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Maailmas on järjest enam populaarsust saavutamas erinevad spirituaalsed ja usulised rän-

nakud. Varasemalt võis neid üldistavalt nimetada palverännakuteks. Tänapäeval, aga on 

palju erinevaid motivatsioone ja põhjuseid, miks inimesed selliseid retki ette võtavad. Sa-

geli on see enese või Jumala otsimise teekond. Taolisel viisil reisimist võib nimetada reli-

gioosseks turismiks, mis on Eestis vähe propageeritud. 

Bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade religioosse turismi seisust ning selle võima-

likust potentsiaalist Eestis ja maailmas. Samuti tahetakse tõsta teadlikkust religioossetel 

alustel reisimisest. Töö koostatakse küll Hiiumaa näitel, aga teatud meetmed sobivad 

hästi ka terve Eesti puhul rakendamiseks. 

Töö raames otsiti erinevaid allikaid, et anda lugejale parem ülevaade palverännakutest ja 

religioossetel põhjustel reisimisest. Lisaks koostati marsruudid, tutvustav tabel Hiiumaa 

pühapaikadest ning religioonide kujunemisloost. Marsruudid pandi kokku toetudes erine-

vatele standarditele, eriti giidistandardile, kust saati infot, milline peaks marsruut olema 

ning, mida seal juhul arvestada tuleks. 

Kokkuvõtteks selgus, et taolise marsruudi planeerimine ning kokku panemine ei nõua ai-

nult teadmisi pühapaikadest ega religioonidest vaid ka infrastruktuurist ning indiviidide 

erinevatest nõudmistest ja vajadustest.  

 

Märksõnad: religioosne turism, Hiiumaa, palverännakud, spirituaalne ehk vaimne turism 
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There is growing popularity for different kinds of spiritual and religious journeys. In the old 

days we knew them as pilgrimage. Nnowadays, there are lots of different motivations and 

reasons, why people are travelling like this. Usually it is like searching soul or God. That 

kind of travelling we can call the religious tourism. In Estonia this is very unusual and little 

known. 

The aim of this bachelor´s thesis is to give an overview of the conditions of religious tourism 

and look for possible potential in Estonia and in world. Also the author wants to raise aware-

ness for travelling with religious reasons. The example in this work is Hiiumaa, but some 

methods are definitely suitable for whole Estonia. 

The introduction part of th thesis gives  an overview of pilgrimage and travelling for reli-

gious reasons. In additon itinerary and  tables of religious places in Hiiumaa and genesis of 

world biggest religions were made. The itineraries were based on different standards, es-

pecially on guidestandard, where author got information of how the route should really be 

and what to consider. 

In conclusion it was made clear that planning and making this kind of route it´s not just 

knowing the facts of holy places and religions. Also is compulsory to know the infrast-

ructure of religious place and wishes and needs of participants of these kind of travels. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäevases kiires maailmas on hakanud järjest populaarsust koguma erinevad spirituaal-

sed ja usulised rännakud. Seda seepärast, et inimesed on eneseotsingul ning tahaksid oma 

elurütmist välja minna ja võtta aega iseendale (Băcilă et.al. 2012). Varasemalt oli taoliste 

reiside eesmärgiks enda ja Jumala suhte parandamine ja üles ehitamine ning neid nimetati 

palverännakuteks.  

Taolist reismisviisi peetakse vanimaks turismi liigiks üleüldiselt (Jongmeewasin, 2015), esi-

meste palverännakute kohta leidub viiteid aastatuhandete tagusest ajast (Hiob, 2012). Ka 

praegusel hetkel võib sellise suunitlusega reisimisviisi nimetada palverännakuks, kuid selle 

sisu on teistsugune kui oli keskajal (Blackwell,2010).  

Maailmas on järjest enam kasvamas religioossetel põhjustel reisimine, näiteks palverännak 

Santiago de Compostelasse või hoopiski Lõuna-Ameerika šamaanide juures uute nägemuste 

saamine oma elu seadmiseks. Sellist tüüpi reisimise võtavad iga-aastaselt ette ~500 miljonit 

inimest ning põhiliselt külastatakse Iisraeli, Itaaliat ja Saudi- Araabiat. Need riigid on osanud 

selle enda majanduslike ja poliitiliste huvide kasuks toimima panna. Eriti tuleks tähele panna 

seda, et ennustaks, et sel eesmärgil reisijate arv kahekordistub aastaks 2020. Sageli ei pea 

religioosse reisi sihtkohas või selle läheduses olema muistset palverännusihtkohta. Nii on 

näiteks Florida osariik loonud endale „The Bible Land´i“ ning paljud linnad on teinud mõ-

nest usupühast oma turismimagneti (Tarlow, 2011). Mitte ainult usupühadest vaid ka pagan-

likest pühadest on tehtud suurüritusi ning paljud inimesed tulevad just spetsiaalselt sellesse 

kohta. Maailmast võib selliseks näiteks tuua Oktoberfesti, kuhu minnaksegi sellepärast, et 

õlut juua ning meeleolu nautida. Eestist, aga jaanipäeva, viimastel aastatel on populaarseks 

saanud Pühajärve jaanituli, kuhu ei minda ainult lõket nautima vaid ka ansambleid kuulama 

ja niisama lõõgastuma. 

 Kui maailmas on palverännusihtkoha loomisega hakkama saadud, siis miks ei või see Eestis 

toimida. Töö autor on võtnud enda põhiülesandeks tõsta üldist teadlikkust religioossetel 

alustel toimuvast turismist ning selle võimalikust potentsiaalist maailmas ja Eestis. Töö on 

koostatud küll Hiiumaa näitel, aga teatud meetmed sobivad hästi ka terve Eesti puhul raken-

damiseks. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812035112#!


6 

 

Käesoleva töö põhieesmärkideks on koostada usundilooline tuur Hiiumaa näitel ning selgi-

tada usundiga seonduvate pärandkultuuri objektide ehk edaspidi kui religioossete pühapai-

kade läbi erinevaid religioone ja religioosseid tavasid..  

Eesmärkide täitmiseks seati järgmised uurimisülesanded:  

1. Selgitada religioossetel alustel toimuva turismi motivaatoreid ja suundumusi maail-

mas ja Eestis. 

2. Analüüsida Hiiumaal leiduvaid religioossetel alustel toimuva turismi jaoks sobivaid 

füüsilisi ja abstraktseid objekte.  

3. Koostada erinevatele sihtgruppidele sobivad usundiloolised marsruudid lähtuvalt as-

jakohatest standarditest.  

 

Autor tänab juhendajat Marika Koset, kellelt saadi igakülgset abi, Salemi koguduse pastor 

Toivo Pillit, kes lahkesti jagas oma märkmeid, andis teoloogia alast nõu ning tegi mõnin-

gaid korrektuure. Suur tänu Hiiumaa muuseumi juhatajale Helgi Põllole, kes avas autorile 

muuseumi arhiivikogu ning jagas materjale. Erilised tänud Adele Vaksile, kes vaatas töö 

üle ning aitas seda keeleliselt parandada. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Usundite ülevaade 

 

Maailmas on palju usundeid, neist suurimad on islam ja kristlus, mida kumbagi järgivad 

ligikaudu 1 miljard inimest. Töö jaoks on koostatud ka tabel (Lisa 2), kust lugeja saab täp-

sema ülevaate levinumatest religioonidest, lisaks on seal ära toodud vastava religiooni põhi-

harud, jumalused, uskujate arvud nii Eestis kui maailmas, pühad tekstid ning nende tekkea-

jad ning jõudmised Euroopasse ja Eestisse. 

Hiiumaal praegu esindatud usunditest võib teadaolevalt leida ainult ühe, milleks on kristlus. 

Hiiumaalt võib leida palju selle eri vorme. Nendeks vormideks on: õigeusk, luterlus, bap-

tism, erinevad vabakogudused, nelipühilased, Jehoova tunnistajad ning vennastekogudus 

(Siseministeeriumi…, 2013). Hiiumaa pühapaikadest koostatud tabelis (Lisa 1) võib täpse-

malt näha, millise usundi pühakodasid võib Hiiumaalt leida. Kokkuvõtvalt võib ära tuua, et 

näiteks õigeusu kirikuid on 5, millest kahes tegutseb Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK 

Hiiumaa… 2019) ning luteri kirikuid 6, millest viies tegutseb Eesti Evangeelne Luterlik Ki-

rik (EELK, 2019).  

Vähesel määral võib leida ka teiste usundite esindajad, aga nende kohta autoril andmed puu-

duvad. Samuti pole autoril ka andmeid teiste religioonide pühakodade kohta. 

Siiski varasemalt on Hiiumaal praktiseeritud ka muinasusku ja loodususundeid. Sellest ajast 

on säilinud mõned uskumused, pärimused ja legendid. Mõni pühapaik on ajalukku kadunud 

ning selle kohta võibki leida ainult lugusid (Taarausuliste ja Maausuliste…, 2007). 
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1.2. Religioossetel põhjustel reisimine 

 

1.2.1. Religioosne turism 

 

Religioosne turism keskendub pühakohtade külastusele, selleks et tugevdada oma usku ning 

arendada oma isiksust, saades usulise või vaimse valgustatuse või selguse. Sellised kohad 

on saanud külastajate tähelepanu osaliseks mitte ainult eesolevatel põhjustel, vaid ka selleks, 

et tutvuda ajalooliste, arhitektuuriliste või kunstiliste väärtustega (Carbone et.al.2016 ). 

Laiemas mõistes võib religioosseks turismiks pidada igat reisi, mis on kas täies või osalises 

ulatuses religioosse tagamõttega. Sinna alla kuuluvad ka erinevate religioossete tseremoo-

niate ning konverentside külastused. Samuti kohalike, regionaalsete, riiklike või rahvusva-

heliste usukeskuste külastamine, mis on erinevad religiooniti. Ajalooliselt olid taolised reisid 

alati mitme-eesmärgilised, ka siis, kui religioosne faktor oli valdav. Tänapäeval on aga vas-

tupidi ning väga harva on põhipõhjus reisimiseks religioosne (Rinschede, 1992). Iseenesest 

on see väga huvitav fenomen, et enamik usulisi mälestusmärke võluvad turiste, kellel pole 

religioosset kuuluvust, kuid kellel on arhitektuuriline, esteetiline või ajalooline huvi monu-

mendi vastu, milles näevad erilist veetlust ja väärtust ( Carbone et.al. 2016). 

Olgu palverännak milline tahes, olgu seotud enese või traditsioonilisema, jumala otsimisega, 

sisaldab ta endas kolme põhielementi:  

1) Inimene oma isiksuse, väärtuste ja motivatsiooniga, mida ta on valmis näitama ja 

väljendama reisi kestel; 

2) Inimene reisib geograafilisse kohta ning on mõjutatud keskkonna ja kaasreisijate 

poolt; 

3) Sihtkoht, mis oma kultuurilise, sümboolse ning erilisusega väljendab endas kindlat 

väärtust inimese jaoks (Liutikas, 2013). 

