SPS tegevusest 2015. aastal
Pärimuse seltsi tegevus 2015 aastal oli mitmekesine ja üpriski tihe. Kirjutasime aabitsat ja
õppisime sõrve keelt, laulsime ja tantsisime sõrve laule ja mänge ning õppisime rahvariideid
tegema. Kõike seda õpetasime ka nii sõrulastele-saarlastele kui ka mujalt tulnud rahvale. Küi
andis hea hulga kontserte laiale publikule.
Suursündmuseks sai sõrvekeelsete uudistesaadete
algus Vikerraadios.

Aabitsategu
Sõrvekeelse aabitsa tarvis käis tõsine
materjalikogumine, arvutisse sisestamine ning parimate palade väljaotsimine. Jagasime
küsimusi internetis ja käisime inimestega jutustamas. Valmis paraku veel ei saanud.

Sõrve keele kursus
Sõrve keele kursus käis koos terve talve ja kevade
täie hooga. Katrina Tarkinilt tundides õpitut
jagasime kohe järgmisel päeval ka interneti teel
teistele huvilistele.
Toetus programmist Saarte pärimuslik
kultuurikeskkond 2015-2019 „Sõrve keele
kursuse II osa ettevalmistamine ja läbiviimine“
396 eur

Sõrvekeelsed uudised Vikerraadios
Aasta kuumim uudis on aga sõrvekeelsete
uudiste algus Vikerraadios. 24. septembril
käisime meeskonnaga raadiomajas väikest
koolitust saamas ja ei kulunudki lõputa palju aega
enne kui saated juba eetrisse jõudsid. Esimene

neist 14. oktoobril. 2015 aastal jõudsime teha lausa neli viieminutilist uudistesaadet. Saateid
saab järelkuulata ERR kodulehelt, edaspidi kindlasti ka arhiivist.
Uudistemeeskonnas on Tammeougu Mari ja Oliver, Timmu Helle, Jaagu-Tooma Merle,
Raaperi Eliis ja Tammeniidi Margus. Saated olid eetris kolmapäeviti kell 17.05.
Sõrvekeelsete uudiste meeskond sai ka Saaremaa Arenduskeskuse ja Saare Maavalitsuse
tunnustuse „Kena algatus“.
Toetus programmist Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019 „Sõrvekeelse
raadiosaate tegemine“ 524 eur.

Olulisemad sündmused ajalises järjestuses
8. veeburar. Naiste peenem näputöö Anseküla Seltsimajas. Tagid särgikraede serva.
Sukalõike joonestamine.
13. märts. Emakeelepäev Salme koolis. Katrina Tarkin rääkis lastele sõrve keelest ja sõrve
keeles.
16. märts. Lõuna-Eesti õpetajad Anseküla Seltsimajas Ammukeri proovis naistega koos
laulmas ja Sõrve kultuuriga tutvumas.
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kodu/home/sorve--minu-kodukoht-2015kava/ansekuela-seltsimaja-kuelastamine
Külaliste arvamused ja muljed:
Sõrve pärimuskultuuriga saime tutvuda ka Anseküla seltsimajas. Sel õhtul
olid seal koos emad-tütred, ämmad-miniad, kes tegid regilaulude saatel
käsitööd ja meidki kaasa laulma panid. See oli meeleolukas muusikasild
mineviku ja tänapäeva vahel!
Väga positiivsed muljed!!!
Uskumatu, et Eestis on selliseid inimesi! See oli lihtsalt võrratu!
Väga kodune õhkkond.
Hea meelega oleksin neid esinejaid kuulanud kauem. Ja veel - oleksin
soovinud veelgi rohkem nende laulude tekstist ja sündimisloost kuulda.
Igatahes Suur aitäh!
Meeldis väga!
Tore, naturaalne!
Väga ilus ja hubane seltsimaja. Tore ja kodune tunne tekkis kui sinna sisse
astusin, inimesed olid rõõmsad ja sõbralikud. Laulud olid kaasahaaravad ja
tekkis kohe tunne, et oled üks omadest.
Kuni pärimus elab, elab küla ka.
On hea, kui on kogukonnas nn sädeinimesed!

22. märts. Kaire Ley jutustas Laadla seltsimajas Jämaja rahvariietest.
26. märts. Küi kevadkontsert Taritu rahvamajas.

2. Aprill. Sörve Laste Laulu-mängu Ring esines Salme laste oma näitemängupäeval
sõrvekeelse näitemänguga. Esietendus Tammeougu Mari kirjutatud näitemäng „Kolmsada
sammu“. Peale ringilaste olid laval mõne lapse vanemad.
14. aprill. Ammuker ja Soe Jutt. Künnipäevane regilaulmine Vikil, Mihkli talumuuseumis.
3. mai. Sõrvekeelse kuuldemängu salvestustalgud. Tammeougu Mari näitemäng „Ikke änam
kut ühtid“. Näitlejad ja muud asjapulgad Oliver Parrest, Helle
Timm, Ulvi Sadam, Tarvo Veskinõmm, Liisi Kilgas, Tiina Tilts,
Elve Lepik, Uku Timm. Näitlejaid kamandas Merle Lepik,
tehnikaga tegeles Margus Lepik.
9. mai. Küi kontsert Laadla seltsimajas.
14. juuni. Harku valla lastelaager Anseküla Seltsimajas külas.
Mari ja Katrina teevad lastega koos sõrulaste-saarlaste
regilaulu ja ringmänge. Meie omad lapsed olid muidugi kah
suureks abiks.
30 juuli. Soe Jutt, kontsert Kuressaares kohvik Veski õuel. Pärimuskultuuri suvi 2015.
31. juuli. Küi, jõekontsert koos Kristiina Ehini ja Silver Sepaga Salme jõesadamas.
6. august. Ammuker, kontsert Kuressaares kohvik
Veski õuel. Pärimuskultuuri suvi 2015.
13. august. Küi, kontsert Kuressaares kohvik Veski
õuel. Pärimuskultuuri suvi 2015.
4. oktoober. Ammuker ja Soe Jutt Lümanda
lasteaias. Regilaulude õpituba.
18. oktoober. Ammuker koos peredega Lümanda
lasteaias. Ringmängude õpituba.
15. november. Küi Lümanda lasteaias.
Rahvapillide õpituba.
30. november. Ammuker alustas sukapaelte
punumist.

Põnevat tegevust oli muudki, päris kõike siia
kirja panema ei hakanudki.

Tammeougu Mari
Juuni 2016, Anseküla

