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Rahu. Vaikus. Päike. Mets. 

Meri. Rahu tuleb juba siis, kui 
saad praamile. Siis tuleb 

selline tunne, et meri tõmbab 

kogu selle linnaärevuse maha.
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Angelika Mikk – mina ja Hiiumaa

Kultuuri on siin küllaga. Alus-
tades meie lemmikust Sõru 
Jazzist, siis Kassari kultuuri-
neljapäevad, Soonlepa mõisa-
kontserdid, üleõue Hiiu Folk 
jne. Olen igal aastal ka ise suve 
jooksul mingi kontserdi või väi-
kese etenduse teinud. Eelmisel 

suvel tähistasime Aino Kal-
lase 140. sünniaastapäeva 
etendusega tema suvemaja 
õuel. Oli väga tore sünd-
mus ja palju publikut. Sel 
aastal on plaanis 1. augus-
til teha Suuremõisa lossis 
lõbus operetiõhtu koos 
tenor Reigo Tammega, 
kuhu ootan kõiki armsaid 
hiidlasi.

Kas hiidlane on teistmoodi 
kui mandri inimene? Milline 
ta on?

Võib-olla sisserändaja suhtes 
natuke ettevaatlik, mis on ka 
väga mõistetav. 
Kuidas sind on omaks võetud?

Kassaris väga hästi. Siin läheb 
palju aega, et saada omainime-
seks. Meil on mitmeid toredaid 
naabreid, kellega läbi käime ja 
kes vahel aitavad meie lapsi tuua 
meie suvekoju, kui pole autot, et 

pääseda Kassarisse. 
Mis need head asjad siin on, 
mis sind siia tõmbavad?

Rahu. Vaikus. Päike. Mets. 
Meri. Rahu tuleb juba siis, kui 
saad praamile. Siis tuleb selline 
tunne, et meri tõmbab kogu sel-
le linnaärevuse maha. Rahu on 
kõige esimene emotsioon, mis 
Hiiumaaga seostub. Hommi-
kune päike, sambla-, kadaka- 
ja männilõhn, kui astud vara-
hommikul õue. Kõik need head 
asjad kuidagi seostuvad ürgse 
loodusega, see annab tohutult 
jõudu. Lisaks metsaannid: 
mustikad, pohlad, seened ja 
Kassari oma metsmaasikatega.
Mida Hiiumaa (või riik või 
EL või kes tahes…) peaks 
tegema, et elu siin püsiks vä-
hemalt nii hea kui see prae-
gu on või saaks veelgi pare-
maks?

Võiks mõelda rohkem siinse 
looduse peale. Kui sa hakkad 
hävitama seda väikest kogu-
konda lihtsalt selleks, et tuua 
siia massiliselt inimesi, hävi-
tad metsi ja püüad mõelda ma-
janduslikult, siis kaotab see saar 
oma võlu, milleks inimesed siia 

tegelikult ju tulevad. Hiiumaa 
poliitikud peaksid mõtlema es-
malt Hiiumaast kui looduskau-
nist ja väga erilisest paigast. 

Ma saan aru, et vallad pea-
vad elama ja noored võiksid 
tulla maale elama, aga samas 
on see kogu Eesti probleem. 
Selleks poleks vaja välja mõel-
da jokk-skeeme, et noori siia 
meelitada, sest need noored, 
kes Hiiumaad armastavad, 
tulevad siia ka ilma mingite 
meelitusmeetoditeta. 
Kas sul on lugu või anekdoot, 
mis sinu jaoks iseloomustaks 
Hiiumaad või hiidlasi? 

Omal ajal käinud hiidlased 
ikka Saaremaal poes ning kõi-
ge soodsam seda teha oli min-
na üle jää. Nii siis läinudki üks 
Hiiu proua märtsi lõpu poole 
Leisi poodi ja olles kauba väl-
ja valinud, ulatas poemehele 
kinnise ümbriku. Teinud see 
siis selle lahti ja lugenud: “Hää 
sõber, ole hea mees ja anna mo 
eidele kõik see kaup, mis ta tahab. 
Tasun kevadel, kui jää läind. Ei 
julgend raha eidega kaasa panna, 
jää juba nii õhuke...”

Küsis Harri Rinne

Selle aasta algus on Saa-
re maakonna keskraa-
matukogu lasteosa-

konnas olnud eriti kirju ja 
sündmusi  täis.

“Aasta algusest peale kuni 
siiamaani on lasteosakonna 
tegemised kulgenud suures 
tiheduses,” rääkis lasteosa-
konna juhataja Liilia Kõiv. 
“Me oleme jõudnud päris 
palju ja paljudeni. On olnud 
kõike. On olnud erinevaid 
näitusi, ja need on olnud 
päris kaalukad. Me oleme 
jõudnud nii kaugele näitus-
te siiatoomisega, et oleme 
hakanud järjest olulisemaid 
näitusi saama.” Selliseid, 
mis on suurema kunstilise 
väärtusega. 