Kokkuvõtteks on religioosne turism pühapaikade kogum ning nendega seotud erinevad tee-

nused, mida kasutatakse ja külastatakse nii ilmalikel kui ka vaimulikel põhjustel (Jong-

meewasin, 2015). 
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1.2.2. Spirituaalne ehk vaimne turism 

 

Tänapäeval on järjest suuremat populaarsust kogumas vaimne ehk spirituaalne turism. Seda 

on kirjeldatud kui üksinda reisimist, et parandada oma vaimset heaolu ning ennast avastada 

või taas leida. Taoline reisimine võib endas sisaldada ka ilmalike kohtade külastust nagu 

sõjamälestusmärgid, looduslikud maastikud või paigad, mis on seotud kuulsa isikuga. Tu-

ristid võivad küll olla vaimselt motiveeritud eelnimetatud kohti külastama, kuid siiski on 

väga suur roll erinevatel vaimsetel praktikatel ning religioonidel, miks nad antud kohta üldse 

külastavad. Näiteks on kujunenud välja „jooga-turism“, mis tegelikult on reisimine oma keha 

heaolu parandamiseks. Lisaks sellele on eriti lääne turistide seas populaarseks saanud reisi-

mine Lõuna-Ameerikasse, et tarbida Ayahuasca´t ehk kohalike šamaanide seas kasutatavat 

hallutsinatsioone tekitavat jooki, kuna taolist vaimset kogemust, mida nad saavad seda tar-

bides, ei saa nad oma koduriigis. Populaarsematest kohtadest võib välja tuua veel Uluru 

Rock´i ehk Punase Kivi Kesk-Austraalias ning Glastonbury Inglismaal (Kato, Pregano, 

2017). 
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1.3. Palverännak 

 

Maailmas on palju erinevaid uskumusi ja religioone. Paljudel nendest on välja kujunenud 

oma pühapaigad, mida antud religiooni esindaja vähemalt kord elus külastada võiks. Taolist 

reisi nimetatakse palverännakuks (Hiob, 2012). Maailma viie suurima religiooni: kristluse, 

budismi, hinduismi, islami ja judaismi jaoks on see üks olulisi osasid nende usust. Nii rändab 

igal aastal rohkem kui 2 miljonit moslemit Mekasse ja ligikaudu 25% turistidest saabuvad 

Iisraeli religioossetel põhjustel. 5 miljonit palverändurit leiab iga-aastaselt tee Lourdes´i 

Prantsusmaal ning 28 miljonit hindust palverändurit läheb Gangese jõe äärde Indias (Collins-

Kreiner, 2010). Budistid lähevad kohtadesse, mida Buddha on oma kohaloluga pühitsenud. 

Šintoistid suunduvad, aga metsasügavustesse, et vaikuses mediteerida. Kristlased rändavad 

sinna, kus Jumal end ilmutas või Jeesuse ja ta apostlitega seotud paikadesse (Jongmeewasin, 

2015). 

 

 

1.3.1. Palverännaku ajalugu 

 

Juba aastatuhandeid on usklikud rännanud kohtadesse, millel on nende jaoks püha tähendus. 

Kristlastel ja juutidel on selleks Jeruusalemm. Põhjus, miks sinna suunduti ja siiamaani min-

nakse, on see, et soovitakse kogeda midagi erilist, hingemuutvat või käia samades kohtades 

ja samadel teedel, kus käis kord Jeesus (Hiob, 2012). Igal moslemil on aga kohustus käia 

vähemalt kord elus Mekas Kaaba kivi juures. Neil peab olema seljas valge õmblusteta rõivas 

ning mehed peavad oma juuksed ära lõikama. Siiski pole see kõige olulisem, tähtsaim on 

avatus Jumalale ehk Allahile (Halme et. al. 2006). 

Keskajal oli palverännak üks põhilisemaid ja armastatumaid reisieesmärke. Inimesed loot-

sid, et nende abil saavad lahti haigustest, ebaõnnest, needustest jm (Altnurme, 2018).  

Palverännakud said arvatavasti alguse hiljemalt 4.sajandil, arvatavalt peale seda kui keiser 

Constantinuse ema Helena külastas 326.a. Püha Maad ehk Iisraeli. Sajandi jooksul kujune-

sid palverännakutest organiseeritud retked, mida juhtisid vaimulikud ning turvasid sõdurid. 

Üsna pea tekkis rahumeelse palverännaku kõrvale ka vägivaldsem vorm, mida tunneme 

ristisõdade nime all, ka Läänemere-äärsed rahvad, sealhulgas eestlased, ei jäänud sellest 

puutumata. Eesti aladele jõudsid ristisõdijad 12.saj. lõpus. Selle kõrval oli Lääne-Euroopas 



11 

 

ka relvastamata palverännak saanud populaarsemaks. 14.-15.sajandi vahetusel tekkis pal-

verändurite sekka ka rohkem naisi, eelkõige kindlustatud peredest pärit. 14.sajandist võib 

leida ka esimesi kirjeid palverännakutele spetsialiseerunud munkadest, kelle jaoks võis olla 

palverännu suveniirid valmistamine ja müümine üks põhilisi sissetulekuallikaid. On teada, 

et juba 14.sajandil oli ka Eestisse jõudnud palverännukultuur.  

Terminoloogiasse minnes võib leida jaotuse, kus palverännakuid jagati suurteks ja väikes-

teks. Väikesteks võib nimetada praktiliselt iga palverännakut, kuna selle teepikkusel ega 

ajal alampiiri pole. Kui palveränd viis, aga näiteks Riiga, siis see juba liigitus suure palve-

rännaku alla. Riia vanimal, 1225.a.-st pärit vapikujutisel on linnaõiguse sümboli ja Peet-

ruse võtmete kõrval kujutatud palverännuristi, mis näitab linna olulisust Liivimaa palve-

rändurite seas. Aja jooksul paigutati erinevatesse Riia kirikutesse mitmeid haruldusi, mil-

lest tuntum on Püha Veri, mis oli pärlitega kaunistatud tornikujulises kullast anumas. Tol-

lel ajal kestis palverännuteekond Rootsist või Saksamaalt Riiga umbes aasta. 14.sajandi 

jooksul, aga vähenes Euroopas pikkade palverännakute ette võtmine ning moodi läksid lü-

hemad ja karistuspalverännakud. Karistupalverännak oli põhimõtteliselt sama nagu iga 

teine palverännak, sellel ajal, usuti, aga, et kui 40 päevase palverännaku indulgents endale 

muretseda, siis saab oma patukaristusest lahti (Vain, 2015).15.sajandi teisest poolest jäävad 

andmed palverännakutest Riiga veelgi napimaks. See tuleb eelkõige sellest, et hakati soo-

sima lühemaid palverännakuid. Ja kuna tekkis veelgi rohkem väiksemaid kohti, siis Riia 

tähtsus kahanes pea sootuks (Vunk, 2005).  

Kui otsida keskaegseid Eesti palverännu sihtkohti, siis jäävad uurijad eriarvamustele. 

Heaks näiteks keskaegse palverännu sihtkoha kohta, millega on uurijad ühel arvamusel on 

Vastseliina linnusekabeli oma valge ristiga (Altnurme, 2018), mille on oma lõpp-punktiks 

võtnud ka Pirita kloostri sõbrad, kes on loonud 2015.a. Eesti ainsa ametliku palverännutee 

Piritalt Vastseliinasse (Pirita Kloostri sõbrad, 2014). Peamiseks põhjuseks, miks inimesed 

palverännu ette võtsid oli antud paigas asuv kellegi püha reliikvia. Tartu toomkirikus oli 

selleks püha Blasiuse safiiriks muutunud pöial ning Tallinnas püha Olavi küüned ja luud 

(Altnurme, 2018). Lisaks eelmainitud objektidele võib juurde lisada kohad, kus ei pruuki-

nud olla reliikviat, kuid oli kuulus imeteo või pühaku poolest. Nendeks olid püha Veronika 

Tartu linnavärava kohal ja Must rist Uus-Pärnus. Nendele lisanduvad Pirita ja Padise 

klooster, Tallinna Toomkirik ning Maarja kabel Viru-Nigulas (Vunk, 2005). Balthasar 

Russow on oma teoses maininud, et selline rändamine oli lihtrahva seas populaarne. Arhe-

loogiliselt tõestab seda fakti Viljandimaalt Risti kabelist leitud painutatud või murtud hõ-

bemünte. Vana käsitluse kohaselt arvatakse, et tegemist on muinasajast pärit kombega, 
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mida võib tõlgendada kui ohvriandi. Kui aga võtta võrdlusse mujalt Euroopast pärit and-

med, siis on teada, et hõbemüntide murdmine oli kui vaikiv kokkulepe palverännutõotuse 

andmisel. Traditsioon palverännust jäi eestlastesse niivõrd sisse, et ka pärast katoliku aega, 

kui sellist ametlikku kohustust minna rännakule ei olnud, siis käidi ikkagi. Eestlased ei 

piirdunud siiski ainult oma maa piiridega, vaid mindi ka Riia toomkirikusse, kus oli Püha 

Vere reliikvia. Väljaspool Liivimaad käimise kohta on küllaltki vähe teada. 1519.a. välja 

antud Pihkva kroonika andmetel külastasid eestlased ka Petseri kloostri Jumalaema ikooni, 

millel arvati olevat raviv toime (Altnurme, 2018). 

 

 

1.3.2. Palverännak tänapäeval 

 

Kristel Engman kirjutab oma artiklis, et palverännak on kui soov tunnetada miskit püha 

ning tunnetada ja rikastuda vaimselt, samal ajal oma igapäevaelust lahti öeldes ning pühen-

dades selle aja Jumala ja inimese suhtele (Engman, 2012).Tänapäeval on palverännak 

omandanud veidi teistsuguse tähenduse. Vähem keskendutakse Jumala-inimese suhtele 

ning pigem vaadatakse endasse ja püütakse end paremini mõista. Tahetakse eemale saada 

kõigest argimürast ja tavapärastest toimetustest (Carbone et.al.2016). Palverännusihtkohad 

tunduvad tänases maailmas seisvat kindlana juba mitmeid sajandeid ning inimesed rända-

vad sinna, et täita tühimikku enda sees, otsides midagi, millele nimegi ei osata anda. Nad ei 

taha ainult teada, kuidas nad oma elatist teenivad vaid nad tahavad ka teada, milline on elu 

mõte, milleks nad elavad (Jongmeewasin, 2015). Juba palverännakute algusest saati pole 

Jumala või tänapäeval eneseotsimine ainus põhjus, miks see ette võtta. Tihti pakub see või-

malust seiklusteks, sest paljud sihtkohad on raskesti ligipääsetavates kohtades ning nendeni 

jõudmine on mõne päeva jalgsiteekond (Blackwell, 2010). 

