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Kassari haridusseltsi taasasutamise 20. aastapäeval
Foto Kaja Hiis
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Kassari Haridusseltsi juhatus otsustas
välja anda kodulooliste sugemetega
osaliste mäletustele tugineva Madis
Salumi raamatu "Sõpruse“ kolhoosist
„Hiiu sõnaraamatu“ esitlus Kärdla
Kultuurikeskuses
Seltsi näitetrupp esitas A.Kallase „Malle
ülestunnistused“
Eesti Põllumajandusminister Ivari Padar
autasustas põllumajanduse ja maaelu
edendajat veterinaararst Kalju Hülg`i
hõbedase teenetemärgiga. („Hiiu Leht“
06.03.)
Vabariigi 97.aastapäeva kontsertaktusel
tunnustas Käina vald külaelu edendamise
ja hoidmise eest Ester Tammist
Kassari haridusseltsi taasasutamise 20.
aastapäev. Artikkel „Hiiu Leht“ 06.03
„Tähistasime seltsi 20.sünnipäeva“
Hiiumaa külade foorum Käinas. Kassari
saart esindas 6 inimest. Foorumil
otsustati Kassari saare külade osalemine
Kodukandi Aasta Küla konkursil
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Film „Vehkleja“ Kassari rahvamajas
Ülestõusmispühade ööteenistus Kassari
kabelis
Huumoripäeva
„Maamees
muigab“
ühiskülastus Väätsa rahvamajja, „Hiiu
Leht“ 10.04.
Männiku laskurklubi MäLK korraldatud
võistlusel „Männiku õhk“ saavutas Martin
Schneider kaheksanda koha
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Kinoõhtu Orjaku külamajas – linastus
mängufilm „1944“
Algasid näitemängu „Äi Vissuverest“
proovid Kassari rahvamajas
Kinoõhtu Orjaku külamajas – linastus
mängufilm „Vehkleja“

Kassari haridusseltsi üldkoosolek ja
pidulik lõunasöök Kuriste seltsimajas
Reisimuljete õhtu Orjaku külamajas –
Newfoundlandist rääkisid Maie ja Toomas
Vikerpuur
2

Eesti Maaturismi Avatud Uste Päeva
raames toimusid
Orjaku külmajas
kinoseansid ja avatud oli väike
sadamakohvik
„Teeme Ära“ talgupäeval sadas vihma ja
Kassari kabeliaias tööd ei toimunud.
Kohaletulnutega koristasime rahvamaja
kuuri
Kevadtalgud Orjaku külas – jätkati
rannakarjamaa rajamist, koristati teeääri
ja matkaradu, puhastati ehitusjärgselt
saalimaja
Kassari kultuurineljapäevade ehk KKNP
avamine Orjaku külamajas – Liia LüdigAlgvere näituse „Neli aastaaega küidul
kõndimisi“ avamine ja sarja sündmuste
tutvustamine, muusikaline tervitus Iiukala
bändilt
ERRi korrespondendi Juhan Hepneri poolt
Kassari
saare
külasid
tutvustava
reklaamklipi filmimine, mida näidati
hiljem Terevisiooni saates Aasta Küla
Rahva Lemmiku valimiseks. Kassari saare
külad jäid Rahva Lemmiku valimisel II
kohale, kaotades Saaremaa Leedri külale
54 häälega

16

Muuseumiööl seoses muusika-aastaga
rääkis Kulle Raig Kassari muuseumimajas
Georg Otsast
14.05–3.09.
KKNP: teemapäevad „Rukkileib
meie laual “ Trahteris Vetsi Tall
14.05-17.09
KKNP: iganädalaselt
Orjaku
külamajas
avatud
näitused
„Neli
aastaaega küidul kõndimisi“ ja „Hiiumaa
kalad“,
meisterdamine
ja
väike
sadamakohvik
21.05-03.09
KKNP: hommikumatkad Kassari
loodusradadel kord kuus Taavet Tikuga
21.05-10.09
KKNP: iganädalane üritus Kassari
Rahvamaja raamatukogu ja kohvituba
21.05-20.08
KKNP: „Kella viie tee – klatši ja
kõmuõhtu“ Kassari rahvamajas kord kuus
23
Nelipüha missa Kassari kabelis
24
Ilmus „Kassarimaa“ nr 37
25
Kinoõhtu Orjaku külamajas - linastus
„Supilinna salaselts“
28
KKNP sündmused
Reisimuljete õhtu Orjaku külamajas, Imre
Aljase ümbermaailmareis
Kirjandusõhtu- kohtumine Helju Petsiga
Kassari Rahvamajas
30
VI Tuulekala festival Orjaku sadamas,
mida
aitasid
korraldada
Orjaku
külaseltsist Margit Käärmees, Hiiu
Purjelaeva Seltsi liikmed ja sadamakapten
Aivar Kääramees.
Näituse „Hiiumaa kalad“ avamine Orjaku
külamajas
Maikuus kandideerisid MTÜ Orjaku Külaseltsi
sadama ja külakeskuse
arenduse
projektid Maamajanduse Infokeskuse ja
eesti Maaturismi konkursil „Maaturismi
edulood“ ja valiti 58 osaleja seast 32
hulka, kes osalevad näitusel. Näitus avati
18. novembril Koplimadise turismitalus
Harjumaal ja liigub rändnäitusena ringi
üle Eesti.

istutati ühislaulu saatel „Suislepa“
õunapuu.
7
Rammumees Margus Pirk kaitses
Tallinnas Tornide väljakul peetud
kolmandatel Street Workout Eesti
meistrivõistlustel mullust esikohta.
11
KKNP: reisimuljete
õhtu
Orjaku
külamajas – Katre ja Paavo Pruuli Iraani
reisist
11.06, 16.07 KKNP:
hobupäev Ristitee talus
12
Riho Sibula kitarrikontsert Kassari kabelis
13
Kassari jooks
Käina kandi kooskudumine Kassari
rahvamaja õuel Kaili Saarna juhendamisel
13-14 Kassari Kitarrifestivali kontserdid Kassari
Puhkekeskuses, Kassari kabelis ja Orjaku
külamajas
15
Sarjast „Kolm risti Kassari kohal“
perekond Jalaka ansambli „Ulmus
Domini“ kontsert Kassari kabelis
Waldorfpedagoogika vestlusring Kassari
rahvamajas
18
KKNP sündmused
Öökino Orjaku külamajas, linastus Soome
film „Toriseja“
Keskkonnaameti matk Sääre tirbis Kassari
loopealsetel ja vestlusring Kassari
rahvamajas
18, 25.06, 02.07 KKNP: Kassari veski lugu Kassari
veskis
20-21 Raplamaa
rahvatantsurühma
„Talutütred“ ja kandlemängija Aivar
Araku kontserdid Vetsi Tallis ja Orjaku
külamajas
22
Orjaku külaseltsi üldkoosolek külamajas
Orjaku küla jaaniõhtu
KKNP gurmeeõhtu - Maailma Rahvaste
köögid Kassari rahvamajas
25
KKNP sündmused
Tantsuõhtu Orjaku sadamas – ansambel
H3
Jalgsimatk Kassari mõisa südames ja selle
ümbruses
Vabaõhukontsert Robin Juhkental ja ErkiAndres Nuut Kassari rahvamaja õuel
27
Kassari kalmistu püha
30
Konkursi Aasta Küla komisjoni külaskäik
Kassari saare küladesse. Komisjoni saatis
Helgi Põllo, kes tutvustas saare ajalugu,
siin
tegutsevaid
ettevõtteid
ja
vabaühendusi.
Kohvilauas
Orjaku
külamajas
osales
lisaks
Kassari
haridusseltsi
ja
Orjaku
külaseltsi

