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Emadepäev emata

Mõelda – et esimest korda elus
mul ema ei ole.

Ja mõelda, et kunagi elus
ta enam ei tule.

Ja tunda, et emata-elu
on tühjem kui kole.

Samas teada, et lasteta-elus
mul emadepäevagi poleks.

Nii ma istun sel päeval:
üks nukker ja emata ema.

Ainsaks lootuseks
kesta, vaid kesta,
et mu lastel
oleks kaua veel ema…

Ave Alavainu

Tule pane ennast proovile ja osa-
le kulinaarses mõõduvõtmises 
„Iidlase  uduangerjas 2019“. 

Võistlusel osalemiseks valmista ise-
seisvalt  hiljemalt 24. maiks kuni 3 x 
0,5 l purki uduangerjat ehk marinee-
ritud tuulehaugi. 

Toimeta purgid hiljemalt 24. maiks 
Kärdlasse kauplusesse Kala & Võrk 
või 25. maiks hiljemalt kell 13 Or-
jaku sadamasse sadama administrat-
siooni majja. 

Kui sul pole tuulehaugi, siis saad 
selle kätte mai keskpaigast alates  
kauplusest Kala & Võrk tingimusel, 
et helistad Hanno Kasele (tel  50 15 
907) ette ja lepid kokku. Aastad on 
erinevad ja pikalt kala ette kindlapeale 
lubada ei saa.

Võistluse “Iidlase uduangerjas 
2019“ organiseerivad sellel aastal 
üheskoos MTÜ Hiiukala ja ajakiri 
Kalastaja ning kogu asja rahastab 
Euroopa merendus- ja kalandusfond.

Üritus on osalejatele tasuta.
Uduangerjal on tähelepanuväärne 

ajalugu. Kuigi uduangerjaks võib ni-
metada ükskõik missugust marineeri-
tud kala peale angerja enda, siis Hiiu-
maal tuntakse uduangerja nime all just 
marineeritud tuulehaugi.

Nii nagu tänapäeva maailmas on 
kõik muutuses, muutub ajas ka udu-
angerja  retsept. Ehkki Hiiumaal peab 
kalaks olema ikka tuulehaug, siis ma-
rinaadis võib äädika, soola ja suhkru 
vabalt asendada kõikvõimalike  muu-
de maitseainetega.

Uduangerjavõistlust on korraldatud 
Hiiumaal ka varasematel  aastatel.Tä-
navune võistlus erineb selle poolest, et 
võistlusest võtavad osa ka sellised tun-
tud kokad nagu Olde Hansa restorani 
peakokk Emmanuel Wille, restorani 
Gloria hing ja Eesti kokakunsti eestve-
daja Dmitri  Demjanov, Hiiumaa enda 
Soome juurtega kalakokk Stig Tors-
tensson, eriliste kalaroogadega tun-
tust kogunud Mari Värva Kärdlast ja 
paljud teised üldsusele tuntud nimed. 

Võitja valitakse ja kuulutatakse 
välja Hiiumaal Orjaku sadamas Hiiu-
maa Tuulekalafestivalil auväärse žürii 
poolt 25. mail kella 17 paiku.

Auhindadena lähevad käiku sel 
aastal Kalastaja kirjastuse poolt välja  
antud raamatud. Iga võistlusel osaleja, 
sõltumata tulemuse headusest, saab 
endale raamatu „Meie kalad  olelus-
võitluses“, mille autor on tuntud ka-
lateadlane Ervin Pihu.
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Iidlase Uduangerjas 2019Kassid ja vanapaganad, lastest rääkimata

Ülle Meister vanapaganaid markeriga 
paberile märkimas. FOTO: Ene Kallas

Kohtumisest lastekirjanik Kaie 
Ilvese ja raamatute illust-
raatori Ülle Meistriga Saare 

maakonna keskraamatukogus jäi las-
tele ja kohalviibinud täiskasvanutele  
hea emotsioon.

Sama ajal kui Kaie Ilves rääkis 
sellest, kuidas sünnivad ta kassiraa-
matud, joonistas Ülle Meister va-
napaganaid. 

Kellele kassid vähegi meeldivad, 
neile ilmselt meeldivad ka Kaie Ilve-
se kassiraamatud, nii täiskasvanutele 
kui lastele. Loomade portreteerimine 
on tänuväärne. Eriti kasside. Ükski 
neist ei ole sarnase iseloomuga, kõik 
on erinevad. Näiteks Kaie Ilvese esi-
mene kass ehk Tädi, esimese nime-
ga Mare, oli noorest peast tõeliselt 
pöörane. Ta ei jätnud tegemata üh-
tegi kassilollust, tuiskas toast tuppa, 
ise sealjuures vaadates ringi näoga: 
see olen ju armas mina, ära proovigi 
mu kallal õiendada. Kraapis toalilled 
välja, mulla takkaotsa, ronis kardi-
natel jne. 

Tädiks sai vanem niimoodi, et 
Kaie Ilvese teine kass ehk Motja tuli 
majja tillukese karvakerana. Mare 
lapsendas ta ning niimoodi sai tast 
tädi Mare. Motja on rahu ise. Kol-

mas kass, Nipsik, on veidi elavama 
iseloomuga. Pole olemas sarnaseid 
kasse… 

Kaie Ilves arvas, et kirjanik ei pea-
gi midagi välja mõtlema, piisab sel-
lest, kui oskad vaadata ja kirjeldada. 
Nii õhutas ta lapsi kirjutama oma 
loomadest. Selgus, et väga paljudel 
on kodus mõni lemmik. 

Ülle Meister rääkis, et talle on lap-
sest peale meeldinud joonistada. Ta 
joonistas täis kõik raamatuservad, 
paberid ja isegi tapeedile jõudsid ta 
pildid. Niimoodi oli tema tee algusest 
peale selge. Eriti meeldib talle joo-
nistada muinasjuttude illustratsioone. 
Selleks, et nii teha, peab inimeses 
olema säilinud lapsemeel, arvas ta. 
See kehtib nii joonistaja kui kirja-
niku kohta. 

Kohapeal tegi Ülle Meister pea-
aegu  “onu Raivot”. Kes veel mäle-
tab, oli üks kunstnik, kes joonistas 
lastesaates lugusid. Samal ajal kui 
rääkis, joonistas. Ülle Meister päris 
nii ei teinud (juttu rääkis Kaie Ilves), 
küll aga alustas ta pildi joonistamist 
pealtnäha suvalisest kohast. Ninast 
või jalast või kõrvast.  Ja kokku sai 
terviklik pilt.

Ene Kallas
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