Tuntumaks teekonnaks on Hispaanias asuv Camino de Santiago, mis sai oma kuulsuse 

kristlikust loost, mille järgi on selle sihtpunkti Santiago de Compostelasse maetud Jeesus 

Kristuse apostli Jaakobuse säilmed. Kuna see on küllaltki tuntud palverännuteekond, siis 

on seda ka palju uuritud ning on tehtud palverändurite elu lihtsamaks lisades sinna erine-

vaid taristuelemente, sel põhjusel on see tee ette võetud ka mitte religioossetel eesmärkidel 

(Carbone et.al.2016). Otsides palverännusihtkohti väljaspool Euroopat ning kristlikku kul-

tuuriruumi võib leida Jaapani. Sealse näitena Kumano-kodo palverännuteekond on kujune-

nud Jaapani animistlikest uskumustest, mis on segunenud budismiga. Sealne rännutee 
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koosneb viiest põhirajast, mis viivad kolme suure templi juurde, tuntuim nendes on Ko-

yasan´i tempel. Antud rada oli Heiani perioodil (794-1185) väga populaarne aristokraatide 

ja keisrite seas. Teekond sisaldas rituaalset puhastumist, erinevaid religioosseid praktikaid 

ning vaba aja tegevusi nagu luulevõistlused. Teekond algab Kyoto´st, kunagisest pealinnast 

ning lõpeb Kumato mäeahelikus Kii poolsaare lõunatipul (Kato, Progano, 2017). 

Vaadates tänapäeva Eestisse võib leida ühe ametliku palverännu teekonna, mis viib Piritalt 

Vastseliinasse (Pirita Kloostri Sõbrad, 2014), kuid on ka teisi. Nii on Eesti Jaakobitee Sõp-

rade Selts loonud marsruudi Viimsi Püha Jakobi kirikust Pärnu Jakobi kirikusse, mida 

mööda saab Riiga ning sealt läbi Euroopa rännates jõuad Santiago Compostelasse, erine-

vad teid, kuidas sinna jõuda, leiab nende kodulehelt. Lisaks põhimarsruudile on ka palju 

väiksemaid Eesti-siseseid teid, mis kõik algavad Jakobi või Jaakobuse nimelistest kiriku-

test ning jõuavad kõik välja Pärnu-Jaagupisse, kus ristuvad peamise palverännuteekonnaga 

(Eesti Jaakobitee Sõprade Selts, 2019). 

Kui võtta see kokku, siis palverännak annab võimaluse leida üles oma süda või headus seal 

sees, selles külmas ja südametus maailmas (Blackwell, 2010). Arvatavasti on see üks põh-

jus, miks on palverännak kujunenud tänapäeval pigem eneseotsimiseks ja argielust välja 

saamiseks (Carbone et.al.2016).  
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1.4. Giidi kutsestandardid ja ekskursiooni koostamise nõuded 

 

Giidi kutse taotlemine Eestis on võimalik alates 2006.a. Kutse jaotatakse kaheks tasemeks: 

5. ja 6. tase, võimalik on ka spetsialiseeruda loodusgiidiks või saada reisisaatja osakutse.  

 

Kutsestandardi järgi peab giid, selleks, et kokku panna ekskursiooni tegema järgima antud 

punkte: 

1.Selgitab välja klientide soovid, arvestab nende ootuste, vajaduste ja eripäradega 

2. Arvestab klientide huvisid ja teadmisi, lähtudes nende vanusest, päritolust jm. 

3.Viib end kurssi aktuaalsete sündmuste ja liikluskorraldusega 

4. Selgitab välja marsruutide taustainfo 

5.Koostab marsruudi, võttes arvesse klienti 

6.Käib marsruudi läbi ja kontrollib olukorda 

7.Uuendab vajadusel marsruute 

(Kutsekoda, 2014-2019). 

 

Arvesse tuleks võtta kolme küsimust, millest lähtuda nii ekskursiooni koostamisel kui läbi-

viimisel: mida, kellele ja kuidas rääkida. Koostamisel peab arvestama, et ekskursioonil oleks 

kulminatsioon ehk kõrghetk ja lõõgastusvõimalused. Kindlasti tuleb arvestada ja vaadata 

kliente ning kui nähakse, et ta on väsinud või igavlev, tehakse vastavaid korrektuure ekskur-

sioonis, näiteks ollakse mingis sihtkohas kauem või jäetakse mingi sihtkoht ära (Ecce Reva-

lia OÜ, 2009b).  

Lisaks eelnevatele punktidele, teab giid bussiga liikudes, millised on teed, mida mööda sõi-

detakse ning oskab vajadusel ka teist marsruuti pidi minna. Samuti on ta kursis, millised on 

bussile võimalikud parkimis- ja peatumiskohad (Ecce Revalia OÜ, 2009a). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Hiiumaa ja pühapaigad 

 

Tegemist on Eesti suuruselt teise saarega, pindalaga ~1000km² (Joonis 1). Saarel elab 

peaaegu 10000 inimest, väikeste erinevustega suvel ja talvel (SA Hiiumaa…, 2019). Hal-

duslikult moodustab eraldiseisva Hiiumaa valla, mis on omakorda jagunenud viieks osaval-

laks: Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Kärdla ja Pühalepa. Asulatest suurim on Kärdla linn 

(~3280 elanikku), lisaks sellele on veel Käina ja Kõrgessaare alevikud ning 182 küla (Hiiu-

maa vallavalitsus, 2019). Esimesed ametlikud andmed Hiiumaast on pärit 1.10.1228, mil 

Saksa kuningas Heinrich VII kirjeldas Hiiumaad oma läänistuskirjas Saare-Lääne piiskop 

Gottfriedile kui „tühja saart, mida kutsutakse Dageidaks“. Arvatakse, et nimetus Dageida 

tuleb rootsi keelsetest sõnadest dag ehk päev ja ö ehk saar ehk siis Päevasaar (SA Hiiumaa…, 

2019).  

Alates sellest allikast on võimalik kirjapandud allikatele toetudes taastada usundiloo kuju-

nemise ajalugu Hiiumaal. Hiiumaal teadaolevad religioosse tähendusega füüsilised ja abst-

raktsed objektid on koondatud ühtsesse tabelisse, mis sisaldab objekti nimetuse, asukoha, 

seonduva religiooni, esmamainimise aasta, ehitistel rajamisega seonduva info ning huvita-

vaid fakte või legende, mida on antud pühapaiga kohta kirjeldatud (Lisa 1).  
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2.2. Lähtekohad ekskursiooni kokkupanekul 

 

2.2.1. Asukoha ja usundite tutvustus 

 

Ekskursiooni kokkupaneku jaoks otsiti informatsiooni Hiiumaal asuvate või kunagi asunud 

erinevate usundite pühapaikade kohta ning kaardistati need. Kaardistamisele lisaks koostati 

ka tabel (Lisa 1), kus on täpsem ülevaade Hiiumaa pühapaikadest.  

Paralleelselt Hiiumaa usuliste sündmustega uuriti ka muu maailma muutusi ja olulisi hetki 

seoses religioonidega, et saada parem pilt usunditest, nende levikust, uskumustest ja juma-

lustest (Lisa 2). 

Lähtuvalt ekskursiooni koostamise nõuetest tehakse ühe- ja kahepäevane ekskursioon, kus 

saab ülevaate Hiiumaa religioossest ajaloost.  

 

2.2.2. Huvigrupid 

 

Osalema on oodatud kõik inimesed, aga marsruuti koostades arvestatakse eelkõige järgne-

vate huvigruppidega: 

1) Üldhariduskoolides usundiõpetuse aine õppijad  

2) Erinevas vanuses õpilasgrupid 

3) Ajaloo- ja koduloohuvilised 

4) Hiiumaad külastavad turistid  

5) Usklikud või spirituaalsed inimesed 

6) Palverändurid 

 

Ekskursiooni koostamisel on kõige olulisemaks faktoriks huvigrupp, kellele kohandatakse 

vastavalt vajadusele ümber marsruut ning valitakse huvipakkuvamad teemad, millest neile 

rääkida. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ekskursioon A- 1 päevane 

 

Reisi alguspunktiks on Kärdla ning väljumine on 8:30 Pritsumaja parklast. Selleks, et tee 

peal kõht tühjaks ei läheks, soovitatakse osalejal kaasa võtta kerge eine, korralik lõunasöök 

on alles kell 13. Umbes 15 minutit sõitu (Joonis 1) ja jõutaksegi Ristimäele 8:50, buss par-

gitakse parklasse. Minnakse edasi jalgsi umbes 100-200 meetrit, kus giid räägib legendi ka-

hest pulmarongkäigust, mis antud kohas kunagi kokku põrkasid. Hiiurootslaste mälestuskivi 

juures räägitakse lugu 1781. a., mil keisrinna Katariina II käsul saadeti nad saarelt välja, kivi 

ise püstitati 1991. a. ning märgib 210 a. möödumist antud sündmusest. Jutt võtab aega 15 

minutit, peale mida antakse 15 minutit vaba aega, kus ekskursioonile tulijad saavad teha 

looduslikest materjalidest risti või lihtsalt ümbruskonnas ringi jalutada.  

9:20 stardib buss Ristimäelt, möödudes ka Oomäe memoriaalist, kus giid räägib loo 

1941. a., mil sakslased mõrvasid seal 41 inimest, eraldi peatust seal ei tehta. Edasi viib tee 

(Joonis 1) Reigi kiriku ja selle abihoonete juurde. Ristimäelt sõidab sinna 10 minutit. Hilje-

malt 9:45 ollakse Reigi kiriku juures. Buss jäetakse parklasse ning minnakse väravatest sisse, 

väravatest vasakut kätt jääb kuivkäimla. Tee kirikuhoone juurde viib ~200m mäest üles. . 

Nagu eelnevalt kokku lepitud, tutvustab Reigi kirikut, koguduse õpetaja Hüllo-Kristjan Sim-

son, kes räägib 20 minutit kiriku ja -hoonete ajaloost ning praegusest seisust. Peale seda on 

rahval aega 20 minutit, et natuke lähemalt tutvuda surnuaiaga, kellel vaja, saab ka välikäim-

lat kasutada.  

Reigi kiriku parklast väljub buss 10:40. Peale Kõrgessaare vallamaja pöörab tee Lauka 

poole (Joonis 1), kus asub ka Lauka baptistikogudus, sellele teele ei keerata, aga räägitakse 

lühidalt palvela ehitusest. Teekond viib edasi mööda Heltermaa-Kärdla-Luidja maanteed 

(Joonis 1) Marsruudil järgmiseks on Luidja nelipühi palvemaja (10:55), millest tänaseks pole 

midagi alles, giid räägib loo, kuidas nelipühilased endale sinna palvemaja said. Luidjalt kee-

ratakse jällegi vasakule Puski poole. Teeristini jõudes pööratakse Emmaste poole (Joonis 1). 

Varsti hakkab paistma Puski Kristuse Sündimise kirik, seda küll ei külastata, aga antakse 
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ülevaade õigeusust ning lühidalt ka Puski ajaloost. Natuke maad edasi sõites jõutakse kuna-

giste Emmaste ja Reigi kihelkondade piirile ja sealt paremale keerates jõuaks imelise loo-

duse ja legendiga Vanajõe oru juurde. Giid räägib jõe eripärast ja legendidest, mis sellega 

seotud. Umbes 11:30 ajal peaks buss mööduma Mänspäe kabeli juurde välja ei sõideta, kuna 

selleni viiv tee on suurele bussile halvasti läbitav. Giid räägib loo Mänspäe kabeli kelladest 

ja loomisloost. 11:45 ajal jõutakse Nurste kabelisse, kus meid võtab vastu Emmaste- Nurste 

koguduse pastor Taavi Ugam, kes räägib ~20 minutit kabeli ehitusloost ning baptismi jõud-

misest Emmaste piirkonda. 10 minutit antakse veel aega uudistada kabeli ümbrust ning va-

jadusel saab käia ka kuivkäimlas.  