Juuni
2

4
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Ristluslaeval
„Romantika“
TallinnStockholmi kruiisil mängis Iiukala bänd
Film
„Supilinna
salaselts“
Kassari
rahvamajas
KKNP: Eesti Lipu päeva tähistamine
Kassari rahvamaja õuel
EPA inseneride kursus PM-76 seekordsel
kokkutulekul külastas Hiiu maakonda ja
Kassari saart. Kassari rahvamaja õuele
3

esindajate ka vallavanem Omar Jõpiselg.
Komisjoni esimees Eiki Nestor andis üle
euroopa lehise puuistiku Kassarisse
istutamiseks.
Käina Põhikooli lõpetasid: Siim Koor, Sten Egert
Tammeveski, Karli Nurs
ja Käina Gümnaasiumi lõpetasid: Ott
Koor, Meelis Mikk, Margus Pirk, Marten
Tammeleht
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Renee Altrovi foto workshop Kassari
rahvamajas
Sarjast „Kolm risti Kassari kohal“ Arvo
Haasma ja Martin Uuskari kontsert
Kassari kabelis
30
KKNP sündmused
Kärdla Kohvikutepäeva eel-eelkohvik
„Kaetud Paadid“ ja ansambli C-JAM
kontsert Orjaku külamajas
Eel-eel
kohvik
„HÕNG“
Kassari
rahvamajas
31
Erametsaliidu koolitus „Looduskaitsest
eramaadel“ Kassari rahvamajas
Jaan Söödi kontsert Orjaku külamajas
Kohvikutepäeva eel-eelkohvik Orjaku
mõisas Dagen Haus külalistemajas
31.07-01.08 IRL Naiskogu Suveakadeemia Orjaku
külamajas

Juuli
1

Silvia Nittimi lilltikandis tekkide ja
pulmavaipade
näitus
Kärdla
Kutuurikeskuse sammassaalis, „Hiiu Leht“
10.07
2
KKNP sündmused
Pingituur Kassari loomeinimeste radadel
gurmeeõhtu - Maailma Rahvaste köögid
Kassari rahvamajas
Tantsuõhtul Orjaku sadamas mängis
tantsuks Iiukala Bänd
07, 11, 16 Etendus „Äi Vissuverest“ Kassari
rahvamaja õuel. Paul Pinna ainetel naer
kolmes vaatuses. Lavastaja Raivo Rüütel.
Osades Sander Kopli, Ulvi Uusoja, Toivo
Platov, Tiit Kopli, Triinu Schneider, Tiivi
Lipp, Andres Kääramees, Margit Juur, Evi
Sadul
9
KKNP: Kelli Uustani ja Kusti Lemba
kontserdil „Head Eesti Asjad“ Orjaku
külamajas
16
KKNP sündmused
Kassari kabeli ja kabeliaia tutvustus
Hiiu Folgi kontsert Orjaku külamajas –
esines ansambel Tori Hobune
17
Hiiu Folgi teematuba „Salmikulaulud“
Kassari rahvamajas
Hiiu Folgi kontsert Meelika Hainsoo ja
„Lepaseree“ Orjaku külamajas
17.-18. Hiiu Folgi kontserdid Kassari kiigeplatsil
18
Hiiu Folgi kontsert ja laulutuba LÜÜ-TÜRR
Kassari rahvamajas
19
Hiiu Folgi raames esines pereansambel
„Palupunt“ Kassari kabelis
23
KKNP sündmused
Vabaõhukontsert „Laur Teär ja Meelis
Laido“ Kassari rahvamaja õuel
Öökino Orjaku külamajas „Brooklini kõige
vihasem mees“
Mõisatuur Orjaku mõisas
Kontsert Trahteris Vetsi Tall – tantsurühm
Kanarbik ja akordionist Reet Lõugas
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3-7

6

7-10
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Romantiline luulekava „Mandoliini eri“
Orjaku sadamas - esinesid Kärt Kross,
Georg Merilo ja Jaanus Nõgisto
Jahtklubi Dago laste purjetamislaager
Orjaku sadamas – loodetavasti vana
traditsiooni taaselustamine
KKNP sündmused
Gurmeeõhtu -Maailma rahvaste köögid,
Armeenia köök – Kassari rahvamajas
Tantsuõhtu Orjaku sadamas ansambliga
Iiukala Bänd
Esiküla ajalugu tutvustav jalgsimatk koos
Jaanus Kõrviga
Kontsert ja tantsuõhtu Trahteris Vetsi Tall
rahvamuusikaansambliga Cantelo
Kontsert Kassari puhkekeskuses –
esinesid Anti Kammiste, Märten Kross
Eesti Looduse Fondi talgud Kassaris
Kontsert sarjast „Kolm risti Kassari kohal“
esines Pühalepa vaiskoor „Anna“ Kassari
kabelis
KKNP sündmused
Kassari kabeli ja kabeliaia tutvustus
Tantsuõhtu 35+ Kassari rahvamajas
„Irena ja Ivar Hansen“
Hiiu kala ja õlle festival Kassari
Puhkekeskuses
Veterinaar- ja Toiduamet andis Kassari
rahvamaja köögile tähtajatu avalikus
hoones toitlustamise tegevusloa
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20

H.Kaptein „Siidikanad silitavad silma“,
artikkel
„Hiiu
Lehes“
Ave-Marii
Kääramehe hobist kasvatada tõukanu.
KKNP sündmused
Eestimaa Aasta Küla nominendile, Kassari
saare küladele, Juhani Puukooli kingitud
euroopa lehise istutamine Mõisa Poe
taha palliplatsile. Augu kaevas Hannes
Tamm. Istutasid Omar Jõpiselg Orjaku
külast, Kalju Hülg Kassarist ja Toomas
Risti Esikülast. Muusikaline etteaste oli
Valdek Elmilt karmoškal ning laulsid ja
lugesid Anna-Teele Orav ja Maria Liive

29

31

Hiiumaa külade päev Tubala kiigeplatsil.
Arutati 11.Maapäeval kõneldut. Sügislaat
ja
vanakraamiturg.
Meelelahutust
pakkusid Kärdla Kammerkoor ja Pühalepa
Naistekoja naisrahvatantsurühm
Muinastulede öö tähistamine Orjaku
sadamas koos ühislaulmise ja tantsuga,
muusikaline osa Iiukala Bändilt
Raamatute kinkimine Käina põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajatele ning koolitee
alustajatele. I klassi läksid Andreas Rako
ja Kevin Tammeleht.

