
SPS tegevusest 2018. aastal 
  

2018. aasta kevade veetsime seltsi arendamise kallal, suviseks märksõnaks said aga 
suvelavastused. Sügiseni välja käis tihe töö nii lavastuste tarbeks muusika loomise, 
interpreteerimise, uurimise kui esitamise kallal. Mõistagi jätkus meie tavapärane 
muusikategevus, raadiosaade, Sõrve omakultuuri tutvustamine jm.  

Varasemast enam tegime tööd võrgulehe sörvemaa.ee arendamise nimel. Seeläbi on kõik seltsi 
olulisemad ettevõtmised nüüd koos ühel võrgulehel https://sörvemaa.ee/sps/seltsi-ettevotmised/  

 

 

 

SPS tegevuse majanduslik pool 2018. aastal 

SPS-i põhilised tegevusvaldkonnad 2018. aastal 

 

1) Kontserttegevus 
i) Küi (12 ülesastumist/kontserti/etendust) 
ii) Ammuker (12 ülesastumist/kontserti/õpituba/etendust) 
iii) Maakoor (2 ülesastumist) 
iv) Pilliansamblid (pillimängijate kokkutoomine ja 1 ülesastumine) 

2) Meedia 
i) Raadiosaadete koostamine (13 saadet, neist 12 ERR-i eetris ja 4 videopildiga) 
ii) Võrgulehe sörvemaa.ee arendamine 

3) Töö noortega 
Foto-moe-sotsiaalmeedia projekt Anseküla rahvariietest 

  
  



Rahastuse saanud projektid 

  
“Sõrvekeelse raadiosaate tegemine” 1. märts 2018; leping nr 6/559,  

Saarte pärimuslik Kultuurikeskkond 2015-2019  
toetus 1307 eur 

Toetuse eest tasustati saadete montaaži ja helitehnikutöö, võrgulehe arenduskulud ning 
salvestamisega seotud sõidukulud. 
 
 “Anseküla naiste rahvariiete kandmistarkus käeulatusse - eeltööd” 12. juuni 2018; leping 
nr 6/185 

Saarte pärimuslik Kultuurikeskkond 2015-2019 
toetus 500 eur 
SPS omaosalus 570 eur 

Toetuse eest tasustati osaliselt fotosessioonide korraldus- ja juhendamine ning tekstide 
koostamine ja korrektuur. 
 
“Pärismuskultuuri arendamise ja tutvustamise toetamine” 24.08.2018; korraldus nr 2-3/920 

Saaremaa Vald 
toetus 500 eur 

Toetuse eest tasuti 2018. aastal Anseküla Seltsimaja rendikulud (MTÜ Anseküla Põllumeeste 
Selts) Ammukeri, Sõrve Maakoori, Küi, raadiosaadete salvestamise, fotosessiooni ja SPS 
koosolekute eest. 
 
“„Sörulase aabits“ koostamiseks ja väljaandmiseks” 30.10.2018; korraldus nr 2-3/1307 

Saaremaa Vald 
toetus 500 eur 

Toetuse eest osteti Salme Põhikoolile 25 “Sörulase aabitsat” kingituseks Salme kooli 1. klassi 
astuvatele lastele, alates jaanuarist 2018 Salme kooli 1. – 5. klassi lisandunud õpilastele ja kooli 
tööle asunud õpetajatele (neile, kes ei saanud “Sörulase aabitsat” kingituseks 10. jaanuaril 
2018. a koolis toimunud aktusel) 

 
„Toome dirigendi Sõrvemaale” 04.12.2018; korraldus nr 2-3/1518 

Kohaliku Omaalgatuse Programm 
toetus 700 eur 
SPS omaosalus 270 eur 

Toetuse eest tasutakse osaliselt Sõrve Maakoori dirigendi Anu Lepiku sõidukulud (Tartu - 
Anseküla - Tartu) proovidesse oktoober 2018 - juuni 2019. 
 
