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Politsei saatis 
prostituudid välja
Politsei saatis eelmise 
nädala lõpus riigist välja 
kolm Ukraina kodakond-
susega naist ning ühe Ve-
nemaa kodakondsusega 
naise. Naised töötasid 
Eestis ebaseaduslikult ja 
pakkusid intiimteenuseid. 

Ukrainlannadest prosti-
tuutide viisavaba lubatud 
viibimisaeg lõpetati en-
netähtaegselt ja lühendati 
ühekordselt, neile koostati 
vabatahtlik lahkumiset-
tekirjutus ning määrati 
sissesõidukeeld üheks aas-
taks. Venelannast prosti-
tuudi Venemaa kodaniku 
viisa tunnistati kehtetuks, 
lisaks koostati vabatahtlik 
lahkumisettekirjutus ning 
määrati sissesõidukeeld 
kuueks kuuks.

Loodusrekordid 
raiutakse 
raamatusse
Tuntud loodusemees Ma-
rek Vahula koostab raama-
tut Eesti loodusrekorditest 
ning kogub selleks kaas-
töid. Põneva loodusest 
leitud rekordi täpne kir-
jeldus võiks olla 10 kuni 
20 lauset pikk. 

Soovituslik on foto, 
kus rekordi nimi peab 
kajastuma faili nimes. 
Kohustuslik on kaastöö 
autori nimi, kes läheb 
raamatusse kui kaasautor. 
Loodusrekordid palutakse 
vormistada Wordis, doc 
või docx failiformaadis 
ja saata aadressil: marek.
vahula@online.ee .

Metsa hakatakse 
mõõtma laser-
skänneriga
Keskkonnaagentuur võtab 
statistilise metsainventuuri 
(SMI) proovitükkide täpse-
maks mõõtmiseks kasutu-
sele maapealse laserskän-
neri ehk lidari. Tulemuseks 
on väga tihe kolmemõõt-
meline punktandmestik, 
millest on võimalik arvuta-
da täpsemalt puude ja okste 
mõõtmeid. Praegu on käsil 
masina testimine. 

Esimesed kokkupuu-
ted aparaadiga on olnud 
positiivsed. Kuna laser 
„ei näe“ objektide taha, 
on metsas asuval proovi-
tükil vaja teha mõõtmisi 
mitmest erinevast kohast. 
Ühel kümnemeetrise raa-
diusega proovitükil tehak-
se ligi 15 mõõtmist, mille 
peale kulub kokku aega 
paarkümmend minutit. 

Peeti kinni 
Vene piirivalvurid
Reede õhtul peeti Leedus 
Nidas kinni kaks relvasta-
tud Vene piirivalvurit, kes 
ületasid ebaseaduslikult 
riigipiiri.

Püstolitega relvastatud 
Vene piirivalvurid peeti 
kinni 800 meetri kaugusel 
Leedu piiripunktist piiri-
kaitsetsoonis. Piirivalvu-
rid sisenesid umbes 500 
meetri sügavusele Leedu 
territooriumile. Enda sõ-
nul ületasid piirivalvurid 
riigipiiri tahtmatult. Pii-
rivalvurid anti Venemaale 
üle laupäeval.
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Boilerid 
õhku ei lenda 
Nädalavahetusel kohalikus 
meedias ilmunud lugu suvel 
Muhu põhikoolis õhku len-
nanud boilerist, mis tekitas 
veekahjustusi korrus allpool 
asunud muusikaklassile, 
ajendas kõnealuse boileri 
paigaldanud Muhu valla 
kommunaalameti lukksep-
pa, kes tegeleb ka valla 
allasutuste sanitaartehniliste 
seadmete, sealhulgas vee-
torustike lekete remondiga 
Meie Maa toimetuse poole 
pöörduma. 

Mees leiab, et artikkel on 
väga eksitav ja vajab selgi-
tamist. „Kuna ma ise selle 
boileri 2013. aastal paigal-
dasin, tunnen toimunu osas 
isiklikku vastutust. 

Kõigepealt tahan öelda, 
et artikli sõnastus on täielik 
jama, sest boilerid ei plah-
vata ega lenda õhku mitte 
kunagi, vahest ehk mõni 
isevalmistatud aurumasin 
võiks paugu teha. Sooja-
veeboilerid on paljudes 
kodudes ja selline meedia 
vahendusel leviv valeinfo 
põhjustab asjatut paanikat,“ 
leidis mees. 

Ta meenutas, et Muhu 
vallavanema palvel käis ta 
kõnealust boilerit pärast 
veeavariid maha monteeri-
mas ja avastas selle käigus 
boileri korpusest umbes 
2,5–3 mm läbimõõduga 
ilmselgelt korrosiooni tõttu 
tekkinud augukese. 

„Sellest piisas, et ööpäevas 
seitse tonni vett maha jook-
seks. Kuna vettinud ripplae 
plaat oli alla kukkudes (boiler 
oli vahelae peal – toim) põ-
randatrapi äravoolu sulgenud, 
voolaski kogu vesi mööda 
koolimaja laiali. Arvan, et 
see võis toimuda kolme-nelja 
päeva jooksul, sest kooliva-
heajal keegi koolis iga päev 
ei käi,“ märkis mees. 