September
3

KKNP sündmused
Purjekas „Lisette“ tegi Orjaku sadamast
kaks
lustisõitu
purjeka
ehitusele
kaasaaidanutele ja Orjaku külamaja
vabatahtlikele
Öökino Orjaku külamajas
5
Merepäästealane õppus Orjaku sadamas
ja külamajas
10
KKNP: gurmeeõhtu - Maailma Rahvaste
köögid Kassari rahvamajas
13
A.Rinne 105.sünniaastapäeva tähistamine
vinüülplaatidelt muusika kuulamisega
17
KKNP lõpetamine:
Mari
Jürjensi
kontsert Orjaku külamajas, kohvilaud
toimkonnale
20
Käina naiste Nobenäputuba Kassari
rahvamajas
21-22 Käina koguduse reis Saaremaa lääneosa
kirikutesse ja Ruhnu saarele neile, kes
suvel kirikute uksi avatuna hoidsid
23
Kassari rahvamaja raamatukogu ja avalik
internetipunkt said Kohaliku Omaalgatuse
Programmi
toel
uue
arvuti
ja
kontoritehnika. Kassari Rahvamajas on
nüüd võimalik kasutada uuenenud
tingimustes
internetti
ja
kantseleiteenuseid, samuti külastada
meie 2. korrusele laienenud raamatukogu
ning tutvuda avatud arhiivmaterjalidega
Täname OÜ Merikotkast looduslähedase
ning nutika riiulidisaini eest!.
26
Alburahva teatri etendused "Võõras mees
majas " ja " "Sangadega saunamees"
Kassari rahvamajas
29
Ülo Kaevatsile pühendatud mälestustund
Kassari
rahvamajas.
Meenutati
Ü.Kaevatsit ja arutleti nimeliste pinkide
panemise kohtade üle.

Väljasõit Sääre tirpi mootorpaadiga Mahti
öökino Orjaku külamajas
Etendus
„Äi
Vissuverest“
Kassari
rahvamaja õuel
21
Ansambli „Naised Köögis“ kontsert Orjaku
külamajas
Etendus
„Äi
Vissuverest“
Kassari
rahvamaja õuel
21-23 Eesti Polaarklubi suvekool Kassari
rahvamajas
22
Utu küla elanike kokkutulek Orjaku
külamajas
26
Orjaku sadamat külastasid ajakirjanikud
Tansaaniast, kes tundsid huvi kohalikul
tasandil toimuva koostöö vastu
27
KKNP: öökino Orjaku külamajas
27-30 Eesti Looduse Fondi talgud Kassaris
28
Hiiumaa õpetajate vastuvõtt Orjaku
külamajas
5

Aprillist

Oktoober
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17

19

22

Orjaku külamajas Kassari elanike ja Käina
piirkonna
jahimeeste
nõupidamine
metssigade arvukuse ohjamise teemal,
mille tulemusena sündis koostöölepe
jahimeeste ja kohalike vabaühenduste
vahel. Orjaku, Kassari, Taguküla ja Esiküla
elanikelt
korjati
nõusolekud
jahipidamiseks nende majade lähedal ja
novembris toimus kaks üldjahi päeva,
mille käigus tabati 16 metssiga. Koostöö
jätkub 2017. aastal.
Täiskasvanud Õppija Nädala raames
toimus tervisliku toitumise õppepäev
Orjaku külamajas „Hapukapsas-tervise
abimees“
Eesti Saarte Naiste Folklooripäevad ja
Eesti Saarte Kogu Hiiumaal. ESK uueks
juhatajaks valiti Leo Filippov. Järgmine
Eesti Saarte Kogu toimub 1-2.juulil 2016
Vilsandil. Õhtusel simmanil Kõpu
rahvamajas esines Iiukala Bänd
Täiskasvanud Õppija Nädala raames
Kassari rahvamajas mööbli koosvärvimine
Vintro kriidivärvidega, mis on mõeldud
mööbli värvimiseks, kusjuures värvitavad
pinnad ei vaja eeltöötlemist. Kohvi ja
kook kuniks värv kuivas.
Filmiõhtu Kassari rahvamajas - Kanada
väliseestlaste Reet Mae ja Toomas Mae
dokumentaalfilm "Vabaduse mustrid",
Kassari küla laste improvisatsiooniteater
"Jõuluvanad"
–
tõsieluline
tragikomöödiline
improvisatsioonetendus
"Vanamuttide elu"

oktoobrini iga kuu kolmandal
nädalavahetusel toimus Kassari kabelis
missa

November
6

14
26

28

29

OÜ Mainegrupp tõi kaubamärgi Lest ja
Lammas all HTÜ Konsumitesse müügile
täis- ja poolsuitsuvorstid, suitsutatud
lamba- ja sealiha ning grillvorstid.
Vetsi Tallis mardi-kadri laat. Kauplejaid
üle paarikümne, ostjaid üle paarisaja
Kodanikupäeval sai vabatahtliku tiitli Heli
Tuisk, kes osales Naiskodukaitse Hiiumaa
jaoskonna liikmena aasta isa valimise ja
Võidupüha paraadi korraldamises.
Kassari rahvamaja ja Orjaku külamaja
külastas külaselts Muhv
Kassari rahvamajas Ühistegevuse Nädala
raames koosviibimine „Tere teeb
tuttavaks. Tere!“ Kassari inimeste
omavaheliseks tutvumiseks
Ühistegevuse Nädala raames toimus
pidusaia küpsetamise ja jõulupärja
valmistamise töötuba Orjaku külamajas

Detsember
3

Ühendus
Kodukant
Hiiumaa
turvalisuseteemaline infopäev Orjaku
külamajas, kus oma tegemisi tutvustasid
Päästeameti ja Politsei-ja Piirivalve Ameti
esindajad
4
Selveris avas uksed elustiilipood Moe
Muusa, mille omanik on Kassari
rahvamaja perenaine Liisi KummerLeman
4-6
Väike jõulukingituste müük Orjaku
külamajas
11-12 Hiiumaa Käsitöö ja Omatoodangu laat
Kärdla Kultuurikeskuses. Kauplemas olid
Lest ja Lammas, Vetsi Tall, Margit
Kääramees, Ülle Lorits, Margit Juur ja
Merike Niimann
19
Kassari jõululaat Kassari puhkekeskuses
24
Jõulujumalateenistus Kassari kabelis
27
Aastalõpukontsert Orjaku külamajas –
esinesid Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane
31
Palvus Taize lauludega Kassari kabelis
Uue aasta saabumise tervitamine Orjaku
linnuvaatlustornis ja seejärel külamajas

6

Meenutamisi ja kuulutamisi Kassari
rahva möödunud aasta tegemistest

7

Kassari kultuurineljapaevad
Margit Kääramees
KKNP projektijuht
Kassari Kultuurineljapäevade
sari sai ellukutsutud 2014.
aastal ning peamiseks põhjuseks kohalikele ja suvitajatele huvitavate tegevuste
ning heade esinejate „koju
kätte“ toomine. Kuna Kassari
on tuntud suvituskoht, siis
väheoluline
ei olnud ka
turistide
nädalavahetuste
pikendamine ning kuna sari
toimus maist septembrini,
siis ka suvehooaja pikendamine.
KKNP teine hooaeg oli
paremini läbimõeldud ja
planeeritud, kuna nüüd juba
oskasime
oma
tegevusi
mõelda ja omavahel aegu
jagada, et oleksid kaetud
erinevad kohad ja suuremad
asjad ei toimuks samaaegselt. Sellel hooajal selgus
ka, et neljapäevi on samuti
liiga vähe nagu nädalavahetuse päevi, nii et vahel
kattusid KKNP tegevused eri
paigus, aga õnneks jagus
huvilisi igale poole.
Möödunud hooajal oleks
olnud võimalus kaasa lüüa
üle 70. erinevas tegevuses
lisaks
Orjaku
külamaja
näituste
vaatamisele
ja
Kassari rahvamaja raamatukogu külastamisele, mis
niikuinii juba toimisid. Neist
planeeritud võimalustest küll
kõik ei realiseerunud, kas siis

