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Viive Ernesaksa eestvedamisel 
sündinud Peraküla simman saab 
tänavu 20aastaseks. Vahele ei ole 
jäänud ühtegi suve.

„Rikkaks ei ole saanud, aga 
rõõmus elu on olnud,” ütles tun-
tud klaverimängija Viive Erne-
saks oma Peraküla kodus aas-
ta tagasi, oma 85. sünnipäeva 
lävel. 

Rõõmu on olnud isegi nii pal-
ju, et ei mahu ühe elu sisse ära, 
ja 1990. aastate keskpaigast on 
Viive tolle ülejäägi Peraküla ja 
Nõva peale laiali jaganud. 

Viive elu on olnud kirev na-
gu kaleidoskoop ja vähemalt üks 
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Läänemaa kultuuripärliks pärja-
tud Mirje Sims on hiline õitseja. 
Kui talle kooliajal öeldi, et sina, 
Mirje, teed ju käsitööd – hakka 
käsitööliseks, ei tahtnud ta sel-
lest kuuldagi. „Mõtlesin, et mis 
mõttes?! See on vanade inimeste 
amet. Ei mingit käsitööd, ei-ei!” 
meenutab Mirje ja lisab: „Ja kus 
ma nüüd olen! Ära iial ütle iial!”

2014. aastast, avamisest peale 
on Mirje Haapsalu pitsikeskuse 
perenaine, käsitöö toob talle lei-
va lauale, aga mitte ainult. Kuigi 
pitsikeskus on Haapsalu peatäna-
val tegutsenud napilt kolm aas-
tat, ei kujutaks linna selle paiga-
ta ette enam ei omad ega võõrad. 
Kohvikute ja promenaadi kõrval 
on pitsikeskusest saanud osa väi-
kelinna idüllist. 2015. aastal aga 
sai pitsikeskus regionaalmaasi-
ka – siseministeeriumi regionaal-
arengu auhinna.

Parandas füüsikahinnet
Kooliajal aga, nagu öeldud, ei 
tahtnud Mirje käsitööst suurt 
midagi kuulda. Narvas sündinud 
Mirje ema-isa kolisid Haapsallu 
siis, kui Mirje oli kolmene. Kudu-
ja inimene oli peres vaid Narva-
vanaema, teised mitte. Kui Mir-
jel oli koolis vaja sokikanda ku-
duda, toodi vanaema Narvast ko-
hale ja see kudus tüdrukule so-
kikanna valmis. Kui oli vaja põl-
le õmmelda, siis õmbles isa, kes 
oli meister iga töö peale. 

Põhikooliajal tuli Mirjel ku-
duda ka Haapsalu salli, aga selle 
kohta ei tea Mirje enam, kes sel-
le valmis kudus. Igatahes ise ta  
küll mitte. Keskkoolist mäletab 
Mirje end juba äärepitse heegel-
davat ja sellega isegi teenivat. Ni-
melt öelnud toonase Haapsalu 1. 
keskkooli füüsikaõpetaja Henn 
Klippberg, et Neubauer saab kä-
sitöö tegemise eest natuke pa-
rema hinde. Neubauer oli Mir-
je neiupõlvenimi ja käsitööos-
kus kergitas füüsikahinde kol-
melt neljale.

Keskkool sai läbi ja sündi-
sid riburada lapsed. Laste kõr-
valt ja lastele hakkas Mirje ta-
sapisi ikka rohkem käsitööd te-
gema. Mirje eneseleidmise tee, 
nagu ta ise ütleb, algas aga pä-
rast seda, kui viies laps oli sün-
dinud, 2006. aastal. Mirje oli vä-
ga kaua lastega kodune olnud ja 

tahtis välja. Juhtus, et „välja” tä-
hendas Haap salu käsitööseltsi. 
Esiteks käisid seal paar Mirje tut-
tavat paljulapselist ema ja kutsu-
sid, teiseks käis selts koos Mirje 
kõrvalmajas, Haapsalu sotsiaal-
majas. Tuttavad emad jäid üsna 
varsti eemale, aga Mirje jäi käi-
ma. Seltsis jäi Mirje silma Haap-
salu ühele kõige kõvemale käsi-
töömemmele Silvi Saarlole. Silvi-
le meeldisid noored, seda esiteks. 
Teiseks meeldisid Silvile loomin-
gulised inimesed. Toona veidi üle 
kolmekümnene Mirje oli mõle-
mat, noor ja loominguline.