Ta lisas, et asutused ja 
ettevõtted hoiavad pahatihti 
kokku hooldust vajava-
te  tehnoseadmete, näiteks 
ventilatsiooni- ja kliima-
seadmete pealt, mis peaksid 
olema vägagi korras. Kuna 
nende hooldamine on kallis 
ja omanikule kulukas, pi-
gistataksegi selle koha pealt 
sageli silm kinni. 

Ardo Vahter

Muhu põhikooli väidetavalt 
„õhku lennanud“ boiler. 

Aarne Mägi 
jätkab teatri 
loomingulise 
juhina
Kuressaare Teatri direktor 
Piret Rauk andis teada, et 
Kuressaare Teatri loomin-
gulise juhi valimisteks moo-
dustatud konkursikomisjon 
koosseisus Jaak Prints, Tiina 
Rebane ja Katre Väli toetas 
ühehäälselt Aarne Mägi 
kandidatuuri Kuressaare 
Teatri loomingulise juhi 
ametikohale.  „Komisjon 
tegi ettepaneku sõlmida 
Aarne Mägiga tööleping,” 
kinnitas Rauk. 

Ivika Laanet-Nuut

Täna ilmub kirjastuselt Tä-
napäev uus kõvakaaneline ja 
368-leheküljeline ilukirjandus-
lik reisiraamat „Teekond tippu: 
minu esimesed 51“. Raamatu 
autor, saarlane, õhtujuhi ja 
pulmaisa, aga ka kirgliku mä-
gimatkajana tuntud Andres 
Karu ütles Meie Maale, et 
hakkas oma erinevaid reise 
raamatuks kokku kirjutama 
juba umbes viis aastat tagasi. 

Karu sõnul osutus kirjuta-
mise juures kõige raskemaks 
erinevate lugude ühtede kaante 
vahele sobitamine. „Kuigi ena-
mik matkasid on mul päeviku 
kujul olemas, osutus nende 
stiililine ühtlustamine päris 
painavaks. 

Teed alguses tervest päevi-
kust copy/paste ja viskad suure 
osa ebavajalikku välja ning 
tundub, et pole vigagi. Siis 
aga avastad, et üks päevik on 
kirjutatud mina-vormis, teine 
kolmandas isikus. Üks mine-
vikus, teine olevikus. Mõni 
päevik on kirjutatud mitme 
peale matkakaaslastega. Ja 
mõnest päevikust pole eriti pal-
ju midagi võtta, sest kirjas on 
peamiselt grupisisene huumor 
ja kirjutatu pole teistele luge-
miseks mõeldud,“ kirjeldas ta 
oma loomevaevu. 

„Ja nii oligi tihti päevi, mil 
alustasin rõõmsa ja motivee-

rituna kirjutamist/toimetamist, 
kuid pärast tunnikest mässa-
mist ainult sõnalõppude ja 
lauseehituse kallal lõin arvutil 
kaane kinni ja karjusin: „Pers-
se! Kirjutage ise neid kuradi 
raamatuid!“ ega avanud faili 
mitu kuud. Või aastat,“ rääkis 
ta põhjustest, miks tema raamat 
juba näiteks kolm aastat tagasi 
ei ilmunud. 

Ilustamata 
ja kolestamata lood

Vastusena küsimusele, miks 
valis Karu oma raamatu välja-
andjaks just kirjastuse Täna-
päev, märkis ta, et kui „Rooside 
sõja“ mängus Jõekalda küsiks: 
„Nimetage kirjastus Eestis“, 
vastaks tema esimesena Tä-

napäev. „Seega oli väga lihtne 
„jah“ öelda, kui Tauno Vahter 
Tänapäevast ühendust võttis ja 
kirjutamiseks ettepaneku tegi,“ 
tähendas Karu.

Raamatu sisust annab autori 
kinnitusel kõige paremini aimu 
tagakaanel olev kirjutis, mille 
leiab juba ka nii kirjastuse kui 
ka raamatukaupluste koduleh-
tedelt: 

„Gümnaasiumi lõpus tun-
dus mulle, et reaalained ei ole 
minu jaoks. Neli aastat hiljem 
lõpetasin Viljandi kultuurikol-
ledži teatrikunsti I lennu. 2002. 
aastal sain aru, et Pärnu Endla 
noore näitlejana ei ole võimalik 
nii palju maailma näha, kui ma 
tahaksin. Aasta hiljem ei olnud 
ma enam Endla näitleja. 

Kaheksa aastat hiljem sai 
minust esimene eestlane, kes 
tõusnud Euroopa iga riigi kõr-
geimasse tippu. Siin raamatus 
on nende tippude ja nende 
riikide lood. Ilustamata ja ko-
lestamata.“

„Aga veel räägib see raamat 
naistest, alkoholist ja oma ees-
märkide saavutamisest,“ raatsis 
Karu saladusteloori sisult ja 
lugejate ootusi veel pisut kõr-
gemale kergitada.