“Pättide valmistamise oskuse taaselustamine Sõrves” 24.12.2018; leping nr M11-18/0263 

Eesti Kultuurkapital, Saaremaa Ekspertgrupp 
toetus 130 eur 
SPS omaosalus 70 eur 

Toetuse eest kaetakse juhendaja Annely Õun töötasu ja materjalikulu, selts tasub projektiga 
seotud sõdukulud.  
 



Sisuline ülevaade 2018. aasta ettevõtmistest 

Seltsi tegevus 

 

Enesearendamine. Kevadel tegelesime aktiivselt seltsi arendamisega - koostasime uut 
arengukava ja pidasime suure hulga arutelusid oma mõtete ja eesmärkide selgitamiseks. 
Jätkame 2019. aastal uue hooga. 

Koostöö. Tihendasime sidemeid Eesti folkloorinõukogu, Saaremaa Kodukandi ja Saaremaa 
vallaga. Käis tihe ühise eesmärgi nimel tegutsemine Kärla valla ja kohaliku 
rahvakultuurispetsialisti Krista Lemberiga.  

Saaremaa vald kaasas meie seltsi arengukava koostamisse (pärimuskultuuri osa 
kirjutamisesse, aruteludel osales Mari) ning kultuuripealinna projekti ettevalmistusse. Algas 
mõlemale osapoolele elamusi pakkuv koostöö Elina Kostabi ja tema väikerahvaste 
dokumentaalfoto-projektiga. 

Keeruliseks läksid suhted Salme kooli ning Anseküla Põllumeeste Seltsi juhatusega. Töötame 
aktiivselt selle nimel, et sel aastal ühised eesmärgid ja koostegutsemise võimalused jälle üles 
leida. 

 

Seltsi korraldatud sündmusi 

 

22. aprillil pabernukkude joonistamise talgud Anseküla Seltsimajas. Saime valmis suure 
hulga toredaid rahvariides pabernukke. Kaasa lõi ka meie küla kunstnik Matsi Hanna. Kahjuks 
ootavad need ikka veel digitöötlust ja internetti üleslaadimist. Kindlasti jõuame varsti ka selle töö 
tehtud! 

Suursündmustest on mäletamist väärt Curly Strings’i kontsert Anseküla Seltsimaja õuel 16. 
augusti õhtul. Korraldamises lõi kaasa mitukümmend vabatahtlikku sh pea terve Maakoor ja 
Ammuker! Partneriks Saaremaa Kodukant. 



 

Pildi tegi Mari. 

 

22. oktoobril toimus Ansekülas armastuskirjade õpituba, juhendaja Ene Kallas. Raamistikuks oli 
Täiskasvanud õppija nädal. Sündmus toimus Saaremaa Kodukandi ja Reet Viira eestvedamisel. 

Henry Linnard; GALERII JA VIDEO | Armastuskirjade kirjutamise töötuba Saaremaal: „Kas 
armastuskirjaga väljendada enda tundeid või mõjutada lugeja omi?“; Õhtuleht 24. oktoober 
2018 

https://naistevahetus.ohtuleht.ee/903528/galerii-ja-video-armastuskirjade-kirjutamise-tootuba-sa
aremaal-kas-armastuskirjaga-valjendada-enda-tundeid-voi-mojutada-lugeja-omi 

 

Pärimuskultuuri tutvustamine. Loengud, õpitoad, kursused  

 

15. veebruar, Kihelkonna kool. Vastlapäeva laulud, lood ja mängud Mari 

29. märts, Varbarööm. Anseküla naiste peakatted. Mari 

2. august, Sõrve omakultuurist šoti rühmale Ansekülas. Mari 

21. september, Lümanda lasteaed, Viieristi mäed ja Suur Tõll. Mari 

28. september, Salme lasteaed. Mihklipäev ja rahvapillide tutvustamine. Mari 

september-oktoober, kangakudumise õpitoad, Kaire Ley, Koidu Heinmaa, Lilli Vipp; 
koostöös MTÜ Kangas ja Puu, korraldaja Kaire  

