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Torgu tähistab 
kuninga kroonimise 
aastapäeva
Pühapäeval tähistatakse Sää-
rel Sõrve külastuskeskuses Tor-
gu kuningriigi loomise ja Kirill 
I kroonimise 28. aastapäeva pi-
duliku aktuse, teemakohase se-
minari ning tavapärase suupis-
telauaga.

Eesti kaks ainsat kuningrii-
ki, Setu ja Torgu, elavad roh-
kem oma alamate südames ja 
aitavad üle olla ääremaa tun-
dest, ütles Torgu kuningriigi 
vardja Kaupo Vipp Kadi raadio 
saates “Keskpäev”.

Vipp meenutas, et kuningas 
sai omal ajal kolm ülesannet. 
Esiteks taastada Taga-Sõrves 
Eesti Vabariigi jurisdiktsioon, 
mis on tänaseks teoks saanud. 
Teiseks saada kohalikele Teise 
maailmasõja reparatsioonide-
na Saksamaalt pisut abiraha, 
mida riik ise ajada ei julgenud. 
“Inetu oli küsida, kuna olime 
Saksamaaga nii sõbralikes su-
hetes. Ja kui lõpuks raha tuli, 
siis sai sellega osa riigi pensio-
ne välja maksta,” lausus Vipp.

Kolmas asi oli kauni ja oma-
pärase loodusega Sõrvele han-
kida laiemat rahvusvahelist 
tuntust ning teha temast turis-
miobjekt. “Sõrve oli ju sõja-
väebaasidesse mähitud, kus 
polnud võimalik ringi liikuda, 
mere äärde minemisest rääki-
mata. Loodetavasti saab seda 
kõike nii Sõrve kui ka laiemalt 
Saaremaa huvides ära kasuta-
da,” sõnas Vipp.

Kuningas Kirill I kroonimi-
se aastapäev on küll 28. no-
vembril, kuid kuningriigi enda 
sünd jääb tegelikult augusti-
kuusse. 

Mehis Tulk

Rahvakultuuri 
fondi stipendiumid 
ka saarlastele
Äsja teatavaks tehtud rahvakul-
tuuri fondi ja selle allfondide 
stipendiaatide hulgas on ka 
mitmeid saarlasi.

Agnes Kultase fond, mis toe-
tab üliõpilaste magistri- ja dok-
toriõpinguid riigiteaduste, po-
litoloogia, rahvusvaheliste su-
hete ja muudel riikluse arengut 
ja demokraatiat toetavatel ala-
del ja ajakirjanikke või ajakir-
jandusüliõpilaste õpinguid ja 
enesetäiendamist uuriva aja-
kirjanduse vallas, toetab Oliver 
Mõru magistriõpinguid Geor-
getowni ülikoolis USA-s rah-
vusvahelise julgeoleku erialal 
5000 euroga. Harry Kingissepa 
fondist, mis toetab haridustee 
jätkamisel neid Saaremaa ühis-
gümnaasiumi edukalt lõpeta-
nuid, kelle majanduslik kind-
lustatus on nõrk, saavad 250 eu-
rot toetust Sandra Auu õpingu-
teks Tallinna tervishoiu kõrg-
koolis õe erialal ja Kadri Tam-
leht õpinguteks Tallinna Üli-
koolis eripedagoogika erialal.

Lastekaitse liidu fondist, mis 
toetab andekaid õpilasi, saab 
Jaqueline Putnik ratsaspor-
ditreeninguteks 700 eurot, noo-
ri andeid toetav Rain Lõhmu-
se fond eraldas magistriõpin-
guteks Eesti muusika- ja teat-
riakadeemias kaasaegsete 
etenduskunstide erialal Liisa 
Saaremäelile 1500 eurot. Noo-
ri Eesti lauljaid toetavast Reet 
ja Arne Miku fondist sai Heldur 
Harry Põlda erialaseks enese-
täiendamiseks ja uute rollide 
õppimiseks rahvusooperis Es-
tonia 750 eurot, Kuressaare 
gümnaasium aga Eesti noorte 
lauljate konkursi Solistica 2021 
korraldamiseks Tallinna Sada-
ma fondilt 500 eurot.