Žanrist rääkides paigutaks 
ta oma raamatu reisikirjade ja 
ilukirjanduse vahepeale. „Ja 
kohati on loodetavasti päris 
lõbus ka, sest ma pole mõnda 
piinlikku või halenaljakat lugu 
ilustama hakanud. Ja see võiks 
olla lõbus lugeda,“ usub autor.

Veel enne, kui raamat ametli-
kule esitlemisele ja poelettidele 
jõuab, saab katkendeid sellest 
kuulata  järjejutuna KUKU raa-
dios. Sel nädalal on raadioeeter 
Andres Karu matkalugude 
päralt argipäeviti algusega kell 
kolmveerand üksteist hom-
mikul ja kolmveerand seitse 
õhtul, laupäeva varahommikul  
kell kuus ja pühapäeva õhtul 
kell seitse. Kes KUKU raadios 
esitatavas kuuldemängus Karu 
poolt kirja pandule hääle ja 
elu annab, jäägu aga lugejaile 
üllatuseks.

Angela Randmets

Sirli Tooming
sirli@meiemaa.ee

Kuressaare vanalinna muin-
suskaitseala inventeerimise 
käigus läbi viidud ekskursioo-
nil osales ootamatult palju 
inimesi – neid loeti kokku üle 
seitsmekümne. 

„Nii suurest grupist oli raske 
ülegi rääkida, õnneks tõi üks 
jalgrattaga noormees kuskilt 
ruupori,” ütles muinsuskaitsja 
Triin Talk, kelle juhtimi-
sel kulges ringkäik algusega 
kunagise Pargivaksali, nüüd 
kohviku Nautleja juurest läbi 
lossipargi ning piki Tolli ja 
Pikka tänavat Slupi nurgani. 
„Sobivalt oli ka suurem osa Pi-

kast tänavast siis veel parajasti 
remondis ja autodele suletud,” 
lisas Talk.

Talgi sõnutsi teadsid nii 
mõnedki osalejad paremini, 
mis ühes või teises vanas majas 
varem on olnud ning jäi mulje, 
et oma linna ajalugu tuntakse 
päris hästi. 

Linlased sõbralikud 
ja abivalmis

Küsimusi esitati ka, peami-
selt uuriti, mis saab tühjadest 
majadest ja kruntidest, näiteks 
Pidula mõisa kojast, mis on üks 
linna vanimaid hooneid, kuid 
on juba aastaid varemetes seis-
nud ning on tähistamata, mee-

nutas Talk linnarahva muret. 
Tema sõnul on kuressaar-

lased nii ekskursioonil kui 
majade inventeerimisel olnud 
erakordselt sõbralikud. 

„Ikka tullakse oma majast 
rääkima ja päris palju oleme 
ka majadesse sisse pääsenud. 
Mõnel omanikul on oma ma-
jast isegi vanu pilte ja jooniseid 
näidata, mida arhiividest pole 
leidnud,” rõõmustas muinsus-
kaitsja. „Üks toredamaid leide 
on seni olnud ühe väikese ela-
mu majaraamat, kus on kirjas 
kõikide esimese iseseisvus-
perioodi üürnike ja suvitajate 
andmed.”

Talgi sõnul käivad inven-
teerijad augustis veel mõnda 
aega mööda linna pildista-
mas, seejärel pannakse majade 
kohta tekstid-pildid kokku ja 
lisatakse hiljemalt oktoobris 
veebilehele register.muinas.ee 

Kuressaare muinsuskaitseala 
hoonete alla. Maja aadressi 
järgi internetist otsides tuleb 
mälestiste registri kirje ka 
Google´i kaudu välja.

„Ilmselt tasub muinsuskait-
seala põhimääruse koostamise 
raames peale ametlike arutelu-
de ka veel mõni ekskursioon 
korraldada. Huvi selliste ühiste 
jalutuskäikude vastu Kures-
saare vanalinnas on selgelt 
olemas,” kinnitas Talk.

Toimunud ringkäik oli osa 
Kuressaare vanalinna muin-
suskaitseala inventeerimise 
protsessist, mille käigus kaar-
distatakse linna ehitiste väär-
tusklassid. Inventeerimisele 
järgneb muinsuskaitseameti, 
Saaremaa vallavalitsuse, lin-
naelanike ja muinsuskaitseeks-
pertide koostöös ka Kuressaare 
muinsuskaitseala uue kaitse-
korra koostamine.

Kuressaarlastele läheb 
kodulinna ajalugu korda
Täna nädal tagasi, Eesti taasiseseisvumise 
aastapäeval toimunud ringkäik Kuressaare 
vanalinnas pakkus huvi paljudele linlastele.

FOTO: Keidi Saks 

Ilmub raamat naistest, alkoholist 
ja eesmärkide saavutamisest

Ringkäik algas Nautleja kohviku juurest, kuhu oli kogunenud enam kui 70 huvilist.

FO
TO

: e
ra

ko
gu

FO
TO

: A
nd

re
s 

Ka
ru

 F
B


