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2005. aasta
12. jaanuar
14. jaanuar

20-23. jaan
27. jaanuar
03. veebruar
05. veebruar
08. veebruar
09. veebruar
18-20. veebr
20. veebruar
24. veebruar

26. veebruar
26. veebruar
06. märts
06. märts

07. märts
12. märts

Mahetootjate koosolek toodangu müügi paremaks turustamise organiseerimiseks.
Kultuurihooaja keskpaik. Kokkusaamine Linnumäe puhkekeskuses. Kultuurkapitali
aastapreemiad pälvisid Käina vallast Eha Leiger Kaunite Kunstide Kooli
arendamise eest ja Merike Niimann Kassari Haridusseltsi poolt Eesti
Rahvuskultuuri Fondi Lepa Anna Sukasääre nimelise allfondi asutamise eest.
MATKA 2005 Helsingis. Maaturismi boksis jagas Hiiumaa kohta infot Margit
Kääramees.
FIE-de Raamatupidamise õppepäev Tuurus. Osavõtja Linda Tikk.
Turismiteeninduse koolitus Tuurus. Osavõtjad: Tiina Kopli, Koit Tikk, Kati Kukk,
Margit Kääramees.
Orjaku küla vastlapäev. Liugu laseb ca 25 inimest.
Vastlapäev Kukemäel. Kelgutamas ca 60 inimest.
Männamaa Avatud Noortekeskuse avamisel käis Heli Tuisk.
Turismimess Tourest Tallinnas. Hiiumaad tutvustasid Ly Kaups, Margit Kääramees.
Kirjanik Jaan Krossi 85. sünniaastapäeva tähistamine raamatukogus. Kõneles Anu
Hülg. Vaatasime filmi „Söerikastajad“. Tort ja tee. Kohal 12 inimest.
„Hiiu Leht“ 01.03 „Dialoog kibuvitsapõõsaga“.
Eesti Vabariigi 87. aastapäeva tähistamine. Eesti Wabariigi asutamisest kõneles
Käina Gümnaasiumi ajalooõpetaja Ingrid Rüütelmaa. Päevakohaseid laule esitas
ansambel koosseisus Valve Mölder, Asta Hollmann, Hilja Põllo, Vilja Saar, Helme
Pilnik, Kalju Hülg, Aivar Lorits.
Kassari Haridusseltsi taasasutamise 10. aastapäevaks kingiti seltsile
ühisloominguline tervituslaul:
On ajaratas veerenud
ning jõudnud sinna rutusti,
me kümne aasta juubelit
nüüd peame rõõmsasti.
Eestvedajaks meil Merike,
kes palju vaeva näinud.
Suur tänu tema töödele,
sest kõik on korda läinud.
Et näitlejad meil näitleksid
ja laulud ikka kõlaks
siis soovime, et haridusselts
meil kaua veel edasi elaks...
Maitsti käkisuppi ja pidupäevakooki. Kohal oli ca 40 inimest.
„Hiiu Leht“ 01.03 „Kaugete aegade kaja“.
Kassari Haridusseltsi taasasutamise 10. aastapäev.
„Hiiu Leht“ 26.02 „10 aastat taastatud Kassari Haridusseltsi“.
Linnuõppepäev Tuurus. Õppimas käis Maie Vikerpuur.
Lumelinna ehitus Mõisa Poe juures. Osavõtjaid ca 50.
Auhinnatud võistkonnad: Kaksikud, KaKK ja Ehitajad.
„Hiiu Leht“ 08.03 „Kassari sai linna“.
Kollektiviseerimisest Hiiumaal ja oma raamatust „Hiiumaa – kiviajast tänapäevani“
kõneles muuseumis Endel Saar. Söödi tangusuppi ja kringlit. Osavõtjaid 22.
Kolhoosiaegseid viise veeretati Maie Ruuberi akordioni saatel.
„Hiiu Leht“ 11.03 „Kaugete aegade kaja“.
Algasid näitemängu „Rootsi onu“ proovid.
Esinemine Käina ujulas Hiiumaa talispordimängudel. Sõna seadsid Lepa Anna
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(Ester Tammis), Aurelie Koidupuna (Evi Sadul). „Meeste Päevakodus“ olid hoiul
Tiit Kopli, Kalju Hülg ja Toivo Platov. Koerakesed külateel: Ott Koor. Priidu Tikk,
Peter Lindre, Marten Tammeleht, Merike Niimann.
20. märts
„780 aastat Hiiumaa ja 440 Kassari esmamainimisest“. Kõneles Hiiumaa
Muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo.
Osavõtjaid ca 80. Külas Kärdla Pensionäride Ühendus. Söödi kommi ja kringlit.
Isetegemise ajaks tulid kohale Lepa Anna teejuhi Aurelie Koidupunaga, mehed
„Päevakodust“, lustisõiduhobused ja koerakesedki. Lauldi kevadest.
„Hiiu Leht“ 24.03 „H. Põllo loeng tõi Kassari Haridusseltsi rahvast täis“
22. märts
Kohaliku ja mahetoidu õppepäev Saaremaal. Osavõtja Linda Tikk.
29-30. märts
Maaturismi toidukoolitus Tallinnas EHTE koolis. Õppimas käisid Ester Tammis ja
Margit Kääramees.
05. aprill
Ave Alavainu luulekogu „Minekulaulud“ esitlus AveVitas.
Õnnitlemas käisid Linda Tikk, Ester Tammis, Kalju Hülg, Merike Niimann.
Kingikotis olid puu- ja juurviljad, mesi ja moos.
06. aprill
Väinamere projekti raames raamatu esitlus Haapsalus Promenaadi hotellis.
Kohal olid Tiina Viisut, Margit Kääramees, Leonora Kääramees.
16. aprill
Rahvusliku toidu koolitust Vetsi Tallis viisid läbi EHTE kooli õpetaja Sirje Rekkor
ja muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo.
Osavõtjaid Tea Kääramees, Margit Kääramees, Liilia Harusoo, Merike Niimann.
16. aprill
Heakorratalgud Orjakus ja Kassaris. Osavõtjaid ca 50.
„Hiiu Leht“ 22.04 „Koos on parem. Talgud Orjakus“.
21. aprill
Heakorratalgud Kassaris Mõisa poe juures.
24. apr-30.juuni Algas Haapsalust 12 inimese üle 2000 km pikk ratsamatk Austriasse Viini lähistele.
Osales Koit Tikk saduldamata hobusel Aabram.
„Hiiu Leht“ 29.04 „Haapsalust Austriasse, ratsutajad asusid teele“
„Hiiu Leht“ 28.06 „Koit ja Linda kohtusid Tšehhi-Austria piiril“.
aprill
Rooli lauda põletamine.
27. aprill
Kohaliku ja mahetoidu õppepäev Käinas.
Kohal käisid Linda Tikk ja Merike Niimann.
30. aprill
Heakorratööd Kassari kalmistul. Osales 13 inimest
07. mai
Kassari Pühapäevakooli laste emadepäeva piknik.
08. mai
Pühapäevakooli emadepäeva kontsert rahvamajas.
12-13. mai
Noorsootöö foorum Pärnus. Kohal käis Heli Tuisk.
13. mai
Tuulikute päev maavalitsuse saalis.
14. mai
Ilmus „Kassarimaa“ nr 17.
16. mai
Käina valla arengukava arutelu. Osavõtjaid 8.
18. mai
turismiliidu aastakoosolek Kõpus Pihla turismitalus.
28. mai
Eesti meistrivõistlused hobustele Rännakus Koidmal. Võistlus juunioridele.
28. mai
Noorsootöö koolitus „Sina, mina, meie“ Kärdlas Maavalitsuse saalis. Õppimas käis
Heli Tuisk.
28. mai
Kassari jooks.
5-6 aastaste seas sai Joonas Tamm II koha ja Valdek Elmi III koha.
7-9 aastaste seas sai Marten Tammeleht II koha ja Markus Pirk IV koha
4 km jooksus sai II koha Kalev Oolmets ja IV koha Rauno Üksik.
„Hiiu Leht“ 07.06 „Kassari jooksu tulemused“
Kassarist osales kümmekond jooksjat.
28. mai
Kassari Külavanemate Kogu (KaKK) korraldatud Käina valla külavanemate
õppepäev vallamaja saalis. Päeva juhtis Krista Habakuk. Osavõtjaid ca 20.
„Hiiu Leht“ 03,06 „Käina valla „külahullud“ tegutsevad“
28-29. mai
Siseturismi ja käsitöö laat Tallinnas Vabaõhumuuseumis.
Hiiumaad tutvustasid ja käsitööd müüsid Loore, Margit ja Indrek Kääramees.
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29. mai
1-3. juuni
03. juuni
03. juuni
6-7. juuni
08. juuni
10. juuni
18. juuni