Kl 12:20 starditakse edasi Emmaste poole. Umbes poole tee peale, jällegi vasakut kätt 

jääb roheline Külama palvela (Joonis 1), mis võib esmapilgul raskesti märgatav olla. Selle 

hoone kurvast saatusest jutustab giid lühidalt. ~13:00 on broneeritud Emmastes Kati söögi-

tuba, kus saadakse soe söök. Seal samas on ka pood, mida saab külastada, kui keegi soovib 

endale tee peale midagi kaasa osta. Olles kõhud täis söönud, liigume üle tee Emmaste kiriku 

poole ~400meetrit. Sinna me sisse ei lähe. Jalutame kirikuaias natuke ringi. Giid räägib ko-

hapeal natuke Emmaste kiriku eelkäijast Sõru kabelist ning mainib toredat seika seoses ki-

rikukelladega.  

Kl 14:00 starditaksee Emmaste poe tagusest parklast Käina poole. 14:10 sõidame läbi 

Harju küla, paremat kätt võib imetleda külaplatsi kiige ja tuuleveskiga, kui aga sealtsamast 

hoopis vasakule keerata, jõuaks Harju palvelani. Bussis räägitakse lugu vana kabeli maha 

põlemisest ning uue ehitamisest. Harjult sõidetakse 10 minutit ning siis keeratakse vasakule 

Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kiriku juurde (kell) 14:25.Seal räägib preester Aabraham 

~20 minutit Hiiumaa ainsast tegutsevast õigeusu kirikust ning kiriklikest talitlustest, saame 

tutvuda kirikuga ka seestpoolt. Sealgi on võimalus kuivkäimlas käia. ~5 minutit jõutakse ka 

õuel ringi vaadata ning 15:00 starditakse sealt. Peale 10-minutilist sõitu läbitakse Jausa küla, 

giid räägib lühidalt sealse baptistikoguduse ajaloost. 15:15 ajal jõutakse Käina alevikku. 

Buss pargitakse Konsumi ette ning liigutakse üle tee, kus~300m paremat kätt jäävad Käina 

Püha Martini kiriku varemed. Olles kunagise kirikusaali koha peal, jutustab giid ~10 minutit, 

kuidas antud kiriku näol oli tegemist Hiiumaa mõistes suure kirikuga, mis mahutas ~600 

inimest, kuid mis II maailmasõja ajal õnnetult kannatada sai. Jällegi antakse 5 minutit ringi 

vaatamiseks. Kiiremad jõuavad ka poes käia, kui vajadus on, poes on ka WC.  

Väljumine Käina Konsumi eest on 15:40 ning suund võetakse Kassari poole. Orientee-

ruvalt 15:55 jõutakse Kassari kabeli juurde, kus on aega 10 minutit ning omal käel saab 

tutvuda ainsa tegutseva kivikirikuga, millel on rookatus, samuti võib proovida üles otsida 
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Marie Underi esivanemate hauad. Kirikusse sisse saab kuni 16:00, aga eelnevalt ette helis-

tades on võimalik ka veidi hiljem sisse saada, sealgi on kohapeal kuivkäimla.  

Starditakse 16:15 Suuremõisa poole. 16:45 jõutakse Pühalepa kiriku juurde. Kuna kogu-

dusega on varem ühendust võetud saab kirikusse ka sisse, kus kohalik koguduseliige tutvus-

tab ~10 minutit Pühalepa kiriku erilisust ja seotust erinevate aadlisuguvõsadega. ~5 minutit 

on veel ringi vaatamiseks ning 17:00 hakatakse sõitma bussiga Heltermaa poole. Kirikust 

veidi Kärdla poole jäävad aga Põhilise (Põlise) leppe kivid, kuhu legendi kohaselt on maetud 

Rootsi kuningas. Sinna ei minda, aga lühikese legendi vestab giid bussis. Umbes 5-minutise 

sõidu kaugusel enne Heltermaa sadamat on maantee ääres Hilleste kabel, giid tutvustab lü-

hidalt hoone arhitektuuri. 17:15 jõutakse Heltermaa sadamasse, kus on reisi lõpp ning reisi-

seltskond saab minna 17:30 väljuvale praamile. 

 

 

Joonis 1. Ühepäevane religioonidega seonduvaid paiku tutvustav marsruut Hiiumaal 
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3.2. Ekskursioon B- 2 päevane 

 

3.2.1.  Kahepäevase marsruudi I päev 

 

Reis algab 11:30 Heltermaa sadamast, kuhu reisigrupp on jõudnud 10:00 Rohukülast välju-

nud praamiga. Teed jätkatakse Kärdla suunas (Joonis 2). Mõne minuti pärast jääb vasakut 

kätt Hilleste palvemaja, giid räägib lühidalt selle arhitektuurist. 11:45 jõutakse Põhilise 

(Põlise) leppe kivide ehk Otimäe juurde, kus peatutakse korraks ning giid vestab loo sinna 

väidetavalt maetud Rootsi kuningast ja sellest, kuidas see paik oma nime on saanud. Järg-

miseks peatuspaigaks on Kummistu kalmistu, kuhu jõutakse kell12:00. Seal jalutatakse na-

tuke ringi ning giid räägib ~5 minutit surnuaiast ja seal asuvast mälestussambast. 12:10 

väljub buss ning sõidetakse edasi Kuri õigeusu kiriku varemete juurde. Vahepeal jääb tee 

lähedusse Värssu kabel, mida ei nähta, aga mille ajaloost saadakse teada (Joonis 2). 12:25 

jõutakse Kuri kirik-koolimaja juurde, kus tehakse 30-minutine peatus, vaadeldes kiriku va-

remeid ning surnuaeda. Praegu toimetab koolimaja-poolses osas Pühalepa Naistekoda, 

mille liige oleks ette teatamisel valmis ruume näitama ning lühidalt Kuri kiriku ajaloost 

rääkima. Vajadusel saab seal majas WC-d kasutada. 13:00 väljutakse ning võetakse suund 

Palade palvela poole. Sõidul sinna jääb tee lähedusse kunagise Sääre kabeli asukoht (Joo-

nis 2). Paladele jõutakse 13:15, kus reisiseltskonna võtab vastu Palade priikoguduse pastor 

Enn Veevo, kes räägib ~15 minutit koguduse ajaloost ning baptismi jõudmisest Hiiumaale. 

Sealgi on võimalik WC-d kasutada. Edasi viib teekond Kärdlasse, kus kohalikus kohvikus 

„Viiger“ kinnitatakse keha. Lõuna on 13:45-14:30, on võimalus sularaha välja võtta ja poes 

käia, kohvikus on ka WC. 14:45 hakatakse Kärdlast liikuma ning 15:00 ollakse Ristimäel, 

kus buss pargitakse parklasse. Edasi minnakse jalgsi 100-200 meetrit kohani, kus giid rää-

gib legendi kahest pulmarongkäigust, mis seal kunagi kokku põrkasid. Hiiurootslaste mä-

lestuskivi juures räägitakse lugu 1781.a., mil keisrinna Katariina II käsul saadeti nad saarel 

välja, kivi ise püstitati 1991.a. ning märgib 210 a. möödumist antud sündmusest. Hiiuroots-

laste loo tutvustamine võtab aega 15 minutit, peale mida antakse 15 minutit vaba aega, kus 

reisiseltskond saab teha looduslikest materjalidest risti või lihtsalt ümbruskonnas ringi jalu-

tada. 15:35 starditakse parklast ning liigutakse edasi Malvaste kabeli suunas. ~3 minutit 

peale Ristimäge jääb vasakut kätt Oomäe memoriaal, mis on püstitatud 1941.a. sakslaste 

poolt mõrvatud 41-le hiidlasele. Peale ~5-minutist sõitu tuleb keerata paremale ning kell 

15:45ollakse Malvaste kabeli juures. Tegemist on puidust ja rookatusega õigeusu kirikuga. 



21 

 

Aega ringi uudistamiseks on 15 minutit ja siis liigutakse edasi. Sõidetakse sama teed 

mööda tagasi, ristteele jõudes keeratakse paremale (Joonis 2). Järgmiseks peatuseks on 

Reigi kirik ja kirikuhooned. Malvastest sõidab sinna ~20 minutit. Hiljemalt 16:25 ollakse 

Reigi kiriku juures. Buss jäetakse parklasse ning minnakse väravatest sisse, vasakut kätt 

jääb kuivkäimla. Tee kirikuhoone juurde viib ~200m mäest üles. . Nagu eelnevalt kokku 

lepitud, tutvustab Reigi kirikut koguduse õpetaja Hüllo-Kristjan Simson, kes räägib 20 mi-

nutit kiriku ja selle abihoonete ajaloost ning praegusest seisust. Peale seda on rahval aega 

20 minutit, et natuke lähemalt tutvuda surnuaia ning seal asuvate mälestusmärkidega, kel-

lel vaja, saab kasutada välikäimlat.  

Reigi kiriku parklast väljub buss 17:15. ~5 minuti pärast on teerist ning tee pöörab 

Lauka poole, kus asub Lauka baptistikogudus, selleni viivale teele ei keerata, aga räägi-

takse lühidalt palvela ajaloost. Teekond viib edasi mööda Heltermaa-Kärdla-Luidja maan-

teed. Marsruudil järgmiseks peatuskohaks on Luidja nelipühi palvemaja 17:35, millest tä-

naseks pole midagi järgi, giid räägib loo, kuidas nelipühilased endale sinna palvemaja said. 