„Mul oli siis triibuperiood. 
Omaenda triipude otsimise aeg. 
Kudusin triibuseelikuid lastele ja 

pihikuid,” meenutab Mirje. Nii 
et tema aga tegi triipusid ja Sil-
vi kiitis takka ja kamandas. Silvi 
selja taga oli hea julge olla. Üsna 
varsti aga sai Mirje ka teiste kä-
sitöödaamidega heaks sõbraks-
tuttavaks. Isegi nii, et toonane 
käsitööseltsi juht Aime Edasi va-
lis Mirje lõpuks oma mantlipäri-
jaks. Kohe Mirje juhiks ei haka-
nud, läks hoopis Haapsalu kutse-
hariduskeskusesse rahvuslikku 
käsitööd õppima, lõpetas kooli 
ära ja võttis seltsi alles siis oma 
õlule. Enne seda, 2007. aastal, ku-
dus Mirje Aime Edasi juhatusel 
oma esimese Haapsalu salli. Sall 
oli bordoopunane, puhtast me-
riinovillasest lõngast, nuppude-

Läänemaa kultuuripärl on Mirje Sims

Viive Ernesaks
●  sündinud 27. märtsil 1931 Tartus
●  õppinud Tartu muusikakoolis, Tallinna 7. keskkoolis, Tallinna muusi-

kakoolis
●  töötanud Tallinna koreograafiakoolis (1957–1959), Estonias (1959–

1965), Noorsooteatris (1965–1977), Draamateatris (1977–1990), kon-
servatooriumi lavakunstikoolis

●  aastakümneid klaverisaatja Eesti Raadios
●  1990. aastast vabakutseline
●  1990. aastate keskpaigast Nõva päriselanik
●  1998. aastast Peraküla simmanite eestvedaja ja korraldaja
●  oli abielus Ants Ernesaksaga, lapsi ei ole
●  Viive juures Nõval on käinud külas kõik Eesti presidendid peale viima-

se. Merid käisid Peraküla all ujumas, astusid Viive poole sisse ega taht-
nud kuidagi ära minna. Rüütlitele küpsetas Viive pirukaid, millest vii-
mased pandi paarile kaasa. Toomas Hendrik Ilvesele keetis Viive mees 
Ants kohvi, esimest korda elus keetis, aga kohv joodi ära. Nüüd jääb vaid 
oodata, mis jääb meenutama Kersti Kaljulaidi külaskäiku. Pole kuigi tõe-
näoline, et ta Viive juurde ei jõuaks.

Haapsalu salli traditsiooni elushoidja ning pitsikeskuse looja ja perenaine Mirje Sims poleks ealeski arvanud, et näputöö toob talle kord leiva lauale.

Viive Ernesaks sai Läänemaa elutööpreemia

Mirje Sims
●  sündinud 1973 Narvas
●  lõpetanud Haapsalu 1. kesk-

kooli (1991), Haapsalu kutse-
hariduskeskuse rahvusliku kä-
sitöö erialal (2010) ning Haap-
salu kolledži käsitöö ja disaini 
erialal (2013)

●  Haapsalu käsitööseltsi juht 
aastast 2010

●  Haapsalu pitsikeskuse looja, 
juhataja aastast 2014

●  abielus, viis last
●  Läänemaa kultuuripärl  

2016
●  tema eestvõttel on Haapsalu 

sall kantud vaimse kultuuripä-
randi nimistusse
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Eile said maakonna taidlejad 
kahekümne neljandat ja ühtla-
si viimast korda kokku, et ühi-
selt pidada vähegi viitsijate päe-
va pidu ja tänada neid, kes kul-
tuuritöös silma paistnud. 

Vähegi viitsijate päev, mis 
kandis sel aastal pealkirja „Mi-
na, sina, meie, teie, nemad – 
kõik üheskoos viimast korda”, 
on koht, kus tantsijad ja laul-
jad üle terve Läänemaa kok-
ku saavad ning kus antakse 
üle maakonna kultuuripree-
miaid ja kultuuritegija tiitleid. 

Kõrgeima, kultuuripärli 
tiitliga pärjati sel aastal Haap-
salu käsitööseltsi ja pitsikesku-
se eestvedajat Mirje Simsi. Elu-
tööpreemia vääriliseks hinna-
ti Peraküla kandi elu edendaja 
Viive Ernesaks.

Läänemaa rahvakultuuriju-
hi Marju Viitmaa sõnul esitati 
tänavu elutööpreemiale kaks 
ja kultuuripärli tiitlile viis kan-
didaati – nii üksikisikuid kui 
ka kollektiive. Et statuudi jär-
gi saab kultuuripärli tiitli an-
da vaid isikule, siis jäi komis-
jonil sõelale, kelle hulgast va-
lik tehti, kolm inimest.