Mehis Tulk

Orissaare veetorn ootab julget ja 
lennuka mõttelennuga ostjat

Orissaare alevikus ootab 
ostjat 25 meetri kõrgune 
veetorn, mis tagas Oris-
saare elanikele kraanivee 
möödunud sajandi 
60-ndatest kuni aastani 
2000. 

Kristina Õun
kristina.oun@saartehaal.ee

Orissaares Ranna puiestee 2 
asub maatükk, mida müüak-
se ühes sellel kõrguva 25-meet-
rise veetorniga, mis aastast 

2000 küll vett enam ei paku, 
kuid selle tellistest laotud osa 
on vaatamata vanusele päris 
kõbus. Uuendamist vajab ka-
tuseosa. 

Ühel pool krunti loksub 
meri ja teisele poole jääb ale-
vik. Lautrikohaga randa on siit 
umbes 150 meetrit ning mere 
äärde jõudmiseks on vaja tee 
ületada ja läbida pisuke tervi-
serajaga männitukk.

Kinnisvaramaakler Elis 
Pihl ütles, et kui varasematel 
aastatel oli huvi veetorni vas-
tu pigem leebe, siis tänavu on 

see kindlasti hulga suurem. 
Eriti suureks kasvas huvi pä-
rast 24. novembrit, mil oma-
pärasest krundist kirjutas ka 
Elu24.ee. 

Maakleri sõnul on aga ini-
mesed juba enne seda veetor-
ni vastu huvi tundnud. Ta tõ-
des, et küllap on kriisiaeg ini-
mestele igasugu huvitavaid 
ideid pähe toonud ning roh-
kem soovitakse linnast välja 
saada. 

“Oli ka üks kindel huviline, 
kellega käisid läbirääkimised 
hinna osas, ent kuna praegu-

seks on huviliste hulk veelgi 
kasvanud, on ka hind tõusnud, 
mistõttu praegu kindlat ostjat 
veel ei ole,” rääkis Pihl.

 “Tegu on kindlasti niisu-
guse objektiga, mille ettevõt-
mine vajab julgust ning või-
malusi sinna investeerimi-
seks, aga kindlasti saaks sin-
na teha vägeva elamu, kohvi-
ku või öömaja.” 

Ta avaldas lootust, et tule-
vane uus omanik teeb veetor-
ni midagi niisugust, et see 
jääks edaspidi avalikku kasu-
tusse.

Jõulumaad tulevad 
koroonast hoolimata

Lapsed koos perede või 
sõpradega saavad aasta 
viimasel kuul lustida 
jõulu- ja päkapikumaadel.

Kristina Õun
kristina.oun@saartehaal.ee

“Me pole kõigi takistuste kius-
te veel püssi põõsasse visanud 
ning soovime inimestele ikka 
natuke jõulurõõmu pakkuda,” 
ütleb Angla Tuulikumäe juht 
Alver Sagur.

Ta nendib, et kuigi varase-
maga võrreldes on külastajaid 
vahest pisut vähem, tuleb olla 
rahul ja tänulik selle üle, et 
oma tulekust on teada andnud 
paras ports inimesi.

“Nii kaua, kuni rahutaevas 
pea kohal, pole põhjust virise-
da,” sõnab Sagur, lisades, et 
Saaremaal on õnneks hetkel 
viiruse koha pealt olukord pi-
gem rahulik.

Osa üritustest toimub ka 
õues ning kellelegi maski vä-
gisi ette ei suruta.

“Kui tulebki suurem hulk 
rahvast, näiteks mandrilt, 
peab olema mask käepärast,” 
räägib Sagur, kelle sõnul on 
inimesed siiski õnneks mõist-
likud ning tõbistena teiste sek-
ka ei kipu.

Lasterühmad on ettetelli-
mise korral Anglasse oodatud 
1. detsembrist kuni 26. det-
sembrini igal päeval kell 10–17. 

Sagur lisab, et rahvas on 29. 
novembril oodatud ka Kaali 
trahteri hoovi advenditulede 
süütamisele. 

Kel soov, saab koju viia ki-
rikuõpetaja Anti Toplaane süü-
datud advenditule.

Muuseumis kuuleb 
rahvajutte

Kuressaare lossiemandad oo-
tavad lasteaia- ja koolilaste 
gruppe jõuluretkele läbi rah-
vajuttude. 