Edasi võetakse ette natuke pikem bussisõit ning sõidetakse Luidjalt Rebastemäe poole. Sõit 

kestab ~20minutit, ning 18:00 pargitakse Rebastemäe parklasse ning sammud võetakse 

ülesmäge. Õpperaja läbimisel räägib giid loo Kõpus asunud pühapaikadest ning sellest, mis 

juhtus legendi kohaselt Kõpu kabeliga. Raja lõpus ootab vaateplatvorm, kust avaneb võr-

ratu vaade Kõpu poolsaarele. Hiljemalt 19:15 istutakse bussi ning võetakse ette lühike reis 

sealsamas lähedal asuva Kõpu kirik-koolimaja juurde. Kokkuleppe kohaselt räägib sealse 

maja loost kohaliku külaseltsi esindaja ~20minutit. Pärast seda on aega veel ümbruses ringi 

vaadata. Kui on soovijaid, käiakse ära veel ka Kõpu tuletornis ning seejärel suundutakse 

majutuskohta Pihla talus (Joonis 2), kus ootab ka hiline õhtusöök kell 20:30. Edasine aeg 

on vaba ning saab nautida männimetsi, vaikust ja rahu.  
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Joonis 2. Kahepäevase religioonidega seonduvaid paiku tutvustava marsruudi I päev Hiiu-

maal 

 

 

3.2.2. Kahepäevase marsruudi II päev 

 

Alustatakse hommikul kell 9:00 ning võetakse suund esialgu jalgsi Kõpu surnuaia 

poole. Hiljem minnakse surnuaia parklast bussi peale. Enne surnuaeda minekut võetakse ette 

tee Ülendi pärna juurde, kuhu jõuab ööbimiskohast ~20 minutise jalutuskäiguga. 9:30 Pärna 

juures räägib giid loo puude tähtsusest ning põhjusest, miks neid pühaks peeti, samuti Ülendi 

pärna enda lugu, lõpetuseks loeb Ave Alavainu kirjutatud luuletuse pärnast. Jutt kestab ~10 

minutit, seejärel liigutakse tagasi Kõpu alumisele surnuaiale kell 10:00. Giid näitab, kus asu-

vad mõned kuulsamad hauad, viib kliendid kunagise kiriku asukohale ja jutustab, mis juhtus 

kirikuga ühel päeval 1942.a. Sealgi jalutatakse ringi ~10 minutit, peale mida istutakse bussi 

ning sõidetakse edasi Kiduspe poole. Tee lähedusse jäävad ka mõned rändrahnud, millest 

osadega on seotud põnevad legendid, mida giid tutvustab . Olles sõitnud ~5 minutit, jõutakse 

Kiduspe külla kell 10:20. Külatee ääres võib näha ühte jalakat ning pealtnäha tavalist liiva-

küngast, kuid selle liivakünka sisse olla legendi kohaselt maetud kuldsaabastega Rootsi ku-

ningas. Natuke maad sealt edasi nähakse paremat kätt teele paistvat kollast majakest, mis on 

Kiduspe kabel. Tehakse lühike peatus, kuid välja ei minda, giid räägib lühidalt kabeli ehi-

tusloo. Vajadusel saab seal kasutada ka kuivkäimlat. Selleks juhuks on giidil kaasas WC-

paberi rull, kuna seal ei pruugi seda olla, kuna teenistusi peetakse seal üliharva. Hiljemalt 



23 

 

10:25 väljutakse kabeli juurest ning olles sõitnud ~5 minutit, jõutakse välja maanteeni, kus 

pööratakse paremale ning võetakse suund Emmaste poole (Joonis 3). Peale ~15-minutist 

sõitu jõutakse Puski Kristuse Sündimise kiriku juurde. Kui ollakse suurema bussiga, siis 

sinna sisse ei keerata, vaid jäetakse buss kõrvalteele seisma, kuna pinnas on seal väga liivane 

ning buss võib kinni jääda. 10:45 annab giid lühida ülevaate õigeusust ning Puski ajaloost, 

ettekanne võtab ~5 minutit, peale mida on rahval aega ringi vaadata,. Kirikusse küll sisse ei 

saa, kuna see on varisemisohtlik, siiski saab väljastki päris hea ülevaate.  

Puski kiriku juurest väljutakse 11:00. Natuke maad edasi sõites jõutakse kunagiste 

Emmaste ja Reigi kihelkondade piirile ja sealt paremale keerates jõuaks imelise looduse ja 

legendiga Vanajõe oru juurde (Joonis 3). Giid räägib jõe eripärast ja legendidest, mis sellega 

seotud. Umbes 11:15 ajal peaks buss mööduma Mänspäe kabeli sildist, kuna aga selleni viiv 

tee on suurele bussile halvasti läbitav. Giid räägib loo Mänspäe kabeli kelladest ja ehitus-

loost. 11:30 ajal jõutakse Nurste kabelisse, kus meid võtab vastu Emmaste-Nurste koguduse 

pastor Taavi Ugam, kes räägib ~20 minutit kabeli ehitusloost ning baptismi jõudmisest Em-

maste piirkonda . 10 minutit antakse veel aega uudistada kabeli ümbrust ning vajadusel saab 

käia ka kuivkäimlas.  

12:00 starditakse edasi Emmaste poole. Umbes poole tee peale, jällegi vasakut kätt, 

jääb roheline Külama palvela, mis võib esmapilgul raskesti märgatav olla. Selle hoone kur-

vast saatusest jutustab giid lühidalt. Kell 12:20 jõutakse Emmastesse, buss pargitakse poe 

taha parklasse. Minnakse üle tee ~400meetrit Emmaste kiriku juurde. Kirikusse sisse ei 

minda, aga jalutatakse kirikuaias natuke ringi. Giid räägib kohapeal ~10 minutit Emmaste 

kiriku eelkäijast Sõru kabelist ning mainib toredat seika seoses kirikukelladega. Enne välju-

mist saab seal asuvast poest endale midagi teele kaasa osta.  

Kl 13:00 starditakse Emmaste poe tagusest parklast Käina poole (Joonis 3). 13:10 

sõidame läbi Harju küla, paremat kätt võib imetleda külaplatsi koos kiige ja tuuleveskiga, 

kui aga sealtsamast hoopis vasakule keerata, jõuaks Harju palvelani, bussis räägitakse lugu 

vana kabeli maha põlemisest ning uue ehitamisest. Harjult sõidetakse edasi 10 min, keera-

takse vasakule ja , siis jõutakse Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kiriku juurde kell 

13:25.Seal räägib preester Aabraham ~20 minutit Hiiumaa ainsast tegutsevast õigeusu ki-

rikust ning kiriklikest talitlustest, kirikuga tutvutakse ka seestpoolt. Seal on võimalus kuiv-

käimlas käia. ~10 minutit jõutakse ka õuel ringi vaadata ning 14:00 starditakse sealt. Peale 

10 minutit sõitu läbitakse Jausa küla, giid räägib lühidalt sealse baptistikoguduse ajaloost. 

14:15 ajal jõutakse Käina alevikku. Buss pargitakse Konsumi ette ning liigutakse sööma 

hotell Liilia restorani, mis on Konsumist üle tee. Lepitakse kokku, et 15:00 kogunetakse 
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Käina Püha Martini kiriku varemete juures, mis jäävad restoranist paremat kätt ~200meetrit. 

Olles kunagise kirikusaali koha peal, jutustab giid ~10 minutit, kuidas antud kiriku näol oli 

tegemist Hiiumaa mõistes suure kirikuga, mis mahutas ~600 inimest, kuid mis II maailma-

sõja ajal õnnetult kannatada sai. Antakse 10 minutit ringi vaatamiseks, kiiremad jõuavad ka 

poes käia, vajadusel saab seal ka WC-s käia.  

Buss väljub Käina Konsumi eest 15:20 ning suund võetakse Kassari poole. Orientee-

ruvalt 15:40 jõutakse Kassari kabeli juurde, kus on aega 20 minutit ning omal käel saab 

tutvuda ainsa tegutseva kivikirikuga, millel on rookatus, samuti võib proovida üles otsida 

Marie Underi esivanemate hauad. Sealgi on kuivkäimla kasutamise võimalus. Kirikusse 

sisse saab kuni 16:00ni ning sissepääs on tasuta.  

Kell 16:10 starditakse Suuremõisa poole. Enne Pühalepa kirikusse minekut käiakse imetle-

mas Suuremõisa lossi ning giid räägib ~5 minutit lossi ajaloost, vaimudest ning aadlikest. 

16:30 jõutakse Pühalepa kiriku juurde, Kuna kogudusega on varem ühendust võetud saab 

kirikusse ka sisse,  kus kohalik koguduseliige tutvustab ~20 minutit Pühalepa kiriku erilisust 

ja seotust erinevate aadlisuguvõsadega. ~10 minutit on veel ringi vaatamiseks ning 17:00 

hakatakse bussiga sõitma Heltermaa poole. 17:15 jõutakse Heltermaa sadamasse, kus on 

reisi lõpp ning reisigrupp saab minna 17:30 väljuvale praamile.

 

Joonis 3. Kahepäevase religioonidega seonduvaid paiku tutvustava marsruudi II päev Hiiu-

maal 
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KOKKUVÕTE 

Läbi ajaloo on palverännakute sisuks olnud otsimine. Keskajal keskenduti Jumala otsimi-

sele ning oma pattude lunastamisele. Tänapäeval nimetatakse sellisel viisil reisimist küll 

palverännakuks, aga sisu on muutunud. Palverännu põhifookuseks on saanud eneseotsin-

gud ning argielust välja saamine. 

Antud bakalaureuse töö eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust religioossetel alustel reisimi-

sest ning selle võimaliku potentsiaali välja selgitamiseks Hiiumaal, kuid mõnda meetodid 

saab kindlasti rakendada ka Eesti näitel. 

Eesmärgi saavutamiseks täideti järgnevad ülesanded: 

1. Selgitati religioossetel alustel toimuva turismi motivaatoreid ja suundumusi maail-

mas ja Eestis. 

2. Analüüsiti Hiiumaal leiduvaid religioossetel alustel toimuva turismi jaoks sobivaid 

füüsilisi ja abstraktseid objekte.  

3. Koostati erinevatele sihtgruppidele sobivad usundiloolised marsruudid lähtuvalt as-

jakohatest standarditest.  

Töö raames koostas autor Hiiumaal leiduvate ning kunagi olnud pühapaikade kohta tabeli. 

Lisaks pühapaikade tabelile koostati ka maailmas levinud religioonide tabel, kus kajasta-

takse uskujate hetkeseisu nii maailmas kui Eestis.  

Kokku pandi ka kaks erinevat marsruuti, kus on esindatud vähemalt üks pühapaik igast 

usundist. Marsruudi loomisel võeti arvesse erinevad standardid, kus arvestatakse kliendi 

soovide ja vajadustega ning ollakse kursis ümberringi toimuvaga. 

 

Töö annab tutvustusliku ülevaate religioossetel alustel toimuvast turismist. Kindlasti võiks 

selle töö põhjal uurida seda teemat edasi ja võimalik, et tulevikus turundada Eestit kui reli-

gioosse turismi sihtkohta. 

 

Autor soovib kindlasti seda teemat edasi uurida ning luua nendest marsruutidest sobiv tu-

rismiteenus, mida pakkuda Hiiumaad külastavatele klientidele. 
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Lisa 1. Hiiumaa pühapaikade tabel 

Pühakoht Religioon Asukoht Ehitu-

saeg/ra-

ja-

misaeg 

Huvitavat 

Emm. Alliksaare 

ehk Vanamõisa 

kabel 

teadmata Vanamõisa 

küla 

tead-

mata 

Tegemist oli ühe keskaegse Hiiumaa kabeli kohta, mille kohta ongi teada, et ta kunagi 

seal asus, kuid täpset asukohta ega muud ei teata. 

Emm. Emmaste 

Immanueli kirik 

1789 

Luterlus Emmaste 

küla 

1866 Vajadus kivikiriku ehitamises oli väga tugev sest 1866.a. kui loodi Emmaste kihelkond 

oli Sõru puukabel selleks ajaks hävinud. Sobiva maatüki kinkis mõisaproua krahvinna 

Brevern de la Gardie. 