Aastapreemiaid antakse Lää-
nemaal välja kuus: neli kultuu-
ri- ja kuus spordipreemiat. Spor-
dipreemiate üleandmine oli ju-
ba Läänemaa sportlaste austa-
mise õhtul Taeblas. 

Viitmaa sõnul said aasta-
preemia need, kes esitati kul-
tuuripärli tiitlile, kuid sel kor-
ral kõige kõrgemast tiitlist il-
ma jäid. Aastapreemiate kõr-
val anti üle ka seitse kultuuri-
tegija tiitlit. Samuti anti staa-
žikale rahvatantsujuhile Hel-
gi Millerile üle Heljo Talmeti 
nimeline rahvatantsupreemia.

Viitmaa tunnistas, et kultuu-
ripreemiate jagamisel on vali-
kut teha keeruline, sest ühele 
kaalukausile tuleb panna eri 
kultuuriliigid. „Komisjon kaa-
lub, kas oli tegemist ühekord-
se sündmusega või on toime-
tatud pikema aja jooksul, vaa-
datakse mahtu ja panust ning 
ka seda, kui palju Läänemaa 
rahvast sellest osa sai,” selgi-
tas Viitmaa. 

„Uku ja Vanemuise” aasta
Tänavustel kultuuripreemiate 
jagamisel noppisid kõige roh-
kem tiitleid Lihula linnuse-
müüridel vaid ühel korral eten-
datud vabaõhuooperi „Uku ja 
Vanemuine” korraldajad. 

Marju Viitmaa sõnul võib 
„Uku ja Vanemuise” lavasta-

mist ka Läänemaa aasta kultuu-
risündmuseks nimetada. „Kui 
jätta kõrvale maakonna laulu- 
ja tantsupeod, võttis sellest osa 
arvult kõige suurem hulk ini-
mesi,” ütles ta. 

Viitmaa lisas, et „Uku ja Va-
nemuise” rahva ette toomisel 
kiitust pälvinud inimesed on ka 
kogukonnas tublid kultuuritöö 
eestvedajad. Ta tõi näiteks kul-
tuuripreemia saaja Pille Saat-
mäe, kes on Hanila kandis juba 
aastaid elavdanud muusikaelu. 

Viitmaa ütles, et selliste suu-
ri rahvahulki hõlmavate üritus-
te kõrval on tähtis esile tõsta 
ka neid inimesi, kes pikka ae-
ga kultuuritööd teinud ja oma 
kogukonna elu edendavad. „Ei 
saa öelda, et üks oleks tähtsam 
kui teine. Üks on suurema rah-
vaarvuga, teine on aga asi, mi-
da teeb inimene pühendumu-
sega ja tihtipeale ühiskondli-
kus korras,” nimetas ta.

Viitmaa tõi näiteks Helju 
Staali Kuijõelt, kes on pühendu-
nult jäädvustanud oma kandi 
ajalugu ja selle tulemusena on 
ilmavalgust nägemas juba tei-
ne raamat. Või siis Malle Hok-
koneni Vormsist, kes hoiab ja 
edendab Vormsi laulukultuuri. 

Viimast korda viitsimist
Eile õhtul tulid Läänemaa 
taidlejad vähegi viitsijate 
päeva pidama 24. korda. Marju 
Viitmaa sõnul jääb see ka vii-
maseks korraks, kui sel moel 
kokku saadakse. 

„Iga asi saab ükskord otsa 
ja lõpetada tuleb siis, kui täis-
hoog on sees ja saal rahvast 
täis,” põhjendas Viitmaa, miks 
taidlejate pidu sel moel viima-
seks jääb. 

Tänavu, nagu viimastel aas-
tatel tavaks, tõi vähegi viitsijate 
päev Haapsalu kultuurikeskus-
se kokku ligi pool tuhat ini-
mest üle maakonna – kollek-
tiive 40 kanti –, kellest astus 
oma kavaga üles 30. 

Viitmaa sõnul on iga aasta-
ga lisandunud kollektiive, kes 
peole küll tulevad, aga ei esi-
ne. Ta tõdes, et vähegi viitsijate 
päev ongi rohkem tantsijate 
poole kaldu, sest kooridel on 
keerulisem end nähtavaks 
teha.   

Maakonna rahvakultuuri-
juht tunnistas, et ei oska veel 
öelda, millisel kujul üritus vä-
hegi viitsijate päeva asemele 
tuleb, aga midagi kindlasti 
tuleb. „Pidu tahetakse, aga 
tuleb leida uusi lahendusi, et 
põhjust tulla oleks ka sellel, 
kes teeb väikest sõna- või 
lauluringi,” ütles ta. 

Õieti särama lööb viive ernesaks klaveri taga.  URMAS LAURI