22. juuni
27. juuni
29. juuni
1-3. juuli
02. juuli
02. juuli
02. juuli
3-10. juuli
13-20. juuli
16. juuli
17-27. juuli
21-22. juuli
23. juuli
24. juuli
24-31. juuli

13. august

12-14. august

Hiiumaa Laulu- ja tantsupäev 2005 „Kodu + saar = kodusaar“ muuseumi ees
tamme all. „Hiiu Leht“ 03.06 pildigalerii.
Palade kooli laager rahvamaja õuel.
Rannahooaja avamine jaanuari tormijärgse korrastustöödega Sääre tirbis.
Kohal ca 25 inimest. Kaugemad tulijad olid Männamaalt ja Käinast.
Käina Kaunite Kunstide Kooli õpilaste kontsert Kassari kabelis sarjast „Kolm risti
Kassari kohal“.
Nooremate noorkotkaste ja kodutütarde laager rahvamaja õuel.
Kassari Haridusseltsi üldkoosolek.
„Hiiumaa kataloogi“ esitlus Kärdlas Tuuru maja saalis.
Virve Osila komöödia „Rootsi onu ehk ka vaesed naeravad“ esietendus.
Lavastada aitasid Tiia ja Hants Korv.
Dekoratsioonid maalis ja pildid joonistas Linda Tikk.
Osatäitjad: Ulvi Uusoja, Evi Sadul, Marje Oolmets,
Illar Risti, Kalju Hülg, Aivar Lorits.
Vaatajaid 83.
Näitemängu tegemist toetavad Käina Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa
Ekspertgrupp.
„Hiiu Leht“ 21.06 „Trall, mis võib kasvada menutükiks“.
Orjaku küla jaanituli Kruusiaugu talu heinamaal.
Korraldajad Paemurru ja Kruusiaugu talud. Kohal 120 inimest.
Saabus Külameetme 3.5 toetusest ostetud süntesaator.
„Kodukant Hiiumaa“ aastakoosolek Kärdlas.
Osa võtsid Leonora Kääramees ja Ester Tammis.
„Hiiu Leht“ 05.07 „Hiiumaa Kodukandi Ühendus tegi kokkuvõtteid“.
Eesti Saarte Üldkogu Kihnu saarel. Osales Eino Kaevats.
Eesti meistrivõistlused ponidele Kassaris.
Kontsert Kassari kabelis sarjast „Kolm risti Kassari kohal“. Esines Hedvig Hanson.
Paope küla laat. Mett käis müümas Jüri Rebane ja käsitööd Merike Niimann.
Rüütli turniir Kuressaares. Võitis Joosep Tikk.
Telklaager rahvamaja õuel. Laagrit korraldasid Piret ja Andrei Kipper.
Käsitöö ja omatoodangu laat Kärdlas.
Kaupa olid müümas Merike Niimann, Ülle Lorits, Margit Kääramees ja Jüri
Rebane.
Rahvusvahelises noortelaagris Portugalis osales Kaja Tuisk.
Eesti meistrivõistlused ratsutamises. Kolmevõistlus juunioridele.
Näitemäng „Rootsi onu ehk ka vaesed naeravad“ rahvamajas. Vaatajaid 116.
„Hiiu Leht“ 26.07 „Parem suutäis naeru kui vatsatäis viha“.
Ratsa triatlon Saaremaal: ujumine, ratsutamine ja jooks.
Kadi Nurs sai üldarvestuses IV koha.
Häälekaalu koolitus, mis aitas leida vastuseid küsimustele:
- kuidas leida mõttekaaslasi ja ühendada jõud
- kuidas leida liidreid.
Nii neil kui ka muudel teemadel aitasid kaasa mõelda Linnar Viik, Ivi Proos ja Raul
Rebane. Ürituse korraldas Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant.
Ott Arderile pühendatud mälestustund, kus osalejad lugesid tema luulet ja kuulati
tema sõnadele kirjutatud laule.
Sõpra meenutas Ave Alavainu. Kitarril mängis Uku Kask.
Järgnes näitemäng „Rootsi onu ehk ka vaesed naeravad“.
Õhtu lõppes simmaniga, kus muusikat tegi Kuremaa haridusseltsi ansambel.
Osales ca 200 inimest.
Kassari pühapäevakooli lastelaager Mäeltsel.
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16. august
20. august