Emm. Emmaste-

Nurste kabel 1886 

Baptism Nurste küla 1923 Praegune kabel ehitati sinna 1923.a., olles oma 400 istekohaga Hiiumaa suurim. Praegune 

pastor Taavi Ugam 

Emm. Harju pal-

vela 1903 

Baptism Harju küla 1905 Põles maha 1986.a. 

Emm. Harju uus 

palvela 1987 

Baptism Harju küla 1987 Palvemaja ehitati teise koha peale, sest kolhoos lasi ehitada oma laudad sinna tee peale, 

mis viis endisse palvemajja. 1990.a. alates on pastor Väino Kaev. 

Emm. Jausa bap-

tistikoguduse pal-

vela 1891 

Baptism Jausa küla 1918 Maja saadi tasuta Mardina talu pere Vähejauside käest, mis oli neil pooleli. Kogudus hak-

kas 1918.a. talvel seda koosolekuruumideks kohandama ning juba 1919 peeti seal kooso-

lekuid. Kogudusele jäi see, aga väheks ning juba 1923.a. 11.novembril avati pidulikult 

uus palvemaja, maja ehitati savist, mis oli tol ajal harukordne, liivast ning katuseks kasu-

tati õlgi. 

Emm. Kurisoo 

neeluauk 

Maausk Emmaste-

Kurisu küla 

tead-

mata 

Kurisu=karst, hiiu keele eripära 

Emm. Külama ka-

bel 1892 

Baptism Külama 

küla 

1913 Viimaseks pastoriks oli Oskar Niit, praegu kannab selle eest hoolt hoopis Vennastekogu-

duse pastor Lui Remmelg. 
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Emm. Murro suur-

kivi 

Maausk Viiri küla tead-

mata 

Muistendi kohaselt olla kratid Leigril õunaaia tühjaks teinud ning ta saanud kurjaks ja vi-

sanud neid kiviga, ühele saanud pihta ja too muutunud kiviks Murro talu põllul. 

Emm. Nurste mä-

lestuskivi 1968 

Mitte-reli-

gioosne 

Nurste küla 1968 1941 26.oktoobril hukkasid sakslased seal Isak ja Armond Hanslepa 

Emm. Nõrgakivi Maausk Vanamõisa 

küla 

tead-

mata 

Leiger ajanud taga kratte, kesvarastanud tema aiast õunu ja visanud neid kiviga. Nõrga-

säärel olevat kivi üht kratti tabanud ja muutnud ta suureks kivimürakaks. 

Emm./Kõr.Vana-

jõe org 

Mitte-reli-

gioosne 

Jõesuu ja 

Õngu küla 

tead-

mata 

Suubub Mardihansu lahte ning on ilmekas seetõttu, kuna on uuristanud oma sängi liiva-

luidete vahele 

Emm.Kuriste Ju-

malasünnitaja 

Sündimise kirik 

Õigeusk Tatermaa 

küla 

1888-

1890 

Ainus tegutsev õigeusu kirik Hiiumaal.Teenistused toimuvad igal pühapäeval, kohalik 

firma Dagöplast hoiab käigus bussi Kärdlast Kuristesse ja tagasi. Vanas koolimajas tegut-

seb Kuriste Haridusselts, kes kirikuga neid ruume jagab. Preestriks Aabraham Tölpt 

Emm.Lepiku pal-

vemaja 1932 

Baptism Emmaste 

küla 

  Harju koguduse filiaal. Praegu kasutusel eramajana. Viimane pastor Bernhard Mäe kuni 

surmani  1991. 

Emm.Mänspäe ka-

bel 1772 

Luterlus Mänspe 

küla 

1764 1797 osteti kabelisse kell, pärast Emmaste kihelkonna loomist Emmaste Immanueli ki-

riku abikirik. Kirikuõpetajaks on Hüllo-Kristjan Simson 

Emm.Sõru Neitsi 

Maarja kabel 

1589 

Meremeeste 

kabel 

Sõru küla ca 13. 

saj.   

1670ndal aastal sai Stockholmis valatud kella vana asemele 

Emm.Tärkma ohv-

ritamm ~18.saj. 

Maausk Tärkma 

küla 

~18.saj. Puu u. 330 aastane. Isegi veel 20.sajandi alguses ohverdati sinna münte. Tammel on kaks 

haru, mis asetsevad lüüra taoliselt. Legend räägib, et puule käidi ohverdamas neljapäeva 

õhtuti, talle viidi süüa, seal tantsiti ning tehti lõket, usuti, et tammeõõõnsuse kaudu käivad 

esivanemad meil silma peal hoidmas. 

Emm.Uuejärve 

neeluauk 

Maausk Harju küla tead-

mata 

Nähtav ainult suurvee ajal 

Emm.Õngu palve-

maja 1918 

Baptism Õngu küla Peale 

1923 

Suleti 1949.a.Viimane pastor Joosep Hanslep. 
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Kõr. Heiste loitsu-

kivi 

Maausk Heiste küla tead-

mata 

Tegu on kunagise ohvripaigaga nagu nimetusest võib ka järeldada. 

Kõr. Kalakivi Maausk Mägipe 

küla 

tead-

mata 

Viis lohku. Kalurite rasked kalakotid. 

Kõr. Kalana ka-

belid 1530ndad 

Meremeeste 

kabel 

Kalana 

küla 

ca 

14/15. 

saj.  

Legend hõbedasest kalakarjasest.Kell maeti kabeli nurga alla, et sõjad seda ära ei 

viiks.Kaks hõbedast kala, räim ja tursk, ühe legendi kohaselt ka heeringas.Soomlased va-

rastasid ära ja nii kadus ka kalaõnn, need saadi tagasi, kuid kuralased varastanud nad ära 

ja siiani pole leitud. Üks kelladest Sõru kabelisse. Purjekas tammepuu koormaga  pääses 

tormist ning ehitasid sinna, kuhu maabusid tammepuidust kabeli.Mitu kabelit enam-vä-

hem sama koha peal.Peale tammepuust kabelit oli männipuust ning hiljem ka kolmas, mis 

sõjaajal ehitatud 14m pikk. 

Kõr. Kauste ka-

bel 1698 

Hiiuroots-

laste kabel 

Kauste 

küla 

ca 

14/15. 

saj.  

Kuna 1798.a. L.A. von Mellini kaardile pole seda enam märgitud, mis võib tähendada 

seda, et kabel oli selleks ajaks hävinud 

Kõr. Kõpu Risti-

põllu kabel ehk 

Kõpu-Ülendi ka-

bel 1877 

Luterlus Ülendi küla 1877 Süttis 1942.a. 12.augustil kella 16 paiku pikselöögist põlema. 1981 ja 1983.a. arheolooo-

gilistel kaevamistel õnnestus Vello Lõugasel leida Ülendi pärna ja Kõpu alumise surnuaia 

vaheliselt Ristipõllult ida-lääne suunalise puuhoone 7x8m suuruse raudkividest laotud 45-

59cm paksuse vundamendi, mis kuulus kunagisele kabelile. 

Kõr. Kõpu suur-

kivi 

Maausk Ülendi küla tead-

mata 

Selle kiviga visanud vanapagan tüütut ronka ning kivi maandunud sinna metsa, näha jäl-

legi ka sõrmejäljed. Teine legend räägib, aga hoopis, et Vanasarvik tahtnud Kõpu kiriku 

suu ette selle kivi visata, et inimesed kirikus käia ei saaks, ei õnnestunud. 

Kõr. Neitsikoppel Maausk Kalana 

küla 

tead-

mata 

Legend räägib, et kunagi olla merest tulnud 2 kuldketiga kinniseotud surnud neitsit, 

nende matmiskohta on laotud ring 

Kõr. Põrgukivi Maausk Ojaküla 

küla 

tead-

mata 

1939.a. tahtnud vene sõjaväelased seda kivi lõhata ning teinud selleks puhuks kivi peale 

kolm auku, katse ebaõnnestus. Kuna aga need augud meenutavad Vanakuradi sõrmejälgi, 

sealt ta saanudki oma nime. 

Kõr. Suurikpõllu 

suurkivi 

Maausk Ojaküla 

küla 

tead-

mata 

Vanapagana visatud, näha viis sügavat lohku, vanapagana sõrmejäljed 
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Kõr. Tahkuna 

hiidrahn 

Maausk Lehtma 

küla 

tead-

mata 

Kuna asub meres, siis on tormi tekitatud lainetuste tõttu murdunud rahnust tükke ära. 

Kõr. Tõnupsi kask Maausk Heistesoo 

küla 

tead-

mata 

Seal läheduses on Tõnupsi luited, mida peetakse Hiiumaa suuremateks ja kaunimateks 

Kõr. Unikivi Maausk Kõpu küla tead-

mata 

Kes istub see peatselt uinub, ärgates pea pööritab ning edasi minnes eksib ära 

Kõr. Ümarkantsi 

mägi 

Maausk Nõmme 

küla 

tead-

mata 

Ümarkantsi mägi- Liivaküngas, Puski kirikust 0,5km läänes, seal kõrval madal pao koht. 

Kaks vägilast visanud seal kive ning ühe jalg libisenud, sealt see koha nimetus. Kivid len-

nanud Kõpu mõisa põllule, mille nimi Suuriku põld, suuremat kivi kutsutakse Suureks tõl-

luks. 

Kõr.Hansu-Lauri 

tamm 

Maausk Suureranna 

küla 

tead-

mata 

On teada, et tegemist on erilise puuga ning see on kaitse all olev üksikobjekt 

Kõr.Keevallikas Maausk Mägipe 

küla 

tead-

mata 

Tegemist on samuti silmahaiguste raviks mõeldud allikaga, sinna, aga ohverdati riiderä-

balaid, mis oli Hiiumaal väga tavapärane. Vesi üles keevat. 

Kõr.Kiduspe kabel 

1938 

Baptism Kiduspe 

küla 

1938 Kogudusena lakkas eksisteerimast 1976.a.Mõnikord aastas toimuvad jumalateenistused, 

enamasti jõuludel või ülestõusmispühadel 

Kõr.Kurisu nee-

luauk 

Maausk Kurisu küla tead-

mata 

Legend räägib, kuidas suurvee ajal vaimuhaige tüdruk oma härgi läinud jootma, kuid 

tõmme olnud nii suur ja auk võtnud tüdruku ja härjad endale, mõne päeva pärast tuli, aga 

Pihla ojast välja ainult punane patsikumm. 

Kõr.Kõpu alumine 

surnuaed 1782 

Luterlus Kõpu küla 1782 Tuntuim nn Petturi ehk inspektori haud, kes oli kuri mees olnud ja külamehi peksnud kui 

need tule lahtiselt Kõpu majaka otsa põlema jätsid. Väidevalt ta palsameeriti ja pandi 

hauda istuvas asendis, 19.saj. lõpus lagunevas seal peal asunud puust hauakabel. Kalmu-

sid 800, ei maeta ainult luterlasi 

Kõr.Kõpu Johan-

nese e. Hannuse 

mäe kabel 17.saj. 

teadmata Kõpu küla ehitatud 

ca 

17.saj. 

keskpai-

gas 

Väidetavalt põletas sellegi maha vaimulik, millalgi Põhjasõja ajal 
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Kõr.Kõpu nelipü-

hilaste palvemaja 

Nelipühi lii-

kumine 

Kõpu küla tead-

mata 

Alates 1957.a. funktsioneeris poena. Praegu kasutusel elumajana 

Kõr.Kõpu püha 

apostel Andrease 

Esikutsutu kirik-

koolimaja 1907 

Õigeusk Kõpu küla 1907-

1909 

Sõja ajal kasutati hoonet loomalaudana. Kasutatakse rahvamajana, aeg-ajalt toimuvad ki-

noseansid ja üritused. Koguduse viimaseks n-ö preestriks oli Arteemi Pops 1941.a., pärast 

seda oli saare peale üks  ühine preester. 