halva ilma või osavõtjate
puudumise tõttu, aga läbiviijad olid valmis tegutsema
ja see valmisolek on tunnustamist
väärt,
kuna
enamusel juhtudel toimus
kõik vaba-tahtlikkuse alusel.
KKNP 2015 raames toimus
14. maist kuni 17. septembrini,
kokku
üheksateistkümnel
neljapäeval
68
erinevat sündmust, sh 2
näitust, 10 matka või tuuri, 2
reisimuljete
õhtut,
24
teemapäeva,
5 kino, 2
kohvikutepäeva
eel-eelkohvikut, 1 kirjandusõhtu, 2
merele väljasõitu, 8 gurmee-,
kõmu-ja klatšiõhtut, 2 teatrit,
7 kontserti, 3 tantsuõhtut...
Külastatusega võib väga
rahule jääda, arvestades
külma
juunit-juulit.
Kui
Orjaku külamaja külastas
sellel suvehooajal üle 6300
inimese, siis neist ainult
KKNP sündmusi (ehk siis 19
päeva suve jooksul) 1044.
Kassari rahvamaja ja mujal
Kassaris toimunud kultuurineljapäevade sündmusi külastas 992 inimest (muude
tegevustega kokku külastajaid 1300). Seega tõid
ainuüksi KKNP sündmused
kokku üle 2000 huvilise, mis
on
alles
teist
aastat
toimuvale sarjale super
tulemus.
Uute tegevustena olid sellel
aastal tantsuõhtud sadamas
8

ja mujal, Kassari rahvamaja
alustas
kõmu-ja
klatšiõhtutega
ning
gurmeeõhtutega.
Toimunud kontsertide puhul
on
olnud
eesmärgiks
pakkuda mitmekesist programmi ja rohkem selliseid
artiste,
kelle
muusika
kõnetaks paljusid ja pakuks
naudingut ka korraldajaile
endile. Sarja lõpusündmus
Mari Jürjensi autorilaulude
kontserdina oli oma väikse
piletihinnaga mõeldud kingituseks nii korraldajatele kui
kõigile muusikasõpradele ja
see sai toimuda ainult tänu
kultuurkapitali toetusele.
Eriliselt hea meel on
koostööst teiste sündmustekorraldajatega, kes meie
palve peale oma tegevusi
Kassaris samuti neljapäevale
planeerisid – täname Hiiu
Folk,
Tartu
Kontsertkorraldus, Keskkonnaamet,
Hiiumaa Kino, Kärdla kohvikutepäeva korraldajad. Ja
muidugi erilised tänud kogu
meeskonna liikmetele, kes
olid valmis omast vabast
ajast
panustama
nii
sündmuste kava kokkupanemisel kui ka nende
sündmuste läbiviimisel: Liisi
Kummer-Leman,
Ester
Tammis, Linda Tikk, Tiivi Lipp,
Taavet Tikk, Tiiu Kopli,
Merike Niimann, Kalev Vahe,
Maia ja Omar Jõpiselg, Indrek
Kääramees, Jaanus Kõrv,

Liina Härm ja teised Hiiu
Purjelaeva Seltsi liikmed,
Kassari Haridusseltsi näitetrupp jne.

omamoodi reklaamikanalina
ja aitavad kaasa järgmiste
sündmustekülastajate Kassarisse toomisel.

Orjaku külaseltsi poolt olgu
veelkord tänatud ka need
vabatahtlikud, kes aitasid
lahti
hoida
külamaja
infopunkti ning korraldada
väikseid sadamakohvikuid ilma selle abita ei oleks
saanud toimuda ka kultuurineljapäevade sündmused! Ja
heameelt teeb see, et nende
abiliste hulgas oli kohe
mitme generatsiooni esindajad ehk siis lõid kaasa nii
vanaemad, emad kui lapsed.

Suutsime levitada Kassari
„kultuuripisikut“ ka saarlaste
seas, sellest hooajast said
alguse soojad suhted Soela
sadamaga,
kust
tuldi
paatidega üritustele Orjaku
sadamasse ja nüüd on neil
plaanides alustada oma
sadamas samuti sündmuste
korraldamisega.

Head meelt teeb teadmine,
et teisel aastal oli juba ka
neid külastajaid, kes eelmisel
olid sarjast kuulnud ning
nüüd osalesid aktiivselt.
Näiteks külastas üks abielupaar
mandrilt
meie
neljapäevi kolmel korral,
tulles selleks spetsiaalselt
Orjaku sadamasse, sealjuures
kahel korral meretsi ja ühel
korral autokaravaniga. Paadiga tulles laenutasid nad
sadamast jalgrattad ja külastasid ka teisi pakkumisi mujal
Kassari saarel. Nende positiivsed elamused toimivad

KKNP läbiviimist
2015.a.
toetasid Käina VV, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, KÜSK kohaliku omaalgatuse programm ja Kassari
saare ettevõtjad.
KKNP jätkub ka 2016. aastal,
kolmandat hooaega alustame 12. mail ja lõpetame
15. septembril. Plaanides on
jätkata väärt kontsertidega
Orjaku sadamas, näitustega
nii Orjakus kui Kassari
rahvamajas ja paljude teiste
nii traditsiooniliste kui ka
uute ettevõtmistega üle
terve
Kassari
saare.
Kontsertidest on juba kokku
lepitud
noorte andekate
rahvamuusikute
ansambli
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„Lõõtsavägilased“ kontsert
juunikuus, ansambli JÄÄÄÄR
juubelituur juulikuus ja Ott
Leplandi kontsert augusti
alguses. Kassari rahvamajas
jätkuvad kindlasti gurmeeõhtud ja väiksemad teemapäevad
ning
uudsena
lisanduvad raamatulaadad,
kus võimalik müüa-vahetada
endale enam mittevajalikku
kirjandust.
KKNP 2016 täpsemat kava
hakkame kokku panema
aasta alguses ja loodame
selle avalikustada aprilli
alguseks. Siinkohal üleskutse
Kassari-rahvale – kui keegi
tunneb, et sooviks samuti
nendes tegemistes osaleda,
kas
pakkuda
omapoolt
mõnda huvitavat sündmust
või ideed, viia läbi mõni
vahva matk või teemapäev võtke aga julgelt ühendust
kas
allakirjutanuga
või
Kassari rahvamaja perenaise
Liisiga, meil oleks väga-väga
hea meel uute mõtete ja
tegijate üle.
Uute ideede ja kohtumisteni
– Kassaris KKNP sündmustel
näeme!

Viis talve Suuremöisa lössis
1948-1953
Hanikatsi Marju
Juhtus nii, et kolmandasse
klassi
pidin
minema
Suuremõisa kooli. Kahju oli
küll, sest maha jäi armsaks
saanud Kassari kool ja need,
kellega olin tuttavaks saanud.
Ja kabeliaed, Veskimägi, kust
paistsid laiud. Põhjust oli
Kassarit külastada ka hiljem,
sest seal elasid vanaisa õed ja
Helmi.
Ega minu jaoks see teise
kooli minek kerge olnud, aga
pidin hakkama saama.
Suuremõisa
Mittetäielik
Keskkool, hiljem 7.klassiline
kool, asus Suuremõisa lossis.
Paremas tiivas elasid kooli
teenijad, kes varahommikul
ahjusid kütsid, et maja soe
oleks. Vasakus tiivas oli
internaat. Seal elasid lapsed,
kelle kodud olid kaugel ja
meretagused nagu laidude
lapsed. Need olid Kaevatsi,
Saarnaki lapsed ja mina
Hanikatsilt. Kui tol ajal oli
õpilasi koolis 125-130, siis
internaadis
elas
20-25
õpilast. See arv muutus, sest
talveti oli vahest lapsi
rohkemgi. Toitu valmistas
meile kokk Hilda Kutser. Süüa
saime 3 korda päevas ja
toidud olid väga maitsvad.
Hommikuti enamasti pudru,
odrajahust või püülijahust
praetud
pekitükkidega,