“Kui lapsed tulevad esi-
mesele külastuskäigule raa-
matukoguga tutvuma, siis 
me ju veame neid kõik neid 
näitusi mööda ja räägime 
neile, kes need kunstnikud 
on,” selgitas Liilia Kõiv. 
“Anname lastele ülesandeid, 
et nad mõistataksid ühte 
koma teist ära. Kõigepealt 
oli meil Regina Lukk-Toom-
pere väga ilus näitus, siis sel-
le asemele tuli Lena Reven-
ko ja Irena Aizeni ühisnäitus 
„Jänesed, rebased ja teised 
inimesed“. Seal on need 
suurte nägudega jänesed. 
Need on nii naljakad, et kõik 
käivad ja naeravad neid.” 

Tõesti, need jänesed on 
äärmiselt väljendusrikka 
näoga, aga mis veel on pil-
tide juures tähelepanuväär-
ne – jäneste juures loomad, 
pisikesed loomad. Detailid 
piltidel on nii nutikad ning 
nõnda veidras seoses, et 
tahes-tahtmata vaatad pilti 
kauem, kui algul kavatsesid. 
Niisiis ei ole midagi imes-
tada, kui lastele need pildid 
väga meeldivad. 

Ka nii mõnedki nimekad 
kirjanikud on jõudnud sel 

aastal Saare-

Läbi jänese suurte 
silmade raamatuteni

maale ja raamatukokku, lastega 
kohtuma. “ Ilona Martson käis 
koos Piret Rauaga. Eks me siin 
nipitasime, et saada Piret Rau-
da saarele,” rääkis Liilia Kõiv. 
Küsimus on selles, et Piret 
Raud ei taha üksinda esineda, 
küll aga koos kellegi teisega. Ja 
niimoodi saanudki, et ta nõustus 
tulema koos Ilona Martsoniga. 
Piret Raud on nii kirjanik kui 
kunstnik ning lastele meeldivad 
tema lood. Seega oli Piret Raua 
Saaremaale toomine üks las-
teosakonna töövõitudest. 
Spetsiaalselt 
raamatukogule

Külliki Järvilaga tehti 14 aas-
tat tagasi samamoodi koostööd 
nagu praegu. Toona oli teemaks 
Andersen 200. “Meil oli siin 
suur muinasjutunäitus, Külli-
ki tegi pilte spetsiaalselt selle 
jaoks,” märkis Kõiv. Nüüd palus 
lasteosakonna juhataja teha ana-
loogse näituse – et oleks lastele 
midagi, aga ka täiskasvanutel 
oleks midagi vaadata. Ja nõnda 
saanudki. 

Seekord kutsuti linna sün-
nipäeva auks kohale Haapsalu 
kirjanik Kaie Ilves ja illustraator 
Ülle Meister. Kirjanikke kutsu-
takse niimoodi: on staarid ja siis 
need, kellest suurt midagi varem 
ei tea. Kaie Ilves oli üks neist. 
“Vaatasime, et kasside raamatud 
olid täiesti toredad,” ütles Kõiv, 
“aga me ei tea, kes kirjanik on.” 

Aga mis tõeliselt on käima 
tõmmatud, on koo-

livahe-

aegade sisustamised. “Ma nae-
ran, et me oleme mõnes mõttes 
muutunud juba kultuurimajaks,” 
märkis Kõiv, öeldes, et raama-
tukoguhoidjate võimed on pi-
danud kogu aeg arenema. “Me 
peame õppima läbi viima selli-
seid asju, mida me ei ole varem 
teinud ega tahtnud teha.” Aeg 
on näidanud, et ettevõtmistega 
tuleb järjest rohkem lapsi kaasa. 
“Mõtleme ise välja, mida nen-
dega teha, mida meisterdada. 
Ja me meisterdame nendega iga 
päev kell 12.” 

Teine asi, mida tehakse, on 
beebide ja väikelaste hommi-
kud. Vanusele 1,5–3 aastat. “Et 
mida sa teed sellisega? Aga 
lapsevanemad tahavad kuhugi 
minna, sest titeke peab ka ju are-
nema ja talle on ka seda vaja,” 
sõnas Kõiv. Seega tehti neile üri-
tuste sari, igas kuus kaks korda. 
Siin käis laulev-tantsiv-mängiv 
tegelane, kes tegi nendega iga-
sugused asju läbi. “Tittedele 
pakkus see sotsialiseerumis-
võimalust, emad saavad oma-
vahel rääkida, ja laps saab jul-
gemaks.” Sotsialiseerumine on 
väga tähtis. 

Lugemiskoer Mia käib raa-
matukogus endiselt, ta suundub 
pensionile juunist. Käivad uue 
koera otsingud. Huvi sellise asja 
vastu on suur. 

Lõpetuseks: lasteosakond on 
täis elu. Sellist elu, millest unis-
tati siis, kui Liilia tuli siia tööle. 
Nüüd on harva hetki, kus lapsi 
raamatukogus pole. Küll män-
gimas, küll lugemas ja lihtsalt 
aega veetmas. 

Ene Kallas

Liilia Kõiv rääkis lasteosakonna tegemistest.
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