31. august
01. september
03. september
5-18. sept
14-16. sept
17. september
18. september
20. september

29. september
29.sept-2.okt
02. oktoober
04. oktoober
09. oktoober
11. oktoober
13. oktoober
16. oktoober
21. oktoober

Baltic Balance seminar Käinas.
Osalejad Taani Rootsi, Saksamaa ja Eesti esindajad. Kassarist osales Heli Tuisk.
Kassari kooli kokkutulek. Kassaris alustati koolihariduse andmist juba 102 aastat
tagasi. Kooli sulgemisest möödus 40 aastat. Päev algas kogunemisega kooli õuel.
Ringkäik maja sees tõi meelde hulga mälestusi. Mälestusjumalateenistus meie seast
lahkunud õpetajate ja õpilaste auks Kassari kabelis oli haruldaselt kaunis. Teenis
õpetaja Argo Olesk, laulis ansambel Maie Ruuberi juhatusel, plokkflöödil mängis
Margus Pirk, luulet lugesid Tiia Korv Ja Aivar Lorits. Süüdati küünlad kabeliaias
puhkavate õpetajate haudadel.
Järgnes lühilugu „Ja vaikus lärmitseb“, kus Lepa Anna koos uue tuttava Aurelie
Koidupunaga Kassarile tiiru peale teevad ja nendega seejuures naljakaid asju
juhtub.
Kohtumine jätkus õpetajate tänamisega.
Ühises söögilauas meenutati koolielu ja naljakaid juhtumisi.
„Hiiu Leht“ 23.08 „Oi neid kooliaegu“, 02.09 „Tere jälle“.
Raamatute kinkimine neile, kes lõpetasid põhikooli: Edith Mölder, Kaja Tuisk,
Teele Tüll, Epp Korv, Liis Oolmets, Tauno Tamm, Rauno Üksik
... ja neile, kes alustasid kooliteed: Elina Jõpiselg ja Valdek Elmi.
Avanes Eesti Rahvuskultuuri Fondi Lepa Anna Sukasääre nimeline allfond.
Kassari Derby, maastiku takistussõit.
ESTYES töölaager rahvamajas. Rühm vabatahtlikke Saksamaalt, Prantsusmaalt,
Inglismaalt, Šveitsist ja Poolast töötas Ristiku talus.
Eestimaa reisikorraldajad Hiiumaal. Korraldaja Hiiumaa Turismiliit.
Baltic Balance seminar Käinas. Osalejad Taanist, Rootsist, Saksamaalt ja Eestist.
Kassari Moosiköögi ideed tutvustas Heli Tuisk.
„Valimised – kas erakondade monopol või kodanike võimalus“. Päeva viis läbi
Ühiskondliku Leppe SA juhataja Agu Laius. Osalejaid 9.
„Hiiu Leht“ 20.09 „Niimann: maal valitakse isikut tema eelnevate tegude järgi?“
Jaapani kirjutusvahendite tootja Pentel &Pentel'i Eesti esinadja OÜ Büroomix
korraldatud rahvusvaheline laste kunstivõistlus.
Hõbemedali sai Annika Kääramees.
„Hiiu Leht“ 20.09 „Kaks medalit Käinasse“.
Teatrikollektiivi „Kehra Nukk“ esituses varjuetendus „Vankumatu tinasõdur“.
Vaatajaid 12.
International Horse Show'l töötasid vabatahtlikena Heli ja Kaja Tuisk, Taavet Tikk,
Mihkel Lindre.
Kuriste külapäeval käisid esinemas ansambel kooseisus: Kallu Rebane, Kalju Hülg,
Helme Pilnik, Asta Hollmann, Hilja Põllo, Valve Mölder, Vilja Saar, Aivar Lorits.
Plokkflöödil mängis Margus Pirk, luulet luges Tiia Korv.
„Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamine“.
Infopäev Kärdlas Maavalitsuse saalis. Korraldajaks Rahandusministeerium.
Kuulamas käisid Merike Niimann ja Linda Tikk.
Lõikuspüha jumalateenistus Kassari kabelis.
Teenis õpetaja Argo Olesk, laulis ansambel.
Põllumajandusliku nõustamisteenistuse tutvustamine Käinas.
Tutvumas käisid Eino Kaevats, Linda Tikk, Merike Niimann.
Täiskasvanud Õppija Nädala lõpuüritus Linnumäe Puhkekeskuses.
Parimaks keeleõppijaks tunnistati Maris Varik. Isetegevusprogrammiga käisid
kohal Tiit Kopli, Toivo Platov, Ester Tammis ja Evi Sadul.
Kohaliku omavalitsuse valimised.
Kassarist said valitud Linda Tikk, Triinu Schneider, Marje Vann ja Omar Jõpiselg.
Näitemäng „Rootsi onu ehk ka vaesed naeravad“ Käina Kultuurikeskuses.
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21-22. okt
25. oktoober
04. november
4-8. nov
10-13. nov
13. november
20. november
21. november
25. november
26. november
26. november
29. november
30. november