mõnikord ka võiga. Piim oli
alati kõrval. Lõunaks oli
soust-kartul ja teine päev
supp, vahest ka ahjukartul.
Õhtusöögiks tehti putru,
piimasuppi, mõnikord ka
lihasuppi. Igaühel oli kodust
oma leivakott kaasas: leib,
või, kuivatatud kala või liha.
Seda oli siis hea nosida kui
kõht tühjaks läks.
Toidu valmistamiseks tuli
toiduained igaühel endal
tuua nagu kartul, porgand,
liha, kala või maksta 3 rubla.
Söögikordadel
olid
korrapidajad, kes söögi lauale
kandsid, pärast nõud pesid ja
söögitoa korras pidasid. Nii
sama oli ka magamistubades,
kus ise pidime kõik korras
hoidma. Seda vaatas üle
õpetaja-kasvataja.
Hommik pidi algama vast
kella seitsme paiku. Natuke
külma vett silmadele ja kes
kuhu toimetama. Söök oli
kell 8 ja 9-st algasid tunnid.
Lõuna oli kui tunnid lõppesid
ja siis algasid õppetunnid
klassis järgmiseks päevaks,
kus meiega oli ka õpetajakasvataja.
Söögija
õppetundide vahel oli ikka
vaba aega ka, kus saime õues
olla.
Nii nädal läks, laupäeva
hommikul saime süüa ja
nädalavahetusel pidime koju
10

minema,
sest
siis
toitlustamist ei toimunud. Nii
peale tunde hakkasid kõik
kodude poole end seadma.
Meie, Saarnaki lapsed ja
mina seadsime Salinõmme
poole. Kas aga õhtuks koju
jõudsime ei olnud kindel,
sest kõik sõltus ilmastikust.
Nii tuli meil kõigil mõnikord
Salinõmme jääda, kus hea
Vahi Anna meid hoidis ja
toitis. Saarnaki lapsi oli viis ja
mina ka veel. Kuhu me küll
kõik mahtusime ei oska
praegu ette kujutada.
Mõnikord said Saarnaki
lapsed koju, enamasti ikka,
sest nende laidude vahel ei
olnud tormiga nii suurt
lainetust. Hanikatsi vahel on
pikem vahemaa ja sügavam
meri, sellega ka lainetus
suurem. Oli ka kordi kui
saime Saarnakile ja pidin seal
ööbima, sest tormi tõttu
vanaisa ei saanud mulle
vastu tulla. Kui aga ilm vähegi
lubas, tuli ta mulle vastu.
Selleks pandi pikk vai püsti,
sinna otsa kadakas, mis oli
Hanikatsile näha. Siis vanaisa
teadis, et olen ootamas.
Oli ka selliseid aegu, kui ei
saanud laidudele ei paadiga
ega jalgsi. Siis olime heade
inimeste juures, kes meid
vastu võtsid. Talvel oli
lihtsam kui oli jäätee.
Tavaliselt novembrikuus sai

juba üle jää laidudele. Siis tuli
vanaisa mulle Suuremõisa
järgi, vahest ka Saarnaki
lastega koos Saarnakile. Sealt
läksin enamasti jalgsi, mis
see 3 kilomeetrit minna oli.
Ainult pimedaks läks ja
väsimus tuli peale. Kodus tuli
käia ikka selleks, et saunas
käia,
toitu
ja
puhas
voodipesu kaasa võtta. Ega
kaua ei saanudki kodus olla,
sest
pühapäeval
algas
tagasitulek nii nagu ilm lubas.
Ikka jalgsi, paadiga või reega.
Juhtus mõnikord ka nii, et ei
jõudnudki õigeks ajaks kooli
kui oli see jäämurru aeg.
Kergenduseks oli see, et
aastatega harjusime selle
kõigega
ja
teisiti
ei
kujutanudki elu ette.
Kool oli suurem kui Kassaris
ja õpilasi klassis 25 ringis.
Õpetajaid oli 7 klassijuhatajat
ja
peale
selle
veel
aineõpetajaid, direktor oli siis
Valdo Pettai. Meie, 3.klassi
juhatajaks oli Evald Õismaa.
Õpetajad vahetusid pea igal
aastal.

Pimedal ajal toimus koolitöö
petrooleumi lambi valgel,
viimases
klassis
tulid
gaasilambid. Kuid ei mäleta
küll, et keegi oleks kurtnud
millegi üle. Tagasi mõeldes
olid õpetajad suurepärased,
mõned
neist:
Leida
Kogermann, Mari Peet, Vilma
Vahtel, Elfriide Kokla, Virve
Remmelgas. Eriti lähedane oli
Leida Kogermann, kellega
suhtlesime ka palju aastaid
hiljem, sest ta oli mulle ema
eest. Nooruses olid nad
olnud minu emaga head
tuttavad.
Enamus õpetajatest elasid
lossi tubades, sest kohalikest
oli õpetajaid vähe. Nad olid
küll
austatud
kõik
ja
mäletatavasti
mingeid
arusaamatusi nagu ei olnud.
Nii need aastad läksid, pikad
talved ja ikka saabus jälle
kord kevad ja oodatud suve
vaheaeg. Siis sai kodus olla
mere ääres ja kala püüda. Ja
aidata teha, millest jõud üle
käis, nagu heinategemine ja
rukkilõikus. Suvel said ka
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sugulaste lapsed ja tuttavad
meil külas käia. Olid vanaisa
venna lapselapsed Ellen ja
Paul, kes meil olid ja nendega
sai merel lodjaga sõudmas
käidud. Meelde jääb ikka
seekord kui kolmekesi Varese
laiule
lodjaga
tahtsime
sõuda. Aga merel tõusis tuul
ja tänu vanaisale, kes meile
purjepaadiga järgi tuli ja
merelt ära tõi.
Aga mere vastu hirmu ei
olnud, sest vanaisa ei
kartnud kunagi nagu mulle
näis ja siis ei kartnud mina
ka. Merel tormiga oli selline
tunne, et oleme seal
kaitstud. Vanaisa õpetas ka
seda, kuidas vastu tuult
loovides edasi saada ja
kuidas suure laine puhul
paadi nina vastu tuult
keerata.
Järgneb

Maalaps
Lugu raamatust Eesti põllumajandus XX sajandil II/Tallinn 2007
Arvo Sirendi
Laps sünnib siia ilma peaaegu
puhta lehena. Kui ta sündis
maal ja XX sajandil, siis olid
need vaid lähte-eeldusteks,
et temast võiks saada
maailma
avastamise,
maailmapildi kujunemise ja
elulaadi poolest XX sajandi
maalaps. Kuid lapsed on
muide
oma pärilikkuses
erinevad. Pealegi on selle
sajandi
muutlikkus
ja
teisenemine
mõjutanud
väikelapse arengut isegi siis,
kui vanemate armastus ja
kodu turvalisus on talle
loonud kõige välise halva
eest kaitsva kodusoojuse
õhustiku.
Lähte-eelduste
erinevuse
ja
olustiku
muutlikkuse kõrval on aga
võimalik tähele panna ka
maalaste sarnasust ja elu-olu
üldiste
arengusuundade
püsivust. Sellest tulebki jutt.
See pole ajatundja, vaid
asjaosalise jutt. Oleme siiski
püüdnud
lähtuda“
...
sotsiaalteaduste
tuntud
mõttest, et ühiskondliku elu
avalduste taga on sotsiaalse
süvastruktuuri
varjatud
kihid.“ (Pärdi 2001)
Ühes tuntud lastelaulus
esitatakse mõte sellest, et
milline küll oleks meie
maailm, ...kui kõik maailma
võim oleks laste käes. Võim
on antud ja antakse ikka laste
kätte, kuid alles pärast seda,