10. oktoober, Santimiskoolitus Salmel. Mari 

11 oktoober, 18. oktoober, 25. oktoober, 1. november, santimiskoolitused Kärlal. Mari 

https://naistevahetus.ohtuleht.ee/903528/galerii-ja-video-armastuskirjade-kirjutamise-tootuba-saaremaal-kas-armastuskirjaga-valjendada-enda-tundeid-voi-mojutada-lugeja-omi
https://naistevahetus.ohtuleht.ee/903528/galerii-ja-video-armastuskirjade-kirjutamise-tootuba-saaremaal-kas-armastuskirjaga-valjendada-enda-tundeid-voi-mojutada-lugeja-omi


7. november. santimiskommete tutvustamine 2. klassidele SÜG-is, 3 õpituba, Merle 

9. november, santimiskommete tutvustamine 3. klassidele SÜG-is, 3 õpituba, Merle 

10. november, Mardikommete tutvustamine Kuressaare Lossis. Mari 

12. november - 17. detsember, Pättide valmistamise kursus Ansekülas, juhendaja 
Annely Õun, korraldaja Katrina 

13. november, Lümanda piirkonna pensionärid. Santimiskombestik Saaremaal. 
Mari 

16. november, Santimispidu Kärlal. Mari, Merle, Margus ja lapsed 

22. november, Kallemäe kooli Kuressaare filiaal. Kadritund. Mari 

 

Enesetäiendamine 

 

Sel aastal käisid mitmed meist ka oma seltsi korraldatud koolitustest kaugemal olulisi oskusi 
juurde õppimas. 

Mari õppis: 

● 23. märtsil ühepäevasel koolitusel: Brit Mesipuu “Turundus ja sotsiaalmeedia” (tasuta) 

● 27. märtsil ühepäevane koolitus: Riina Hein “Rõõm oma tööst ja iseendast. 
Läbipõlemise vältimine” (tasuta) 

● 17. aprillil ühepäevane koolitus: Siiri Einaste “Vabaühenduste majandustegevus ja 
finantsplaneerimine” (tasuta) 

● 13. septembril loengul: Annela Laaneots “Kommunikatsioon” (tasuta) 

● 19. septembril kolmetunnisel koolitusel: Liis Luhamaa “Taimevärvid rahvariietes”, 
kursuse kinkis Marile Silja Laht 

● 23. septembril päevasel koolitusel: Elina Kostabi “Moefotograafia” (tasuta) 

● 26. - 29. novembril kursusel: “Pärimusmuusika edasijõudnutele”, korraldajaks August 
Pulsti Õpistu 

 

Kaire õppis: 

● aprillis kursusel: “Kuidas uurida ja mõtestada vaimset kultuuripärandit”, korraldaja 
Rahvakultuurikeskus 

 



“Sörulase aabits” 

 

Kuigi aabits sai juba eelmisel aastal valmis, jätkus tegevust selle värske raamatu ümber veel 
mitmeks ajaks. 

Tähistasime aabitsa valmimist hiigelsuure aabitsapeoga Anseküla Seltsimajas 4. jaanuaril. 
Osalejaiks kõik aabitsa valmimisega seotud inimesed ja ühendused. Sündmus oli ka Eesti 
Vabariik 100 sündmuste nimekirjas ja selle mälestuseks avati seltsimaja õuel mälestustahvel. 
Sündmuse korraldasime koostöös Saaremaa Kodukandiga. 

 

   

Aabitsapidu pildistas Saarte Hääle fotograaf. 

 

10. jaanuaril jõudsid aabitsad Salme kooli õpilaste ja õpetajate kätte. Kooli jõudis 74 aabitsat. 
Rahvamaja ringijuhendajad said kokku 7 raamatut ning lasteaeda õpetajatele ja lastele 
vaatamiseks viisime aabitsaid 19 (7. veebruaril). 

Et raamatud juba otsakorral, esitasime 15. jaanuaril uue tellimuse sisse - kuu aja pärast jõudis 
meieni järjekordselt 900 raamatut. Nüüd peaks küll mõneks ajaks jätkuma! 

Kooliaasta alguseks 3. septembril jõudis Salme kooli lisaports aabitsaid - veel 25 raamatut 
jõudsid kas esimese klassi õpilasteni või jäid uusi lugejaid ootama. 