Koos otsitakse vastuseid 
küsimustele, kas Suur Tõll ka 
jõule tähistas, kuidas vaes-
laps jõule tähistas, mis roll 
on jõulude ajal loomadel, 
millest ja kellest üldse paja-
tavad Eesti jõulused rahva-
jutud? Kus ja kuidas neid jut-
te kuulata armastati ja miks 
neid lugusid räägiti, missu-

guseid imesid võib näha jõu-
luööl?

Jõuluretke saab tellida 7.–
22. detsembrini esmaspäevast 
reedeni kell 11.30–13 ja 15–
16.30. Samuti saab 2. detsemb-
rist linnuses kolmapäevast pü-
hapäevani kell 11–18 osaleda 
jõulupostkaardi töötoas ja 
meisterdada ise armsaid jõu-
lukaarte. 

Postmargi ja ümbriku saab 
osta muuseumipoest ning 
muu vajalik on tavalise muu-
seumipileti hinna sees. 

Viikingiküla ootab 
külastama loomaperet

Asva Viikingiküla kutsub det-
sembrikuu nädalavahetustel 
külla looma- ja linnuperele, 
kes on talveks kolinud huba-
sesse talli Laimjala külas. 

Karvased ja sulelised oota-
vad pikisilmi nii uusi kui ka 

vanu sõpru ning hea ilma kor-
ral saab isegi hobusega sõita. 
Igal detsembri nädalavahetu-
sel algavad tallis ringkäigud, 
mis toimuvad pererahva mu-
hedate lugude saatel kell 11 ja 
13. 

Lisaks loomade paitamise-
le ja patsutamisele saab kaasa 
lüüa ka viikingipere jõulutege-
mistes ning mekkida hõrku 
pühadejooki. 

Jõuluprogrammid WOW 
keskuses

WOW keskuse päkapikud kut-
suvad õpetajaid koos klassi või 
rühmaga lõbusat jõuluhom-
mikut veetma või koguni jõu-
lupidu pidama. 

Päkapikud tutvustavad ela-
muskeskust ja juhendavad töö-
tubades, kus võib meisterda-
da jõulukaardi või käejälgedest 
jõulupärja, kaunistada pipar-

kooke ja päkapikkudega lõbu-
said mänge mängida. 

Soovi korral aitavad päka-
pikud ka kingipakke jagada. 
Lisaks ettetellitud jõuluprog-
rammidele toimuvad igal ad-
vendipühapäeval ka toredad 
advendihommikud, kus ühi-
selt meisterdatakse, filme vaa-
datakse ja mängitakse.

Jõuluprogramme ettetelli-
misel gruppidele pakutakse 
detsembrist jaanuarini. Ad-
vendihommikud on kõigile 
(ettetellimiseta) 29.11, 6.12, 
13.12 ja 20.12.

Säästab lapsi maskis 
jõulumehest

Archebaldi elamuskeskuse pä-
kapikumaa kannab nime Võ-
lulabor 2 ning see on kaks tun-
di täis jõuluimesid ja katsetu-
si. Muidugi ei puudu päkapi-
kumaalt ka piparkoogid ja jõu-

luvana, kohapeal möllavad pä-
kapikud Urmel ja Friide.  
Archebaldi elamuskeskuse 
eestvedaja Argo Kirss tõdeb, 
et kuna enamasti käivad nen-
de päkapikumaal kooliklassid, 
kes on nagunii omavahel päev 
läbi ninapidi koos, siis ei nõua 
nemadki keskuses maski. 

“Meie igal juhul maski kan-
da ei saa, sest see olekski ilm-
selt pisut kummaline, kui lap-
si tervitab maskis jõuluvana,” 
muigab Kirss.

Argo Kirss rõhutab, et huvi 
jõulumaa vastu on lastel endi-
selt olemas ning tänaseks on al-
les vaid üksikud vabad ajad, mil 
suuremat gruppi võõrustada.

“Hetkel on veel lahtine, kas 
teeme ka perepäeva, kus ini-
mesed saavadki koos oma pe-
rega jõulumaale tulla – see sel-
gub jooksvalt vastavalt olude-
le ning sellele, mis on lubatud 
ja mis mitte,” räägib Kirss. 

JÕULUMAA OOTAB: Lilian Lepp ja Hedvig Smolin kutsuvad suuremaid ja väiksemaid sõpru Angla tuulikumäe jõulumaale. 
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