kui nad pole enam lapsed,
vaid
on
saanud
täiskasvanuks. Selleks ajaks
on neile pärandatud või oma
kogemuse
abil
pärale
jõudnud
teadmine,
et
inimesele polegi antud ega
saagi olla kuigi suurt võimu
elusa ja eluta looduse üle, et
kellelgi ei tohiks olla liig suurt
võimu teiste inimeste või
inimkonna mingi osa üle, et
igaühel on võimalik saada
äratuntavat
ja
märkimisväärset võimu vaid
enda üle, oma mõtete ja
soovide, oma sihtide ja
eesmärkide seadmiste üle.
Pärilikkus aga ongi tuleviku
sõltuvus
minevikust
nii
bioloogilises
kui
ka
sotsiaalses
mõttes.
XX
sajandil on meie rahva neli
põlvkonda lapseeast peale
kogenud võõrast ja vägivalla
võimu inimsaatuste üle. Nad
on
näinud
poliitilisi
võimumänge
ja
sellega
kaasnevat, oskavad vahet
teha
seadusandliku,
täidesaatva ja kohtuvõimu
vahel ning oma kogemus on
neid õpetanud, et alluva
rollis tasub igaks juhuks neist
võimalikult kaugele hoida.
Nad on näinud, milline võim
on rahal, sõprusel, tutvusel,
prestiižil ja pagunitel ning
milline võim on vaimujõul.
Põllumajandusele ja kogu
maaelule on aegade vältel
olnud määrava tähtsusega
12

maalaps ning millised on
olnud tema arengu ja
täiskasvanuks saamise olud.
Olid ajad, mil maalaps oli
linnalaste, alevi- ja agulilaste
hulgas
enamasti
üsna
kergesti äratuntav niihästi
oma kodukootud rõivastuse,
kuid veelgi enam kodust
kaasa antud käitumisjoone
poolest.
Maalaps
oli
tõsimeelne ja avameelne
suhtlemises, tagasihoidlik ja
vaikseloomuline
oma
arvamuste
esitamisel,
keskendunud
ja
tähelepanelik
kõrvaltvaatajana, arukas ja
toimekas praktiliste asjades,
tõsine ja asjalik õpingutes,
ettevaatlik ja järelemõtlik
aktsioonides. Nii oli see vaid
esialgu, kuni keskkond ja
seltskond oli talle võõras.
Oma kodus, oma külas ja
oma koolis oli ta omade
hulgas ning seal võis ta vabalt
jääda iseendaks oma koduse
kasvatuse ja talle pärandatud
karakteriga. Maalaps oli aus,
töökas, avatud südamega ja
usalduslik, sest suur maailm
oma rikutuse ja sellele
vastanduvate
kõrgete
ideaalidega polnud temani
veel jõudnud. Ent kõik see
või
kõike
seda
tuli.
Vastuolude lahendamiseks
polnud
võimalik
muuta
maailma, mistõttu tuli oma
sotsiaalse küpsuse tasandilt
valida
mõistuse
ja

emotsioonide
abiga
enesemuutmise, enesekaitse
ja enesesse sulgumise vahel.
Maalapsed olid tavaliselt
alustanud jõukohase tööga
n.ö kaelakandmisest saadik.
Osal lastel oli kodus nii palju
tööd, et vaatamata riigi
kehtestatud koolikohustusele
võisid nad iga päev koolis
käia alles pärast seda, kui
hädapärased sügistööd said
tehtud.
Mõnikord
tuli
maalastel paljudest lõbudest
loobuda ning koolirõivad ja
õpikud oma tööga ise välja
teenida.
Selline
tööle
sundimine vanemate poolt
või mitte kellestki sõltuvate
asjaolude tõttu ei pruukinud
küll lapses tööarmastust
kasvatada, ent aitas tal siiski
mõista
tööd kui ainsat
auväärset abinõu seatud
elusihtide
realiseerimisel.
Maalapsi
ei
kasvatatud
lasteaias, kuni koolieani
kasvasid nad ise oma pere ja
sõprade
toetusel
ja
suunamisel.
Sellelaadilisel
kasvatusel anti hirmu ja
armu, kiitust ja laitust,
kohustusi ja vastutust igas
peres ise määral, pole kindel
kas parasjagu. Maalapsel on
mõningad eeldused saada
täiskasvanuna
isiksuseks,
Isiksuseks olemise tiitlit
reserveeritakse
tavaliselt
mingi
erilise
karismaga
inimeste jaoks eristamaks
neid
üldisest
silmapaistmatust massist või
väljatoomiseks halli massi
taustal. Maalapse isiksuslikud
karakteristikud ei paista

igaühele välja. Ta ei avagi
end kõigile ja kõigis oludes.
Isiksuse esmaseks eelduseks
on kaasasündinud anne
(talent
jumala
armust)
millekski väärtuslikuks. Anne
on rahvuslik rikkus, kuid suur
anne on harva esinev ja
üsnagi spetsiifiline, mistõttu
määravaks
saab
sihi
õnnestunud
valik
ning
andeka
lapse
enda
sihikindlus ja töökus, aga kui
on vaja, siis ka ohvrimeelsus
ja võime loobuda kõrvalistest
ahvatlustest. Peale selle on
vaja õnne. Väljaarendamata
anne võib osutuda elus isegi
halvemaks
kui
selle
puudumise
asendamine
tööga. Aktiivsest sihiseadest
loobumine ja edu rajamine
kuldkala õnge otsa ootamise
õnnelikule muinasjutulisele
juhusele on ettevaatlikult
enesesäästlik, sest väited, et
töö ja ohvrid garanteerivad
edu, on liiga sageli osutunud
tegelikkusele mittevastavaks
muinasjutuks. Soovide puu
kaunid õied ei pruugi
maitsvateks
viljadeks
küpseda, kui aeg jääb
lühikeseks
või
meist
mittesõltuvad asjaolud on
karmid. Enesehävituslikud on
aga katsed võtta elult kõik,
mis tal on anda. Sõja järel
polnud erikoole imelastele
ega
tuimikutele
või
hälvikutele. Kes edasi ei
saanud, jäeti istuma. Olid
siiski raskestikasvatatavate
laste koolid. “Igal juhul on
talendi suuruse fikseerimine
suhteline
ja
täiesti
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subjektiivne“, kirjutas Albert
Üksip (1998)
Sõjajärgset maalast kasvatas
raamat, sest tol ajal polnud
enamikes peredes raadiot
ega käinud ka ajalehti või
ajakirju. Kõik raamatud,
milles
partei
arvamuse
kohaselt sisaldus ebasoodus
mõju noorele inimesele, olid
aegsasti
hävitatud.
(Raamatute
hävitamise
kõrgaeg
langes
küüditamisaastale 1949, mil
hävitati
või
pandi
erifondidesse
kogu
väliskirjandus, s.o. “kõik
trükised originaalis kui ka
tõlkes mistahes keeles, kui
nad on trükitud väljaspool
NSV Liidu piire 1917.aastast
alates.“ Seega olid
Eesti
Vabariigis trükitud raamatud
NSV
Liidu
mõistes
väliskirjandus.)
Soodsa
mõjuga raamatud aga said
muudetud
enamasti
kohustuslikuks kirjanduseks.
Tööarmastust
kasvatati
väikese
puuvillakorjaja
tüdruku Mamlakati eeskuju
najal, romantilist andumust
revolutsioonile
Pavel
Kortšagini
eeskujul
halastamatut
eneseohverdavat
võitlust
vaenlasega Pavlik Morozovi
näitel, bolševistlikku tahte- ja
vaimujõudu lendur Maresjevi
moodi, õppimissoovi Volodja
Uljanovi
viisil.
Jne.
Kohustuslikud olid Gorki,
Fadejev,
Šolohhov,
Majakovski,
Turgenev,
Nekrassov, Krõlov, Puškin,
Lermontov, Fonvizin, hiljem