04. detsember
9-10. dets
23. detsember
24. detsember
29. detsember

Vaatajaid 73.
Tallinnas koolitus „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamine riigi ja kohaliku
omavalitsuse tasandil“. Osavõtja Heli Tuisk.
Koolituspäev Tuurus: „Ajaloo- ja kultuuripärand turismi osana“.
Kuulamas käisid Margit Kääramees ja Ester Tammis
Turismihooaja lõpetamine Suuremõisas Allika külalistemajas.
Inglismaal Dorseti maakonnas mahetoodangu turustamise võimalustega käisid
tutvumas Merike Niimann ja Ulvi Uusoja.
Mardilaat Lauluväljakul. Pitsinäitust korraldas Margit Kääramees.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi Lepa Anna Sukasääre halduskogu koosolek
ja Kassari Haridusseltsi 10. aastapäeva tervislik tähistamine ujumise ja
kohupiimatordi söömisega Käina ujulas.
Matkaklubi MUKU rahvamajas, kus Koit Tikk pajatas Eestist Austriasse
ratsutamise muljeid.
Esi- ja Taguküla koosolek. Kutsutud Omar Jõpiselg ja Tiivi Lipp.
Osales ca 15 inimest.
Maaturismi koosolek Pedase hotellis Harjumaal. Osalesid Margit Kääramees, Ester
Tammis ja Toivo Platov.
„Külakilb“ Lihulas. Osalesid Anne Nurk, Eino Kaevats, Jaak Harusoo ja Urmas
Lauri. Üheksa võiskonna seas jäädi 5-6. kohta jagama.
„Kodutütred ja noorkotkad looduse hoidjatena“ projektis osalesid: Meelis Mikk,
Magnus Tamm, Liina Lindpere ja Heli Tuisk.
Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa turismi arengukava projekti seminar Haapsalus.
Osalesid Kati Kukk, Margit Kääramees, Ly Kaups.
Helle Simm ja Valve Saarma on „Kullaterad Kassaris“, kellede mälestusõhtut
peeti. Kaksikõdedest rääkisid Evi Sadul ja Peeter Vohu. Avati näitus.
Voldemar Panso 85. sünniaastapäev. Pansost kõneles Tiiu Kopli. Näitetrupp etendas
Juhan Smuuli sulest ilmunud Ärni monoloogi „Vasikate ristimine ehk kuidas seda
lavastada“. Panso rollis astus üles Kalju Hülg, Salmet mängis Evi Sadul. Teksti
luges Aivar Lorits. Dekoratsioonid maalis Linda Tikk. Ansambel laulis
päevakohaseid laule, lõpuks maitsti soolast kringlit ja magusat teed.
Koos oli 38 inimest.
„Hiiu Leht“ 29.11 „V. Panso 85“; „Kullaterad Kassaris ehk selliseid daame enam ei
tehta“.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiaatide ja sponsorite austamiskontsert
Tallinnas Mustpeade majas. Kohal käisid stipendiaadid Liisi Kääramees ja Liis
Vikerpuur.
Käsitöö ja omatoodangu laat Kärdlas.
Müümas olid Margit Kääramees, Ülle Lorits ja Merike Niimann.
Ilmus „Kassarimaa“ nr 18.
Pühapäevakooli laste jõulupuu.
Hiiumaa külade aastavahetuse pidu Käina kultuurikeskuses.
„Hiiu Leht“ 06.12 „Hiidlane tule tunnista hiidlast“ ja
„Kodukant korraldab aastalõpupeo“.

