, löömised, kaklused, sõimamised ja laimamised. Külajuttude algatajateks ja levitajateks olid tavaliselt naised. Naiste halvasti
ütlemised olid palju teravamad kui meeste omad. Mõned naiste algatatud kuulujutud olid selleks, et teisele naisele kätte maksta.
Emmaste naised ei jäänud tülitsemises ja kaklemises millegi poolest meestest maha. Vahe oli vaid selles, et kui mehed tegid seda enamasti kõrtsis
ja joomase peaga, siis naised tülitsesid oma kodus või põllul. Mõnes peres kestsid tülid aastaid enne kui need mõne talupere liikme või naabrite
kaudu kohtusse jõudsid. Tülid tulid ilmsiks ka siis, kui mõni pere liikmetest tahtis talust lahkuda ja põhjendas seda konfliktidega perekonnas. Näiteks tõi Kreet oma venna talust lahkumise põhjuseks, et venna naine on teda ka peksnud ja nenda on tema elo väga kitsas.
Süüdistusi, et üks või teine on halb, kiuslik ja sant inimene, on enamasti kasutatud naisterahvaste kohta. Näiteks ütleb Toomas kohtu ees: tema õde
Liso on veel keige tigedam ja õelam seal maeas, kellega ükski inimene ei või korda saada.
Naistega olid seotud kohtuasjad, milles laste omavahelistest tülidest kasvasid välja täiskasvanute sõnelused ja löömised. Emad astusid oma laste
kaitseks välja. Pärast seda, kui naabripoiss Aleksander oli 7-aastast naabritüdrukut Miinat kividega visanud ja Miina ema poisist küla peal halba rääkinud, lõi Aleksandri ema Miina emale malakaga pähe nii, et ta surnult maha langenud ja paljo verd peast jooksnud. Sarnane juhtum leidis Emmastes
aset ka 1877. aastal, kui Liso läks naabrinaise küüsist päästma oma tütart Inglit. Liso rääkis kohtu ees: Kui mina väljast kodo tulin, siis oli Kersti mino
tütre peast kinni ja loopis soppa kraavist tema peale. Liso Rosenbek läks sealt mööda ja käskis mind oma lapsele abiks minna. Kersti vedas mino lapse Virnama õue ja peksis teda seal. Mina läksin ka senna ja lõin Kerstil 3 hoopi jalge peale. Kuna Kersti vigastused olid üsna tõsised, jõudis asi siiski kohtusse.
Naiste teema lõpetuseks veel pisut rahvapärimust. Erinevalt põllupidamisest oli kalapüük üks selliseid tegevusalasid, milles naisterahvas õnnetust
kaasa tõi:
1) Naine tohi mitte üle võrgu astuda, võrk läheb sandiks, keerab meres ära.
2) Poisid tohtinud ka mitte tüdriguid kaisutada enne kui võrgule lähevad, siis võrgud keeravad ära.
3) Võrgule minnes naine ei tohtinud mitte vastu tulla, siis põle ea õnn.
Kogukond kohtumõistjana
Saarele omaselt oli Emmaste kogukond ühest küljest väga suletud ühiskond, teisest küljest, tänu meresõidule ja teenistusele väljaspool kodusaart,
üsna avatud ja uuendusmeelne. Neil, kes saarele jäid, ei olnud võimalust elada sellises suletud kogukonnas anonüümsetena, põgeneda kohustuste ja vastutuse eest. Lisaks seadustes kirjapandud reeglistikule kehtisid külakogukonnas aegade jooksul väljakujunenud kirjutamata moraalinormid ehk tavad. Nendega tuli igal vallaelanikul paratamatult kokku puutuda.
Kogukonnas oli välja kujunenud arvamus konkreetse inimese suhtes. Oli neid, keda austati, aga ka neid, kelle peale näidati näpuga. Näiteks avaldas Emmaste vallakohus üldsuse seas väljakujunenud arvamust kapitegija Johan Tannaur kohta – kapimeister koguni ka mitte kelm mees ei ole, vaid
keigil kui õiglane mees tuntud on. Lesknaise Liso kohta on öeldud, et se naene on juba ennegi teada, oma suuga liiga terane. 1879. aastal on vallakohus Aeda ja Andruse vahelises kakluses mõistnud Aeda õigeks, öeldes: … ja muidogi arvata on, et se tüdruk enne mitte meest lööma ei läinud …
Tegelikult toimus mõningatel juhtumitel hukkamõist kogukonna poolt enne kui asi kohtusse jõudis. Seda eriti moraaliprobleemide puhul. Näiteks
elasid sulane Mihkel ja temast oluliselt vanem talu ümmardaja Liso lihalikult kokku. Küla peremeeste käsu peale pidi Liso sealt talust ära minema,
sest kõik see külakond pole seda roppu elo omas külas sallinud, et see Mihkel selle tüdrukuga kokku on elanud.
Kogukonna surveks mõne külaelaniku teo hukkamõistmisel olid ebameeldivad külajutud. Kuulujutud levisid kiiresti, moondusid ja sageli oli raske
aru saada, kust need alguse said. Vallakohtu ülesandeks sellistel puhkudel oli leida külajutu vallapäästja ja selgitada välja, kas jutus on midagi ka
vettpidavat. Tühja jutu levitajat ootas karistus. Näiteks nõudis Peeter oma au kaitsmiseks kohut. Tüdruk Kreet levitas juttu, et Peeter olevat Nõmme surnuaia juures männikus lehmaga lihalikult koos olnud. Kohus mõistis, et ülekuulamisest paistab see üks tühi jutt on. Seepärast saab see kaibtus
tühjaks mõistetud ja Kreet maksab 1 rubla trahvi valla laeka.