ka Lev ja Aleksei Tolstoi,
Dostojevski jt. Kindlasti oli
enamik nendest raamatutest
lugemist väärt mitte ainult
üks kord. Osa sisust sai täiel
määral mõistetavaks alles
täiskasvanuna.
Eesti kirjanikest oli kõige
olulisem Eduard Vilde, sest ta
oli kriitilise realismi parim
esindaja. Tal puudus vähimgi
kalduvus ilustada tsaari- ja
kliki-aegseid olusid, tema
raamatud
olid
aga
kaasakiskuvad
ja
tema
tegelaskujude saatus pani
mõtlema. Ja neid raamatuid

oli
palju.
Tuglase
noorusmälestused endistest
aegadest olid liialt helged,
mõned tööd pisut müstilised,
ent ta polnud seepärast veel
kogu aeg keelatud, kuid aegajalt
oli
ta
vaenlaste
nimekirjas.
Tammsaare
tööde
sügavamõttelisus,
geniaalsus ja täiuslikkus olid
tuntavad isegi lapseealistele,
kuigi iga lugemisega on
võimalik neist avastada üha
uut. Juhan Liivi pole aga vist
iialgi võimalik täiel määral
avastada. Kõige enam loeti
vist
Oskar
Lutsu,
ka

Meeleölukas Orjaku sadam

14

Bornhöhe töid lugesid kõik.
Tol ajal polnud meil enamasti
kättesaadavad
Gailiti,
Kivikase, Mälgu, Ristikivi,
Adsoni, Suitsu, Underi, Tassa
jt. teosed. Suurem osa neist
autoritest oli põlu all, sest
nad olid Eestist lahkunud ja
arvatud kodumaa reeturite
hulka
ametlikult
või
mitteametlikult.
Õnnestus
lugeda
siiski
mõningaid
keelatud raamatuid, sest
kõiki ei saadud tuleriidale
viia.

Vaike ulevaade köguduse majanduselust
ja pröjektidest 2015
Tiina Veem
koguduse juhatuse esimees
Kogudusel on tänavu olnud
mitmeid projekte ja plaane,
mis on üsna edukalt läbi
viidud. Lõpuks sai teoks pikalt
plaanitud
reis
sõpruskogudustele
Soome
külla, kes aitavad kogudust
humanitaarabiga kaks korda
aastas. Käina Kultuurikeskuse
remondi tõttu tuli juunis ette
võtta kirikuabi poe kolimine
uuele rendipinnale Käina
apteegimajja Hiiu mnt.1d.
Kontsertsarja „Kolm risti
Kassari
kohal“
18.tegevusaasta puhul olid
esinemas
Hiiumaalt
ja
tihedalt Hiiumaaga seotud
muusika inimesed. Näiteks
perekond Jalaka muusikaline
ühendus „Ulmus Domini“, kes
andis esimese kontserdi
tänavu
Kassari
kabelis.
Hiiumaa
kunagise
kirikuõpetaja Jaanus Jalaka
koordineerimisel sai kabel
ilusaks valgeks lubjatud ja
matusekabeli katus tõrvatud.
Tänu talle selle initsiatiivi
eest! Selle üle on ikka väga
hea meel, et tegevusi ikka
toetatakse ja annetusi tuleb
nii
liikmetelt
kui
mitteliikmetelt
suviselt
korjanduselt. Kassaris on
tublid inimesed Evi Sadul,
Hiivi-Liivi Mugamäe, Valve
Mölder, Eva Laur, Maie Nittim

ja Silvi Steinberg, kes suviti
oma vabast ajast kabeli uksi
lahti hoiavad.
Käina
kirikuvaremete
olukorra parandamiseks sai
ette võetud suurem töö:
lääneportaali
kohal
varisemisohu kaotamiseks ja
värava paigalduseks. Töid
teostas OÜ Lükkepakk ja
rahastasid kogudus, eraisiku
annetus ja Käina vald, igaüks
1/3 osaga, kokku 4482 eurot.
Õnneks on läinud ka kiriku
kooriruumi katuse lõunakülje
tõrvamine hilissügisel. Katusel
töötas OÜ Hiiu Ilu, kes on
nõus kevadel ka põhjakülje
ära tõrvama. Orienteeruv
hind olla ca 2500 eurot, mis
arvestatud selle aasta töö
põhjal.
Jõuluüllatusest on ka hea
mõelda, see tuleb Kassarisse,
et jõuluteenistusel oleks
kabel ka seest poolt heledam
ja valgem.
Suvel
asendasime
küünlaalused uute sepistatud
ja tuleohutuse seisukohalt
turvalisemate vastu. Ka üks
tagumine aken sai hingedele
ja avatavaks muudetud. Kui
Muinsuskaitse jääb rahule
meie töödega, siis julgeme ka
järgmiseid kavandada. Selleks
on aktiivselt vaja osaleda
projektikonkurssidel
ja
15

panustada aega ja teadmisi.
Kellel on selleks huvi ja soovi,
et asjad edeneksid, võib võtta
koguduse
juhatusega
kontakti:
Tiina
Veem
tiinaveem@gmail.com
või
tel.53405522.
EE632200001120172422 on
koguduse arveldusarve, kuhu
võib kanda annetusi ja
liikmemaksud.

Nüüd on käes advendiaeg,
täname, Sind, et olid oma
võimalikul
moel
abiks
koguduse
tegemistes
ja
panustasid sellesse nii nagu
oskasid. Aga kui sul läks see
meelest, siis on võimalus
tasuda oma liikmeannetus
arveldusarvele
või
anda
kirikuabis müüja kätte. Veel
parem, kui leiad aega tulla
pühapäevasele
jumalateenistusele Käinasse
igal pühapäeval kell 15.oo,
kuhu kõik koguduse liikmed
ja huvilised on oodatud.
Advendiajal
on
peale
teenistust
ka
väike
koosistumine
kohvilauas.
Teisipäeviti kell 15 toimuvad
piiblitunnid, mida viib läbi
diakon ja Taize palvused kord
kuus õhtuti kell 18.