∗

∗

∗

∗

∗

Poolteiseaastasel kursusel „Saarte käsitöö täiendõpe“ osalevad:
Reet Kääramees, Inga Mikk, Linda Tikk, Varje Kullo, Ave-Marii ja Andres Kääramees
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Elu ja poliitika
Järjekordne Eesti Saarte Üldkogu koosolek toimus käesoleval aastal 1-3. juulini Kihnu saarel.
Nõustusin osavõtuga meeleldi, kuna polnud varem sellise suunitlusega ettevõtmisest osa võtnud ja
vähem tähtis polnud ka asjaolu, et ei olnud Kihnu saarel varem viibinud. Kogu selle minule
loodetavalt meeldivas oli ebameeldiv enne Kihnu jõudmist Pärnu uue kontserdimajaga tutvudes
juhtunud väike õnnetus, mille tõttu ei olnud võimalik teha kirjalikke märkmeid siis ja veel paari
nädala jooksul hiljemgi. Usun, et selle tõttu kannatasid nii mõne konkreetse projekti nimetus või
mõne ettekandja nimi, mis võib-olla polegi peamine, kuid käsitatud probleemide olemuse püüan
edasi anda.
Külalised majutati majandi-aegsesse puhkekeskusse Rock City (tuntuima kihnlase Kihnu Jõnni
viimase laeva nimi). Kohalikus keeles kõrts ja üemaja (öömaja), mis avatud tööpäevadel 8-23 ja
nädalavahetusel 8-24 (vajadusel ööpäevaringselt). Seal oli majutuskohti ca 30 inimesele, söömise
võimalus, saun ja ruum koosolekute jaoks. Üldkogu tööst võtsid osa kõigi Eesti väikesaarte
esindajad peale Piirissaare ja loomulikult enamikke väikesaari haldavate suurte saarte Saaremaa ja
Hiiumaa esindajad. Hiiu maakonda esindasid senine Saarte Üldkogu eestseisuse esinaine –
maavalitsuse nõunik Reet Kokovkin ja maavalitsuse majandusosakonna juhataja Aare-Villu Kattel.
Oma ametiseisundi tõttu oli Reet Kokovkin kõigi ürituste vahetu korraldaja ja koordineerija.
Üldkogu töö algas vahetult saarele jõudmise järel regionaalministri ca 30 minutilise ettekandega,
sest juba tund peale saabumist oli organiseeritud ministri ja tema viieliikmelise saatjaskonna
tagasisõit. Ministri julge ja palju lubada tõotava esinemise võis siiski kokku võtta tõdemusega, et ta
ei saa midagi konkreetset lubada (mõeldud on 2006. aasta riigieelarves planeeritava väikesaarte
abistamise rahalist paketti), kuna midagi pole veel selge ja toimub pidev vahendite ümbertõstmine
ja vaidlused. Kõik nagu ikka ja alati. Kohalviibijad tänasid ministrit südamliku aplausiga heade
lubaduste eest ja juba ta läinud oligi. Esimese päeva ootusi täitis aga suurepäraselt kohaliku
omavalitsuse korraldatud ekskursioon tutvumaks Kihnu saare eluolu ja vaatamisväärsustega.
Ringkäik toimus ühele kohalikule noorukile kuuluva veoauto GAZ-52 kastis. Normaalse reisijate
arvu puhuks olid ka istepingid, aga et rahvast oli rohkem, pidid osa püsti seisma. Giidi rollis esines
vallavanem Johannes Leas. Põlise kihnlasena ja oma elupaiga tulise patrioodina (lisaks
suurepärased teadmised, elukogemus saarte asjade ajamisel ja kadestusväärne diplomaatiline
väljendusoskus) võimaldasid asjaosalistel paari tunniga saada piisava ettekujutuse saarel olnust,
olevast ja tulevikuvisioonist. Külastasime uut kultuurikeskust, muuseumi, kooli, õigeusu kirikut,
tuletorni ja surnuaeda. Saime ka teada Virve Köstri (Järsaku Virve) elust, kes muide on 86 aastane
ja osaleb aktiivselt kohaliku kultuuri tutvustamisel väljaspool Kihnut. Sellega oli esimese päeva
ametlik osa lõppenud.
2. juuli algas väga huvitava ettekandega Prantsusmaa esindaja poolt, kes pidas Prantsusmaa
Bretagne poolsaare ümbrusse jääva 15 väikesaare elu riigipoolse koordinaatori ametit. Kuna
prantsuse keele oskajaid ei olnud, siis oli ettekanne ingliskeelne (tõlkis Reet Kokovkin).
Härrasmees vabandas väga mitteperfektse inglise keele pärast, kuigi asi laabus suurepäraselt. Nende
eelpoolnimetatud 15 väikesaare kogu pindala on ca 15000 ha ja rahvaarv ca 15000 inimest. Seega
saare keskmine suurus ca 1000 ha ehk 10 km2. (ca 50% Kassari pindalast) ja elanikke ca 1000.
Kasutatakse stabiilset riigipoolset abi, mille üle ei vaielda ega tõmmelda ja mis on ca 30% suurem
maismaal asuvate omavalitsuste omast. Sellise süsteemse poliitika tulemusena on suudetud kõigil
väikesaartel välja arendada maismaa-asustusega samaväärne infrastruktuur ja muud olmelised
hüved, mis teeb elamise väikesaartel ligitõmbavaks ja ei kurdeta põhielanike arvu vähenemise üle.
Oma esinemise lõpus andis esineja üle kutse osalemiseks Euroopa Väikesaarte Assotsiatsiooni
aastakoosolekul.
Järgmine esineja oli Eesti Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja kohusetäitja.
Esineja soovis selgitada üldiseid loodushoiu põhimõtteid, kuid oli võib-olla nooruse ja praktiliste
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kogemuste vähesuse tõttu sunnitud Saaremaa omavalitsusjuhtide nõudel kohalikku elu puudutavate
küsimuste lahendamisel kohaliku keskkonnateenistuse poolt tehtud eluvõõraste lahenduste tõttu
tõdema, et sõidab isiklikult Saaremaale ja püüab siis juttu jätkata.
Kolmas ja viimane põhiettekandja oli eesistuja tutvustamist mööda praegune Eesti parim
planeeringute asjatundja härra Palginõmm. Kuna ta oli äsja lõpetanud Saaremaa üldplaneeringu
koostamise, siis ta ettekanne ja näited olidki sealt päritud. Kuna siinkohal ei ole eesmärk tutvustada
lugejaid konkreetsete planeeringu üksikasjadega, siis püüdis ka ettekandja seda vältida ja välja tuua
probleeme, mis meie elu lähemal vaatlemisel häirivad. Kõigepealt ebaõnnestunud maareform,
milles on tihti arvestatud kellegi erahuve, samas eiratud elementaarseid maakorraldusnõudeid,mis
on näiteks Saaremaal tekitanud olukorra, kus käimasolevate kohtuvaidluste võitmise korral võiks
kogu suurel saarel jääda ainult viis kohta, mille kaudu on inimesel võimalus pääseda mere äärde.
Vaidluste kaotamise korral aga veel halvem tulemus. Mis kasu on siis palju kiidetud ja võimalusi
loovast rannakaitseseadusest jne. Asjatut meelehärmi ja mittemõistmist nii ametnikes kui
tavainimeste hulgas põhjustab kehtivate seadusandlike aktide omavaheline vasturääkivus ja mitmeti
tõlgendamise võimalused. Üldtuntud asjaolu, millest aga meedia eriti ei räägi, on eraldatud
abifondide tootlikkus. Seda mitte finantsmajanduslikus otsetähenduses, kui selles, et projekti
kirjutajate ulmelised tasud ja kõige tavalisem korruptsioon võimaldavad tihti abivajajani jõuda mitte
üle 30% vahendite esialgsest mahust.
2. juuli viimane ametlik üritus oli Saarte Üldkogu liikmete koosolek. Saades kätte valitsuse
parandusettepanekud väikesaarte seaduse uude redaktsiooni selgus, et uue versiooni kohaselt on
väikesaarte nimistust kustutatud Kassari saar. Seletusi ei osanud keegi anda, küll aga ütles proua
Kokovkin, et on esitatud sellekohane protest valitsuse ettepaneku kohta. Staažikamate liikmete
seletuste põhjal veenduti, et suure vaevaga tekkinud saarte seaduse täitmisel on valitsuspoolne osa
olnud nigel, mistõttu keelduti üksmeelselt paranduste arutamisest, kuni pole suudetud olemasolevat
täita. Nagu võib aru saada, asja aetakse ja tulemusedki nagu alati. Organisatsioonilistest küsimustest
arutati uue Saarte Üldkogu eestseisuse ja eesistuja valimist. Üksmeelsest usaldati nii eestseisuse kui
eesistuja volitused järgnevaks kaheks aastaks senisele koosseisule. Järgmine Saarte Üldkogu
korraldamine otsustati anda Abrukale koos Vahasega. Sellega oli Üldkogu planeeritud päevakord
ammendatud.
Peale ametlike ettekannete toimusid laialdased mõttevahetused maareformi teemadel. Üllatav oli
kuulata Saaremaa omavalitsusjuhtide ühist arusaama maareformi sellest osast, mis puudutas vabade
põllumajandusmaade erastamist. Seal käituti nii valla kui kõigi tootjate seisukohti arvestavalt ja
välditi teadlikult kellegi eelistamist teiste arvelt, sest mõisnike seisuse tekitamine välistati ja nagu
mainiti, pole mõisnike ja lihtrahva suhted ajalooliselt Eestimaal sõbralikud olnud. Kõige tähtsam –
loodi kõigile ligilähedaselt võrdsed võimalused.
Enne lõpetamist võib-olla veel midagi Kihnu kohta. Saare pindala on 16,4 km2 ehk 85% Kassari
pindalast. Pinnase poolest Kassariga lähedane, kuigi põllumuldade kvaliteet jääb alla.
Savimullamaad Kihnul puuduvad. Saarel elas 2005. aasta 1. jaanuari seisuga 648 inimest, 1. aprilli
seisuga 613. Kui 10 aastat tagasi oli saarel ca 300 lüpsilehma ja oma piimatööstus, siis täna on ca 30
lüpsilehma ja piimatööstust pole. Piima veetakse saarele sisse. Likvideeritud on kohalik kalatööstus.
Vallavanema arusaamise ja väljaütlemise järgi püsib praegune elu ainult kala najal, keda saare juhi
sõnul on piisavalt. Väga heas seisus on ahvenavarud ja kokkuostuhind soodne. Saime teada, miks
on saarel nii püsivad etnograafilised traditsioonid, miks saarel põhiline sõiduriist on vanad K-750-d
ja IŽ-Jupiterid, miks nende tehasekorvid on asendatud puukastidega, miks saare meeste keskmine
vanus on ca 30 aastat jne.
Kirjutades neid ridu hiljem, kui teame, et Kihnu rahva juht on arreteeritud süüdistatuna
altkäemaksu võtmises ja rahvas üksmeelselt oma liidri kaitsele asunud, peame nõustuma Maalehe
selleteemalises artiklis esitatud küsimusega – kellel oli seda vaja? Peame ikka ja jälle tõdema tänase
poliitika ja elu ülimat põimumist.
Tore ja omapärane oli see Kihnu maa.
E. Kaevats