												Järgneb…….
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Sündis uus
vallakodanik

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

TÄHELEPANU TANTSUHUVILISED NAISED JA NEIUD!
Emmaste valla naisrühma Taherpill rõõmsameelsed tantsijad ootavad
rühmaga liituma tantsuhuvilisi naisi ja neide.
Esimene trenn toimub 28. septembril kell 17.30 Emmaste Põhikooli saalis ja
proovid toimuvad kord nädalas esmaspäeviti.
Eelneva tantsukogemuse puudumine ei ole takistuseks!
*******************************************************************
SEAKATK.EE
Sigade Aafrika katk on ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused
elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Sigade katk levib kiiresti
haigete loomade omavahelise kontakti teel, samuti haigusetekitajatega
saastunud loomaveokite, loomakorjuste, jäätmete, sööda, liha ja lihatoodetega. Kuna sigade katk on väga nakkav ja kiiresti leviv loomataud, on
väga oluline, et me kõik osaleme ennetavate meetmete ning taudi avastamisel koheste tõrjemeetmete rakendamisel.
Lisainfot Maaeluministeerium või seakatk.ee
******************************************************************
Emmaste Vallavalitsus teatab, et Emmaste keskuse
kortermajade aadressid on muutunud.
1. Keskuse Esimene kortermaja uus aadress on:
Hiiu maakond Emmaste vald Emmaste küla Kastani;
2. Keskuse Teine kortermaja uus aadress on:
Hiiu maakond Emmaste vald Emmaste küla Remlimäe;
3. Keskuse Kolmas kortermaja uus aadress on:
Hiiu maakond Emmaste vald Emmaste küla Lageda;
4. Keskuse Neljas kortermaja uus aadress on:
Hiiu maakond Emmaste vald Emmaste küla Männi
Korteri aadressile lisandub korteri number.
Näiteks: Hiiu maakond Emmaste vald Emmaste küla Kastani 1
******************************************************************
Kõik on oodatud muusikapäeva kontserdile 1. oktoobril kell 13.10 kooli
saalis. Esineb Haapsalu orkester.
******************************************************************
Ära anda kaks emast 3-kuust kassipoega (arsti poolt üle vaadatud)
Info: 525 0985
******************************************************************

STEVEN REMMELG
18.07.2015, Leisu küla
Õnnitleme vanemaid ja vanavanemaid!

Õnnitleme septembri- ja

oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
86
83
81

85
80
70

60

Eakad sünnipäevalapsed
30.09 – Arbet Lipu
23.10 – Frieda Leps
31.10 – Ada Sonn
12.09 – Helga Kallisma
02.10 – Helbe-Frikete Õispuu
30.10 – Pilvi Niit
Juubilarid
01.10 – Ella Pruul
11.10 – Aasa Vaikne
21.09 – Alja Nisu
16.09 – Pilvi Jüriöö
21.09 – Tiia Sillaste
25.09 – Aivo Õispuu
30.09 – Helga Frolova
01.10 – Toomas Vähejaus
02.10 – Helve Kajo
29.09 – Kalle Post

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat....
EINAR VIRK
04.07.1932 – 12.07.2015, Harju küla
ELLA BOŽKO
10.04.1925 – 18.08.2015, Hindu küla
ARVO ÕUN
14.02.1939 – 19.08.2015, Jausa küla
VALVE VIIKMAA
06.10.1933 – 31.08.2015,
Kõmmusselja küla

Siiras kaastunne lähedastele

Emmaste Vallaleht. Väljaandja Emmaste vallavolikogu ja vallavalitsus vald@emmaste.ee
Toimetaja Anne-Ly Torstensson anne.ly@emmaste.hiiumaa.ee
Küljendus ja kujundus Recado Meedia OÜ Trükk AS Folger Art
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