Muiste aja malestused ei taha kustuda
Tiiu Elbach
Vanast pühitseti jõulud
tehti tõrre täis õlud
parsa? õlu hakas pähe
viina tarwiteti vähe.
Armas oli jõulu õhtu
mutid saunas vihtlest kõhtu
lapsed õlgi tuppa tõid
jõulu kuuse ehte lõid.
Kirikust kui koju tulin
sojad vorstid valmis olid
laual seesid õlle kapad
külla tulid naabri papad.
Pühitseti jõulu pühi
kellegil koht polnud tühi
olime kõik söönud jöönud
kuuse nurgast välja toonud
siis laulis ............................. suu
oh jõulu puu oh jõulupuu.
Vanast olid külmad kanged
nabast saadik lume hanged
naistel jalas polnud püksa
ega karged karva mütsi
nüüd on naised nii kui mihed
kodust kui ta välja leheb
moksid jalas suits tal ees
vastu tuleb, polegi mees.
Jõulu loomadel leiba anti
rukki põhku alla kanti.
Ka rõõmu tundis lamba tall
et soe põhk neil kohu all.
Pere mees see tõusis vara

juba lautas hirnus mära
loomadega sama lugu
ennast lüpsma ootis Lugu?
väike Juss tõi vilja vaku?
kukk ja kanad jooksid takka.
Lauda tööd kui valmis said
pere kõige lõpus sõi.
Aeg meil paremaks veel muudab
kes meist elada veel suudab.
Nüüd on hoopis teised ajad
6e 7me kortsed majad
linna mihel elu hea
kellel hästi jagab pea
poest ostab pistab maha
pole vaja ...? ... sahka
joomamees ei varwi piima
iga nurga peal kus viina
kätte saawad tööga raha
jookswad kõrtsu joowad maha
udurullid kaendla võtvad
kiirest kohwikusse tõtvad
mängivad seal indelgenti
vaesed ......?........
Uue pole aru tuhka
ela üksi närwi puhka.
Voodis mõtles on veel täna
78 olen vana
kiri pole suurem asi
olen vana nõrk on käsi
olen nii kui üksik tuwi
luuletus on minu uwi.

29.tet. 1967
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Meie tegemised …
Evi Sadul
Kassari haridusseltsi
käsitööringist
Nagu ei usugi, et oleme juba
kuus aastat koos käinud.
Oleme sellest suurt rõõmu
tundnud, lisaks on valminud
ka imekaunid esemed.

soojadest esemetest. Ka sel
aastal
kudusime
sokke,
eelmistel aastatel ka mütse
jne.

Mingil ajal saime toetust
projektidest, nüüd pole me
neid esitanud, sest lootus
toetust saada on minimaalne.

Heategevust ei saa mõõta
numbrites. Mõnikord võib
ainus sokipaar olla tähtsam
kui näiteks soe kampsun.

Tahaksime
hakata
jälle
tegelema kangakudumisega ,
sest kaltsuvaibad on ju
endiselt moekad.

Oleme
heegeldanud
ja
kudunud, teinud muudki.
Imeilusad
said kingituse
pakkimise kotid, süüteroosid
jne. Sel aastal valmistasime
jääküünlaid, mis lõid meie
jõuluaega imelise meeleolu.
Oleme valmistanud esemeid
nii enda kui ka oma pere
tarbeks. Eks heegeldamine
ole Kassaris olnud ikka väga
tähtsal kohal. Vaata meie
kauneid käiseid ja põllesid kui palju imeilusat pitsi......
Tegime
meiegi
endale
heegeldatud
seelikud,
väiksematest
asjadest
rääkimata.
Ise oleme aga kõige rohkem
rahul, et teeme väheke ka
heategevust. Juba eelmisel
aastal tegime mütse Etioopia
lastele, sel aastal saatsime
Etioopiasse meie ringi poolt
60
mütsikest.
Samaaria
perenaise
kaudu
oleme
aidanud neid, kellel puudus

Ja
kaugemas
tulevikus
tahame
saada
kudumismasinat...
mille
ostmiseks hakkasime raha
koguma juba kolm aastat
tagasi.
Kudumid on alati vajalikud ja
ka moekad. Kassaris on ju
palju lambapidajaid, seega
peaks villa ja lõnga ka
kohapeal jätkuma.
Lisaks valminud esemetele on
meil ka väga meeldiv koos
olla,
vaadata
üksteise
valmistatud esemeid, õppida
uusi tehnikaid.
Uue aasta plaanid on esialgu
veel suurelt paika panemata ,
aga eks me mõtle ja otsusta.
Lisaks kõigile muule tahame
veel korda seada oma
kroonika ja panna albumisse
fotod.
Ümberkorralduste käigus on
osa kroonikast kaotsi läinud,
seega vajab see taastamist.
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Siin siis väike üleskutse: kes
soovib, võib meid toetada.
Oleme iga annetuse eest väga
tänulikud.
Jaanuari lõpus
sünnipäev.

on

meil

Eks siis istume koos ja teeme
tulevikuplaane.
Kes on asjast huvitatud, tulge
kohale.
Ootame, kõik on teretulnud.

Teated
Alates 4.jaanuarist kuni 30.aprillini 2016 on Kassari raamatukogu avatud
kölmapäeviti kl.10-18
__________________________________________________________________________________
Tänavuse stipendiumi Lepa Anna Sukasäärest sai Anu Hülg M. Salumi raamatu
„Pildikesi miljönäride elust“ töimetamiseks. Raamat käsitleb „Sõpruse“
kolhoosi ajalugu.
__________________________________________________________________________________
Kevadise „Kassarimaa“ ristsõna vastus öli: kärsapill, möldpill. Õigesti vastasid
kaks inimest. Löösi tahtel sai „Hiiu sõnaraamatu“ Lehte Vööle ja raamatu
„Hunt“ Eele Sekk. Auhinnad ön kätte antud.
__________________________________________________________________________________
Jõulujumalateenistus 24.detsembril kell 15 Kassari kabelis
Aastalõpu palvus Taize lauludega 31.detsembril kell 15 Kassari kabelis
__________________________________________________________________________________
7.jaanuaril 2016 möödub 100 aastat maletaja Paul Kerese sünnist. ERM-lt on
algatus mängida sel päeval malet ja teha sellest fötö ning saata köös
kirjeldusega neile. Samas oodatakse ka fotosid, mis tehtud varem või hiljem.
Fotod lisatakse ERM-i fötöaita rubriiki „Maleta naabriga“.
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Taname
Suur tänu teile, kes on...
..... kinkinud raamatuid seltsi raamatukogule – Aivö Kääramees, Töömas
Risti, Liina Pruul Püssi linnast, Eesti Pölaarklubi, Maia Jõpiselg, Ülle Lörits
..... annetanud asju loteriisse – Maarja Niimann
..... kogu suve hoidnud kabelit avatuna – Evi Sadul, Eva Laur, Valve Mölder,
Maie Nittim, Silvi Steinberg, Hiivi-Liivi Mugamäe
Suur tänu teile külavanemad - Heli Tuisk, Toivo Platov ja Aivar
Kääramees - hoolivuse eest.
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Viire Villandi

Rohelised kuused väärikad kesk talve.
Õhtud läbi lapsed loevad näärisalme.
Sinul aga huulte ümber kurrutavad mured.
Jumal teab, kas näärivana kunagi veel tuleb.
Nagu võlli kohal ripud aastakiigel,
heidad õhku pihutäie rõõmsaid serpentiine.
Ostad klaasist kuule, kirjuid küünlaid, karda ...
Aga päkapikke ikka pisut kardad.
Äkki käivad tõesti sinu akna taga,
teavad, et sind unistustest kõrvale viis rada.

Kus su salasoovid praegu loovad õisi?
Kas sa pöörata neist ikka ära võisid?
Kõik need sassiläinud unelmad ja ajad
valusalt on turjal näärieelses majas.

Väljaandja Kassari Haridusselts.
Ilmub kaks korda aastas

Kokku kirjutanud Merike Niimann. Kujundanud Tiivi Lipp. Fotod Liisi Kummer-Leman, Inga Mikk,
Ere Naat, Helja Kaptein, Margit Kääramees, Indrek Kääramees, Tiivi Lipp; esikaanefoto Kaja Hiis
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