8

VABARIIKLUSEST
Me peame arvestama sellega, et 1816-2017 jaguneme mõtteviiside järgi 25 sajandikku ja 75
sajandikku. 1867-2017 on võimul eelkõige 25 sajandikku. 25 sajandiku mõtteviis põhjustab sulad
1907-1917, 1956-1964, 1985-1991, 1999-2003, 2007-2009, 2011-2012 ja 2015. Sulade ajal talub 25
sajandikku 75 sajandiku mõtteviisi, võtab midagi üle 75 sajandiku mõtteviisist, jääb seega võimule
ja … põrutab jälle mülkasse!
Me peame arvestama sellega, et 1987-2004, seega rahuajal, oleme kaotanud vähemalt 250000
eestimaalast ehk sama palju, kui Uljanovi Volli, Dzhughajevi Joosepi ja Schicklgruberi Aadu
vaimuhaiguse tõttu, kuid eelkõige sõjaajal. Seejuures aastast 1993 väheneb eestimaalaste arv 5001000 kaupa kuus, aastas seega 6000-12000.
Olukorra üheks lahendiks on vabariiklus, mis tähendab kolme osa – rahvaliku, isikliku ja riikliku
osa olemasolu. Kõige vanemad on rahvalikud ühendused, nende tekkeaega ei teatagi (ka
mammutijahil käidi rahvaliku ühendusena). Teisena tekkisid isiklikud ühendused 14000-70000
aastat tagasi. Kolmandana tekkisid riiklikud ühendused 1000-3000 aastat tagasi (ja kui keegi tahab
kasutada mõistet kolmas sektor, siis see kõlbab ainult riiklike ühenduste kohta). MolotovRibbentropp’i leppega hakati meil rahvalikke ja isiklikke ühendusi purustama, kümnendi 19771987 keskel (1981) selgus, et rahvalike ja isiklike ühenduste puudumise tõttu on Tsaari-Venemaa
(NLiit) end ammendanud ja aastast 1981 on meil rahvalikud ja isiklikud ühendused jälle
võimalikud.
Thomas Jefferson (1743-1826) mõistis riigivanemana 1801-1809, et kui ei ole rahvalikke
ühendusi, siis isiklikud ja riiklikud ühendused osutuvad saamatuiks, hoolimatuiks,
pistiselembesteks, kalliteks tulemustega võrreldes, kuritegelikeks. Tsaari-Venemaal jõudsid samale
järeldusele dekabristid (1816). Rahvalikud ühendused peavad tegema seda, mida isiklikud ja
riiklikud ühendused ei saa, ei oska, ei taha teha.
Hiiumaale oli eriti ohtlik seisak 1991-1999 ja selle lõppedes olid bolshevikud surmkondlad, et
neil õnnestub Hiiumaa suruda Abruka tasemele ja liita selle asulaga, kus suur pillimees
Tshaikovskij puhkamas käis. Oli aga alanud sula 1999-2003, mis soodustas maakondliku rahvaliku
ühenduse moodustamist ja bolshevike märatsemine õnnestus peatada. Seisaku 2003-2007 ajal
suruvad bolshevikud jälle Hiiumaad Abruka tasemele, kuid eelmise sula ajal ärganud rahvaga on
see järjest raskem ja viimased valimised näitasid, et bolshevikud kaotasid kõikjal. Mõeldud on
valdasid, alev kui maakonnakeskus ei saa iial olla valdadega ühes loetelus, sest ta on inimeste,
perekondade, talude, külade, valdade jaoks, teda peab juhtima maavalitsus ja ise ei vaja ta iial üle
kolme ametniku. Kui seda arvu ületatakse, osutub ta kasutuks varemete ja teeaukude kogumiks.
Linn on meie looduses ja ilmastikus võimalik, kui teda vajab vähemalt 40000 elanikku ehk neli
maakonda. Linna juhitakse riigivalitsuse poolt ja ise ei vaja ta iial rohkem kui 15 ametnikku.

Aarne Maripuu
Kärdlas, 2005.aasta talvekuu 6.hommikul,
siinse ajaarvamise järgi on aastaarv 10218
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21-23. juuli 2005
Pärnumaal Häädemeeste vallas Lepaninal
VI Maapäev
Alates 1996. aastast on külaliikumisel oma suursündmus – maapäev ehk külade parlament, mille
eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja
võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.
VI maapäeva peateemaks oli säästev areng ja koostöö, mida läbib ressursisäästlik ja roheline
mõtteviis.
Sel aastal osales maapäevadel kokku 300 delegaati kõigist maakondadest ja veel ligi 30
väliskülalist Soomest, Rootsist, Šveitsist, Saksamaalt ja Norrast.
Kõik maapäevalised jaotati kümnesse töögruppi. Arutelud toimusid viies võtmes.
I võti – arengukavade ja arendustegevuse mõju külakogukonna arengule
II võti – väikeettevõtlus kohaliku ressursi realiseerijana
III võti – haridus, lapsed ja noored maal
IV võti – rahvusvaheline koostöövõrgustik
V võti – EL-i ühinemisega kaasnenud ja kaasnevad võimalused.
Hiiumaa delegatsiooni 16 liiget olid esindatud kõigis töörühmades. Arutelude tulemusena andis
töörühm konkreetsed ettepanekud ja soovitused oma valdkonna arendamiseks – külaelanikele,
koostööks omavalitsustega ning riigikogule, valitsusele ja ministeeriumitele.
Aega jäi ka puhkamiseks ja meelelahutuseks – meie 8-liikmeline teatevõistluse võistkond oli
tugevaks konkurendiks võitjale.
Külakostiks kaasa võetud Hiiumaa must leib, Anno talu jogurt, koduvõi, kodusai ja suitsulestad
... tekkis küsimus, kas neid oligi? Nii ruttu kadusid ... ju nad siis nii head olid!
Head olid ka VI maapäevad, väga head! Järgmine maapäev toimub Jõgevamaal.
Ruth Alas
Kuriste Haridusselts
november 2005

MTÜ Kassari Ratsamatkade tulemused 2005
EMV Rännak juuniorid:

Taavet Tikk I
Kristiine Kääramees II
Kadi Nurs III

EMV Rännak noored:

Tuuli Reede IV

EMV Rännak ponidele:

Kristiine Kääramees IV

EMV Seenioridele:

Joosep Tikk II
Kaja Tuisk III

EMV kolmevõistluses juuniorid:

Joosep Tikk I

EMV Kolmevõistluses Seenioridele: Joosep Tikk VI
EMV Kolmevõistluses noortele:

Joosep Tikk I

Eesti sisemeistrivõistlused koolisõidus:

Joosep Tikk III

Joosep Tikk Eesti Ratsaspordi Liidu 2005 a. parim
kolmevõistluses juunioridele ja noortele.
10

Mälestusi Kassarimaa minevikust ajavahemikul
1920-1941
Algus eelmises numbris

Kaubandus
Kassaris ei olnud kuni 1925. a. veel oma kauplust. Seeba talu peremees Anton Kask käis
perest perre, kaubeldes niidi, nõela, pitsi ja mõningate pudu kaupadega, ka tema kodust sai osta
kompvekke ja muud. Soola, suhkrut, lambiõli ja jalatsid tuli ostma minna Vaemlast “Riigi poest”
või Käinast.
Aastail 1925-26 ehitas Ameerikast tulnud rahadega mees Gustav Elmi saare ilusama maja
koos kaupluse ruumidega, millest saare rahvas sai osta pea kõik tarviliku, koolilapsed ei tarvitsenud
enam Käina minna koolitarbeid ostma, see oli suureks kergenduseks inimestele, kauplus töötab
tänaseni samas majas.
Käisid veel n.n. “käsikaupmehed” mandrilt, need müüsid peamiselt vaimuliku sisuga
raamatuid.
Külas elasid kaks ämmaemandat, Leena Nittim ja Mari Leivath, kes vastavad kursused olid
lõpetanud, nemad aitasid kodus sünnitajaid, lapsed sündisid kõik elus ja tervetena ning kasvasid
kõik elujõulisteks inimesteks.
Käinas oli ka ainuke arst, dr. Norman, keda kutsuti kohale äärmise vajaduse korral.
Talvel oli rahval rohkem aega. Mehed vedasid küttepuid ja heinu metsast, naised kudusid ja
kraasisid villu.
Laupäeviti suitsesid perede saunad, pea igal perel oli oma väike suitsusaun, kus pesti end ja
suitsetati liha, kellel see puudus, käis naabri saunas.
Pühade ajal ja pühapäeviti käidi naabrite juures juttu vestmas, paljud pereisad olid kaugetel
meredel seilanud, palju võõraid linnu ja sadamaid külastanud, nii jooksis neil jutt koos
piibusuitsuga ja rääkida oli neil paljust. Ka pereemad külastasid üksteist, sest pühapäeviti ei teinud
keegi tööd. Naiste jutt aga erines palju meeste omast.
Siis arutati kõik napid sündmused külas üksi pulki läbi, võrreldi lehmade piimaandi ja
lambavilla omadusi, kuni kell juba hilist õhtutundi näitas, meenusid pereemadele süüa ihkavad
loomad ja lapsed.
Aastaist 1920-1940, aega millist siin käsitatakse, oli Kassari täielikult alkoholivaba, vaid
Kärdlas ja Jausas olid viina kauplused. Viina ei tarvitatud muul ajal, kui ainult pulma peol, selleks
ajaks pruuliti muidugi ka üldtuntud kanget saare õlut.
Pruuliti veel õlut jõuluks, lihavõttepühiks ja nelipühiks. Peoõhtutel või tantsupidudel ei
kohanud kunagi ühtegi joobnud noormeest, välja arvatud paar poissi, kes üldiselt oma kommetega
jätsid soovida.

Aino Kallas Kassaris
1924. a. suvehakul üllatas Mäealuse küla inimesi võõras abielupaar, kes asusid “Kordonisse”
elama, majja, mis kuulus üksiku vanapiiga, Helene Tammele. Kunagi olevat kasutanud seda maja
rannavahid kordonina, millest tulenes siis rahvasuus nimetus “Kordon”. See oli küla ilusam maja.
Paar aastat varem suvitasid sääl maalikunstnikud vennad Paul ja Kristjan Raud, enne veel
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lühikest aega lauljanna Paula Brehm, varem ei ole ükski võõras Kassaris suvitanud.
Vendade paar Rauad ei tekitanud külas suurt elevust, aga Kallaste abielupaar olid külarahvast
niivõrd erinevad, et kui neist teel mööduti, pidid tingimata tagasi vaatama.
Allakirjutanu, tollal veel tüdrukutirts, ei jõudnud ära imestada Aino Kallase suursugust ilu, ta
sinakalt läikivat rikkaliku musta juust, mis palmikuisse köidetuna sõõrina katsid mõlemaid kõrvu,
Oskar Kallase majesteetliku kõrget kogu, tema suuri halle vurrusi. Nende jalutuskäikudel saatsid
neid ikka 2 suurt kollast koera, Sipi ja Armi. Juba lähedaste naabritena, palus Aino Kallas endale
korjata metsmaasikaid, millised saarel kasvas külluses, alati andis ta siis peenraha või kompvekke ja
paitas pead, nende käitumine ja jälgimine oli naabrilastele suureks põnevuseks.
Ilusail suvepäevil armastasid nad 3 x päevas Piibuninal suplemas käia. Päris vee piirile oli
neile väike puust kabiin ehitatud riiete panipaigaks, mille valmistas küla tisler August Vahe.
See väike kabiin oli katusega, sisaldas väikse iste pingi ja seina külge kinnitatud lauakese. Ei
olnud tol ajal ühtegi teist suplejat Piibuninal pääle Kallaste paari ja karjalaste. Piibunina rand oli
puhas, lammaste poolt söödud rannarohi ühtlane ja kare, merevesi kristall selge oma liivase
põhjaga, võisid kadakate vahel päevitada jumalikus vaikuses, ainult lambad võisid uudistada
üksikut lamajat.
Kallaste suvekodu külastasid ka nende lapsed 2 tütart Virve ja Laine, pojad Sulev ja Hillar,
pääle nende oli luuletajat Bernhard Kangrut näha. Hiljem sai külas teatavaks, et Aino Kallas oli
soomlanna, prof. Krohni tütar – kirjanik, tema mees aga päritud Saaremaalt, Inglise saadik
Londonis.
See oli suur au Kassarile ja väiksele popsikülale, et nii tähtsad inimesed valisid oma
suvekoduks selle paiga. Iga suve veetsid nad Kassaril, kuni maailmas tekkinud olukord ja sõda
takistasid neile tee pääle a. 1938 sinna tulekut.
Oma “Reigi õpetajat” käis ta kirjutamas Äide karjamaal mere ääres, kadakate vahel, see paik
oli ta kodust põhja poole, seda rääkis naabritele ta lustakas teenija Marie Vetsi, keda kutsuti peresse
kokaks, kui oli ristsed või pulma pidu.
Marie oli üksik naisterahvas, kes armastas väga koduõlut. Nii et teinekord pääle pulmapidu
järgmisel hommikul võis Mariet leida magamas kuskilt kadakate vahelt, pehmes sambla sängis,
muidu oli Marie väga kohusetruu teenija oma prouale. Kiivalt valvas ta majauksel, kui proua Aino
lõunauinakut tegi, keegi ei tohtinud siis läheneda majale.
Alla kirjutanu ootas teine kord pikk aega oma maasikatorbikuga suure ruske kivi ääres, mis
maja ees kadakate vahel asetses, et maasikaid prouale üle anda, oleks võinud ju ka Marie kätte
anda, aga tema ei annud kompvekke.
Kallaste paar tuli 13 suve Kassarisse veetma ja nad olid külas oodatud inimesed, kelledega oli
juba nii harjutud. Järgnenud rasked sõja ja okupatsiooni aastad lõid suure mõra Kassari noormeeste
ridadesse. 26 noormeest, keda mobiliseeriti Puna- ja Saksa armeesse, ei näinud iial enam oma
väikest sünnisaart, see oli korvamata kaotus saare noorusele. Saare rahva arv oli tol ajal c.a. 400
hinge. Ühtegi tühja ega mahajäätud maja külades ei olnud.
See olekski kokkuvõttes kõik öeldu Kassarimaa tolle aegse rahva elulaadi kohta, mil valitses
Eesti kodanlik valitsus ja inimesed omasid veel talusid.
Kõik kirjapandu on minu isiklikud mälestused, mõnda sai ka koos meenutatud omaaegse
Kassari kaupluse omaniku 84. a. Helene Elmiga.
Kahtlemata leidub kirjutises grammatilisi vigu ja muid lünki, mis vajab redigeerimist, kuna
minu kooliajast on möödunud juba ligi 60 aastat, siis on see vast mõistetav.
Tallinn-Pirita, heinakuul 1984. a.
Leida Kersen-Touart
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Teated
Pühade jumalateenistused: 24. detsembril kell 10.30 Mäeltse palvemajas
kell 15.00 Kassari kabelis
25. detsembril kell 10.30 Mäeltse palvemajas
kell 15.00 Ühtri palvemajas
31. detsembril kell 10.30 Mäeltse palvemajas
kell 15.00 Kassari kabelis
1. jaanuaril
∗