Kõr.Kõpu Püha 

Pühavaimu kabel 

1627 

Katoliiklus Kõpu küla ca 

15/16. 

saj.  

Rahvafolkloor räägib, et kabel pandi põlema vaimuliku poolt, kes ei viitsinud mäest üles 

kogu aeg käia 

Kõr.Kõpu ülemine 

surnuaed 1885 

Õigeusk Kõpu küla 1885 Kalmusid kokku 100, maetakse ainult õigeusklikke 

Kõr.Lauka baptis-

tikoguduse kabel 

1923 

Baptism Otste küla 1923 Kabeli ehituse algkapitaliks oli kõigest 200 krooni,  sinna mahtus 275 inimest. Viimane 

oma pastor Alfred Elmi. Praegu Kärdla baptistikoguduse Lauka osakond. Jumalateenistu-

sed igal kolmandal pühapäeval kl 15 

Kõr.Luidja neli-

pühilaste palvela  

1927 

Nelipühi lii-

kumine 

Luidja küla 1927 Asus Jaska talukohas ehk Haavalauka karjamaal, kuulus 1927.a. maist Anna Aronile. Sõl-

miti rendileping Kärdla nelipühikoguduse ja Aroni vahel 99-ks aastaks ehk aastani 2026. 

Kõr.Malvaste 

prohvet Eelija ka-

bel 1925 

Õigeusk Malvaste 

küla 

1925 Esmalt rajati kalmistu ja seejärel ehitati kabel. Palkmaterjal toodi Puskilt ning kohalik 

metsnik Peeter Leiger valmistas männipuust risti, mis torni tippu pandi. 

Kõr.Ohvri- ehk 

Külmaallikas 

Maausk Mägipe 

küla 

tead-

mata 

Silmahaigused. Kasetohust karpi raha. Käidud täiskuu ööl, üksinda, karpi hõbedat, karp 

kasetohust, sellega raviti näonähka ja silmi ning nõuti taga oma noorust. 

Kõr.Oomäe me-

moriaal 2014 

Mitte-reli-

gioosne 

Risti küla 2014 Nõukogude võimu poolt mõrvatud inimestele pühendatud mälestusmärk. 1941.a. mõrvati 

seal sakslaste poolt 41 inimest, kes maeti 17-sse erinevasse hauda. Mälestusmärk ise avati 

2014, et kunagi ei saaks sellised asjad enam korduda. 

Kõr.Puski Kristuse 

Sündimise kirik 

1889 

Õigeusk Puski küla 1889-

1891 

Suleti 28.juuli 1952. Eksisteerib MTÜ-na, aga kogudusel eraldi jumalateenistusi ei toimu.  
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Kõr.Rebastemägi 

~8000 aastat tagasi 

Mitte-reli-

gioosne 

Kõpu küla ~8000 

aastat 

tagasi 

Tegemist on Hiiumaa ja kogu Lääne-Eesti kõrgeima ja vanima kohaga, 8000 aastat tagasi 

oli seal kohal vaid 1km² suurune saareke 

Kõr.Reigi Jeesuse 

kirik 1800 

Luterlus Pihla küla 1800-

1802 

Üks kahest Jeesusele pühitsetud kirikutest ja kabelitest, teine 1766ndal aastal sisseõnnis-

tatud Osmussaare Jeesuse kabel. Tollane mõisnik lasi kiriku püstitada oma poja Gustavi 

auks, kes end kaardimänguvõlgade pärast ära tappis. Tema noorem poeg Eduard, aga kin-

kis 1802.a. kirikule kaks kella.1802.a. 24.augustil pühitseti kirik ametlikult. Praegu on ju-

malateenistused igal teisel ja neljandal pühapäeval ning kirikuõpetajaks on Hüllo-Kristjan 

Simson. 

Kõr.Reigi pasto-

raat 1627 

Luterlus Pihla küla 1775-

1779 

Praegune hoone on samal asukohal kolmas. 1966.a. oli hoones vanadekodu 

Kõr.Reigi-

Kootsre/Kodeste 

Püha Ristija Jo-

hannese kabel 

1596 

Hiiuroots-

laste kabel 

Kodeste 

küla 

ca 14. 

saj.  

Lähedal asub Marguste põld, tuntud ohverduskoht ja kabeliasukoht, küngas mere ääres 

kiviaia ja kividest alusmüüriga 1939ndal aastal 

Kõr.Reigi-Pihla 

puitkirik 

1690ndad 

Luterlus Pihla küla 1690nda

d 

Reigi Jeesuse kirikust 45 meetrit lääne pool maanteeäärsel seljakul 

Kõr.Ristimägi 

1781 

Mitte-reli-

gioosne 

Risti küla 1781 Üks legend räägib, kuidas seal kaks pulmarongi kokku põrganud ja tüli tekkinud, tüli käi-

gus jäänud ellu ühest poolest pruut ja teisest peigmees. Teine teooria on, et 1781.a. kui 

hiiurootslasted välja saadeti, siis just seal pidasid nad oma viimase jumalateenistuse. 

20.august 1991 avati hiiurootslaste järeltulijate poolt mälestuskivi, sümboliseerimaks 210 

aastat, mis väljarändest möödas.  Tänaseni on kombeks teha sinna looduslikest vahendi-

test rist, mälestades hiiurootslasi. On saanud ka populaarseks abiellujate seas, kes teevad 

seal risti abieluõnne saamiseks. 

Kõr.Tahkuna ka-

bel 1641 

Meremeeste 

kabel 

  ca 

14/15. 

saj.  

1855.a seisuga poollagunenud ja võssa kasvanud mäel, 1923.a. seisuga oli järgi ainult ki-

viaed 
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Kõr.Ülendi pärn 

14.saj. 

Maausk Ülendi küla 14.saj. Ülendi äbajumal, raagus puuna meenutanud risti. 1989.a. süüdati ta põlema, tema põlemi-

sest kirjutas Ave Alavainu luuletuse "Ohvripuu põlemine". Peale süütamist on võrseid 

ajanud ning võra on laiaks läinud 

Käi. Kassari Tõl-

lukivi 

Maausk Orjaku 

küla 

tead-

mata 

Legendi kohaselt tahtnud Suur Tõll Käina kiriku torni maha visata, kuid see ei õnnestu-

nud ja kivi maandus Orjakusse. 

Käi. Käina baptis-

tikoguduse palvela 

1895 

Baptism Mäeltse 

küla 

1900 1909 suvel toimus Käina ehk Mäeltse palvemajas Eesti esimene baptistikoguduste aasta-

konverents.1925.a. peeti seal palvemajas Eesti esimene nelipühilaste aastakonverents.Ju-

malateenistused igal pühapäeval. Praegune pastor Siim Kask 

Käi. Männamaa 

kabel 1945 

Baptism Männamaa 

küla 

1945 1947.a. ühines nendega Ühtri baptistikogudus ning hakati nende koguduse ruume kasu-

tama, nimeks sai aga Männamaa Evangeeliumi-kristlaste ja Baptistide usuühing, kumbki 

kogudus pidi loobuma, millestki, üks loobus nimest, teine palvemajast 

Käi.Kassari ka-

bel 1801 

Luterlus Esiküla 

küla 

1801 Ainuke tegutsev kabel, mis on kivist ja rookatusega. Kuulub EELK-le 

Käi.Kassari Püha 

Nicolause kabel 

1641 

Teadmata Kassari 

saar 

ehitatud 

ca 

14.saj. 

Arvatavasti oli selle sama kohapeal  ~13.sajandil puitkirik. 

Käi.Käina Püha 

Martini kirik 

1492-1514 

Luterlus Käina ale-

vik 

1492-

1514 

Kunagine õpetaja Martin Gilläus tõlkis eesti keelde " Vom himmel hoch da kom ich her", 

eesti keeles "Ma tulen taevast ülevalt". Tegemist oli Hiiumaa suurima kirikuga, kus oli 

600 istekohta..  Nime saanud Martin Lutheri järgi. Kirik sai pommitabamuse ning hävis 

pea täielikult 14.10.1941. Kuna kirik on ehitatud viirsavile, siis 1660ndatel ehitati talle 

toetuseks postid, et ta ei vajuks . 

Käi.Käina Püha 

Nicolause kirik 

13.saj. 

Katoliiklus Käina ale-

vik 

ca 13. 

saj.  

Järglane  Käina Püha Martini kirik. Tegemist on sama kirikuga, aga nimi muudeti peale 

reformatsiooni. 

Käi.Ligema kabel 

1903 

Baptism Ligema 

küla 

1918 

elumaja 

külge 

Kuna seal toimunud palvekoosolekud oli väga emotsionaalsed, siis hakati tollaseid prii-

lasi kutsuma Ligema-uskujateks. 
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Käi.Luguse pal-

vela 1923 

Baptism Luguse 

küla 

1923 Palvemaja avati 1.detsembril 1923 ning õnnistati 28.veebruaril 1924, seal oli kohal ~350 

inimest. Praegune pastor Marko Martin 

Käi.Orjaku kabel 

enne 1709.a. 

Teadmata Orjaku 

küla 

tead-

mata 

On teada, et ta eksisteeris, aga täpset religiooni ja ehitusaega pole teada. 

Käi.Sääre kabel 

1565 

Meremeeste 

kabel 

Sääre küla 16.saj. 

lõpp 

Esimesed kirjalikud ülestähendus 1600.a., kuid ilmselt oli kabel juba varem olemas. Üles-

tähenduses kirjas seoses Sääre sadama valmimisega, kus on kirjutatud Zere nimelisest ka-

belist ja sealsest väiksest surnuaiast. 

Käi.Õunaku kand-

liline kivi 

Maausk Õunaku 

küla 

tead-

mata 

Kutsutakse ka Õunaku Tantsukiviks. 

Käi.Ühtri palvela 

enne 1945 

Baptism Ühtri küla enne 

1945 

Liitus 1947.a. Männamaa baptistikogudusega, loodud kogudus kasutas Ühtri koguduse 

palvelat. 1960ndatel süüdati, aga tahtlikult seal lähedal asunud rahvamaja ning kogudu-

selt võeti maja ära, koguduse liikmed liideti Ligema kogudusega. Uus rahvamaja, endine 

palvela avati pidulikult 8.oktoobril 1961 kontserdi ja tantsuõhtuga, austus oli, aga suur 

ning inimesed sisse ei julgenud minna. 1996.a. sai kogudus lõpuks oma maja tagasi. 

Nüüd toimuvad seal jumalateenistused igal IV pühapäeval teenistused. 