kell 10.30 Mäeltse palvemajas.

∗

∗

∗

∗

29. detsembril algusega kell 19.00 toimub Hiiumaa külade aastavahetuse pidu.
Tasu 50 krooni maksta Vetsi Talli Tammis Estri kätte.
∗

∗

∗

∗

∗

Täname lahkeid annetajaid, kes on loteriisse asju toonud:
Ene Karpa
Jüri Rebane
Tiiu Kopli
Tiina Selirand
Margit Kääramees
Maarja Niimann
∗

Tõnis Niimann
Leonora Kääramees
Valve Mölder
Tiia Karapetjan
Linda Vann
Hiivi Mugamäe
∗

∗

Vilja Saar
Evi Sadul
Ruth Vaim
Laine Leesmaa

∗

∗

Lepa Anna Sukasäärt on toetanud:
Jaak Saar
Endel Saar

Tiivi Lipp
Silvia Mälksoo

∗

∗

Esta Aksli
Agu Rohtla

∗

∗

Agu Laius

∗

Esmakordne toetuste jagamine Lepa Anna Sukasäärest
2005. aasta oli Eesti Rahvuskultuuri Fondist kuueteistkümnendat ja Lepa Anna Sukasäärest
esimest korda toetuste jagamise aasta.
Sukasäärest oli jagada 10 000 krooni ning käesoleval aastal oli põhieesmärk noorte ühistegevuse,
huvihariduse, täiendõppe ja väljaspool Hiiumaad haridustee jätkamise toetamine.
Tähtajaks15. oktoobriks oli laekunud seitse taotlust summas 26 600 krooni. 13. novembril tegi
fondi halduskogu (M. Niimann, H. Tuisk, A. Kääramees, T. Platov ja Ü. Kaevats) oma otsuse.
Toetust said Liisi Kääramees, Kati ja Kristjan Lipp, Mailis Tammeleht ja Liis Vikerpuur.
Nüüd, kus toetused käes, tahan südamele panna, et saadud raha kohta tuleb ka aruanne esitada.
Vaadake igaüks oma lepingust järgi, milliseks ajaks see lubatud kohustus tuleb täita.
Tuleval sügisel kestab taotluste vastuvõtt taas 1. septembrist 15. oktoobrini. Kellel on plaanis
toetust taotleda, varuge aega: koostage eelarve (vajadusel võtke hinnapakkumised), leidke eelarvele
kate ning puudujääva summa osas pöörduge Lepa Anna Sukasääre poole. Kui on kõhklusi, andke
märku, saame kokku, arutame.
Lepa Anna Sukasäär on toetaja, mitte põhirahastaja.
Merike Niimann
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Jälle on käes aasta kõige ilusam aeg. Lapsed ootavad kommi ja
täiskasvanud lund. Kuigi just jõulukuul kipub olema ülekohtuselt kiire,
võib mõnel vaiksel õhtutunnil tabada ootamatu mõte, et kõik on siinsamas:
vastused küsimustele, mida otsisid mujalt, on peidus sinu enese sees.
Midagi jõululikult hella ja õrna
on pühade-eelses kirevas vaateaknas.
Särava kuuse all kinkides
laste õhetavates nägudes,
pehmelt kajavates jõululauludes,
kirikusse ruttavates inimestes,
värelevates küünlaleekides,
piparkoogi vürtsikas lõhnas,
inglitega postkaartides,
krudisevas valges lumes,
erilistes jõulutoitudes,
pere pidulikus koosviibimises
ja ammu kuuldud jõuluevangeeliumi lugemises:
midagi hella ja õrna ja püha
ja võrreldamatut on kõiges,
milles on j õ u l u d
(Teedy Tüür)

Jõulurahu, säravat aastavahetust
ja
vaikseid imesid algaval aastal
soovib Kassari Haridusselts
Välja andnud Kassari Haridusselts
Kontakttelefon 4697222
Ilmub kaks korda aastas
Kokku kirjutanud Aivar Lorits
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