Kär. Kärdla bap-

tistikoguduse ka-

bel 1884 

Baptism Kärdla linn 1896 1895.a. sai just äsja iseseisvaks saanud kogudus krahv E.F. Von Ungern-Sternbergilt pal-

vemaja ehitamiseks väjalikud materjalid ning krundi. Palvemaja avati 14.septembril 

1896. 1949.a. võeti palvela baptistide käest ära ning nad  ühinesid nelipühilastega ning 

hakkasid ühiseid jumalateenistusi pidama. 2004.a. on koguduse pastor Tarmo Kähr. 

Kär. Rootsi kabel 

ehk  Nelipühilaste 

palvemaja 1924 

Nelipühi lii-

kumine 

Kärdla linn 1924 Hiljem tegutses seal kohalik baptistikogudus, praegu hoones Morelli matusebüroo 

Kär.Jehoova tun-

nistajate kuningrii-

gisaal 21.saj.algus 

Jehoova tun-

nistajad 

Kärdla linn 21.saj. 

algus 

Teada on, et Kärdla linna elanik Lembit Vainumäe müüs oma kinnistu Metsa 11 2001.a. 

Jehoova tunnistajatele, peale, mida hakkasid nad sinna oma pühakoda rajama. 

Kärdla Püha 

Olavi kabel 

14.saj. 

Olavi kultus Kärdla linn ca 14. 

saj.  

Pühendatud Norra kuningale Olavile, kelle auks tähistati püha 29.juulil. Teda tuntakse 

Püha Olavina ning ta on merekaubanduse ja talupoegade kaitsepühak. 
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Kär-Kärdla Püha 

Johannese kirik 

1847 

Luterlus Kärdla linn 1861-

1863 

Kiriku rajamine seotud Kalevivabriku loomisega, kus Kalevivabriku juhatuse toetusel 

ning töölistel kogutud rahaga ehitati kirik, esimene kirik, mille loomise initsiatiiv ei tul-

nud kirikult. ~600 istekohag kirik pühitseti 27. oktoobril 1863 ning kõrvale ehitati pui-

dust madal kellatorn. Praegune kirikuõpetaja Hüllo-Kristjan Simson. Kogudusel kuulub 

ka hoone Pikal tänaval, mis pikalt oli pastori eluruumideks, kuid nüüd kasutatakse teenis-

tuste läbi viimiseks, kuna kirik on hetkel renoveerimisel 

Püh. Haavasoo 

hundiauk 

Maausk Suuremõisa 

küla 

tead-

mata 

Autoril ei õnnestunud rohkem infot pühakoha kohta saada. 

Püh. Hagaste pal-

vela 1920 

Baptism Hagaste 

küla 

1921 Palvela avati 1922.a. augustis. 

Püh. Hiiessaare 

kabel 

Teadmata Hiiessaare 

küla 

tead-

mata 

On teada, et kunagi asus seal mingi pühakoda või -paik, kuid muud andmed puuduvad 

Püh. Hiiessaare 

silmakivi 

Maausk Hiiessaare 

küla 

tead-

mata 

Oli üheks piiripunktiks kui 1254.a. jagati Hiiumaa Saare-Lääne piiskopi ja ordu vahel 

Püh. Kummistu 

kalmistu 1772 

Luterlus Kerema 

küla 

1772 Surnuaia keskel kõrgub 4 meetrine raudteerööbastest valmistatud rist.  Matmine lõpetati 

20.sajandil. Hooldamata. Vanim säilinud hauatähis 1851.a. ning viimane 1924.a. 

Püh. Kuri Kristuse 

Taevaminemise 

kirik 1888 

Õigeusk Kuri küla 1888-

1891 

Suleti 14.augustil 1952. Koolimaja ruume kasutab Pühalepa Naistekoda, kes on taastanud 

selle endisaegse välja nägemise 

Püh. Palade ehk 

Kukemäe silmaal-

likas 

Maausk Palade küla tead-

mata 

Silmade ravi. Vett viidi teistesse Hiiumaa nurkadesse. Ohverdati raha, Kolm korda niisu-

tama allikaveega oma nägu, siis toimib õigesti 

Püh. Värssu kabel 

1928 

Teadmata Puliste küla 1928 Valmis kohalike ühistööna ning nende enda kogutud vahenditega. Huvitav on see, et 

kuigi ta on heas korras ja alles, siis ei õnnestunud autoril teada saada, millise religiooni 

alla ta võiks kuuluda. 

Püh.Helmerseni 

kivikülv 1871 

Mitte-reli-

gioosne 

Hausma 

küla 

1871 Helmersen iseloomustas kui kõige suurepärasemat gruppi soome päritoluga rändrahne, 

mida asub 0,5ha suurusel alal 80 
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Püh.Hilleste bap-

tistikoguduse ka-

bel 1937 

Baptism Hilleste 

küla 

1937 Palvela üks projekteerijatest oli Eduard Heinla, kes polnud tegelikult arhitekt vaid pastor. 

Tema projekteeritud on Hiiumaal veel Lauka kabel ning Saaremaal asuv Sagaristi kabel. 

Praegu toimuvad jmalateenistused igal pühapäeval kl 12:30 ning pastoriks on  Enno Tuu-

lik. 

Püh.Palade palvela 

1921 

Vabakogu-

dus 

Palade küla 1976 11.augustil 1975 põles palvemaja maha, uus õnnistati siss 2.juulil 1976, vaatamata koha-

like nõukogude võimuorganite seatud takistustele. Praeguseks  pastoriks on Enn Veevo, 

enne teda oli ta isa Udo samas koguduses pastoriks.  

Püh.Paluküla kirik 

1820 

Luterlus Paluküla 

küla 

1820 1930ndatel remonditi. Peale seda vene sõjaväe moonaladu. Seotud ka A.Adsoni ja M. 

Underi mälestustega, väidetavalt käinud nad seal ümbruses jalutamas. 

Püh.Põhilise leppe 

kivid 

Maausk Suuremõisa 

küla 

tead-

mata 

Palju legende, üks neist räägib Rootsi kuningast, kes sinna maetud. Üks legend räägib ka 

seda, et meremehed toonud sinna enne merele minekut õnnekivi, et nad elusalt tagasi tu-

leks. Nime on saanud ilmselt muistsest hiiekohast, kus sõlmiti tähtsaid leppeid ning peet i 

jumalatega nõu. 

Püh.Pühalepa pal-

vela 1741 

Vennasteko-

gudus 

Suuremõisa 

küla 

1846 1917 oli palvemaja sakslaste käes ja nad kasutasid seda sõjaväehaiglana. 1927.a. 25.sep-

tembril võetakse ülemaailmse vennastekoguduse liikmeks.  1951.a. kasutas seda Püha-

lepa luteri kogudus kuni 1993.a., mil valmis Pühalepa kirikus remont. Alles 2008.a. saab 

vennastekogudus taas maja enda käsutusse. Praegune pastor Lui Remmelg. 

Püh.Pühalepa 

Püha Laurentiuse 

kirik 1255 

Luterlus Suuremõisa 

küla 

1255 1650ndatel nõiaprotsessid. Ainulaadne kivist kantsel. Stenbockide matuse kabel. Ungern- 

Sternbergide kalmistu. Praegune kirikuõpetaja Hüllo- Kristjan Simson 

Püh.Sarve kabel 

1798 

Meremeeste 

kabel 

Sarve küla ca 

14/15. 

saj.  

Tahkuna, Kalana, Sõru ning Sarve kabeli ühise tunnusjoonena võib märkida seda, et tege-

mist oli väikekabelitega poolsaarte tippudes, olles oma asukohaga vajalikuks meremärgi-

deks rannakaluritele kui ka palveluse kohtadeks. 
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Lisa 2 Religioonide tabel 

Religioon Tekke aeg Eestis Kõrgeim 

jõud 

Mono-

/Polü-

teism 

Püha raamat ja 

sümbolid 

Järgijad Uskujaid 

maailmas 

Uskujaid 

Eestis 

Kogudusi 

Eestis 

Islam 610 19.saj. 

keskpaik 

Allah M Koraan ja poolkuu 

tähega 

moslemid ~1 mld ~1500 2 

Budism 4.saj. eKr 1982 Pole  - Tripitaka ja eluratas budistid 350 mln ~30 teadmata 

Judaism u 6. saj. eKr 1850ndad Jumal M Piibel ja Taaveti 

täht 

juudid 18 mln 1800 1 

Kristlus 1.saj. 11.-12.saj. Jumal M Piibel ja rist kristlased ~2 mld ~400000 kõik harud 
koos 

Taoism 6-5.saj. eKr teadmata Tao P Daodejing ja Ying-

Yang, voolav vesi 

taoistid 12mln pole teada 1 

Jehoova tunnistajad 1879 1923 Jumal M Piibel (Uue 
maailma tõlge) 

jehoova tunnis-
tajad 

~8mln 4302 4 põhi- 45 ha-
rukogudust 

Baptism 17.saj. 1880ndad Jumal M Piibel baptistid ~40mln 6416 83 

Luterlus 1517 1524 Jumal M Piibel luterlased   180000 165 

Hinduism 1000 e.m.a 1980ndad Pole keskset 

autoriteeti 

P Veeda ja OM hinduistid üle 750 mln 138 pole 

Rooma katolik kirik 1054 13.saj. Jumal M Piibel katoliiklased 1 mld 6000 9 

Viimse Aja Pühade 

Jeesuse Kristuse 

Kirik 

1838 1989 Elohiim (hbr 

jumalad) 

M Mormoni raamat mormoonid ~14 mln ~1000 teadmata 
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Uusapostlik kirik  1895 19.saj. lõpp Jumal M Piibel uusapostlid ~9 mln 2500 4 

Nelipühi liikumine 1901 1908 Jumal M Piibel nelipühilased ~700mln 4500 30 

Anglokatoliiklus 19.saj.  2012 Jumal M Piibel anglokatoliikla-
sed 

85mln 30 3 

Metodism 18.saj. 1907 Jumal M Piibel metodistid 80 mln 1800 28 

Vanausulised 17.saj. 1730ndad Jumal M Piibel vanausulised ~2mln ~2600 11 

Vennasteliikumine 15.saj. 1729 Jumal M Piibel ja tall hernhuutlased ~900000  132 10 

Seitsmenda Päeva 

Adventistide liiku-
mine 

19.saj. lõpp 1897 Jumal M Piibel ja rist, leek 

ning avatud raamat 

adventistid 16 mln 1589 20 

Õigeusk 11.saj.   Jumal M Piibel õigeusklikud 150 mln ~200000 100 

Maavalla Koda 1925 1925 Maaema P Valge susi, jumiõis 

ja noolrist 

maausulised teadmata teadmata 6 

Kreeka õigeusk 1589 1920ndad Jumal M Piibel õigeusklikud ~24mln 27000 65 

Vene õigeusk 1589   Jumal M Piibel õigeusklikud ~150mln ~170000 35 

Armeenia Apostlik 
Kirik 

~1.saj, 1994 Jumal M Piibel autor ei oska ni-
metada 

~9mln ~2000 1 
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