 

Uute aabitsatega koolilapsi pildistas Margus. 

Aabitsatutvustusi toimus mitmel pool: 

17. jaanuar Kuressaare Päevakeskuses 

21. jaanuar Torgu Kogukonnamajas 

15. veebruar Salme Raamatukogus 

 

Tunnustused 

 

24. veebruaril tunnustati aabitsameeskonda Salme osavalla poolt Salme aasta teo tiitliga. 

Lisaks muule toredale õnnestus “Sörulase aabitsal” jõuda aasta 2017 keeleteo nominentide 
hulka.  

Mari sai veel lisaks Eesti Paljulapseliste Perede Liidu Leo Kaagjärve stipendiumi ning  

Eesti Vabariigi presidendi tunnustusmärgi “Aasta vabatahtlik” 

 

“Sörulase aabitsast” meedias 

 

Salme aasta tegu on “Sörulase aabits, Kertu Kalmus, Saarte Hääl 23. veebruar 2018. 
https://www.saartehaal.ee/2018/02/23/salme-aasta-tegu-sorulase-aabits/ 

 

https://www.saartehaal.ee/2018/02/23/salme-aasta-tegu-sorulase-aabits/


„Sörulase aabitsa“ esimene trükk sai kibekähku otsa; Ene Kallas, Meie Maa, 13. veebruar 2018. 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=80518 

EV 100 tähistamine; "Sörulase aabitsa" aabitsapidu; sündmuse ülevaade 
https://www.ev100.ee/et/sorulase-aabitsa-aabitsapidu 

Galerii aabitsapeost Delfis, pildistas Irina Mägi 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-sorulased-said-paris-isioma-aabitsa?id=80697085 

A on alguse täht ja A on aabitsa täht ehk Sörulase aabitsa pidu; Mariliis Oder, Salme kooli 
uudised, 14. jaanuar 2018. 
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kooliuudis/uudised/aonalgusetaehtjaaonaabitsataehteh
ksoerulaseaabitsapidu 

Aasta keeleteoks valiti Enn Ernitsa artiklikogumik, Александр Кряжев, Sputnik 16. märts 2018 
https://sputnik-news.ee/culture/20180316/9766792/aasta-keeletegu-enn-ernits-artklikogumik.html 

 

Ammuker 

 

Aasta alguses lahkus sinise silmapiiri taha meie ansambli asutajaliige Silvi. Jääme Sind ikka 
vigurit täis lauludega mäletama! 

Ammukeri 2018. aasta märksõnaks oli “Uljas Neitsi” - osalesime Salme vallateatri 
samanimelisel etendusel (A. Kivirähk) muusikutena. Talvel otsisime sobivad Sõrvest pärit 
laulud, õppisime selgeks ning suvel laulsime etendustel rõõmsasti taustaks.  

Teine uudne sündmus oli akordionimäng - Ammukeri naistest Elve, Luule, Merike ja Katrina 
võtsid kätte ja asusid õppima akordionimängu. Teised lõid rütmi ja elasid rõõmsalt meie 
pillimängule kaasa. Akordionistidega liitusid ka Pääsu ja Auli. Suure töö tulemusena osalesime 
suvel Jööri pillipeol ühisorkestri koosseisus. Pillimänguga jätkasime ka sügisel, nüüd liitus 
meiega juba ka Katrin. 

Talvel aga kasutasime ära osa oma kevadisel Tänavafestivalil kogutud rahast ning kutsusime 
omale Annely pättide valmistamist õpetama. Jõuluks õmblesid Ammukeri naised valmis 14 
paari pätte! 

Ammukeri liikmed  

Mari Lepik; Elve Lepik; Katrina Tarkin; Helle Timm; Merike Sepp; Luule Rajaver; Maie Väljaäär; Maarika 

Naagel; Katrin Paju 

Olulisemad ettevõtmised 

17. detsember 2018 - Pättide tegemise koolituse õpituba III. 

10. detsember 2018 – Anseküla seltsimajas akordionimäng; uute viiside õppimine. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=80518
https://www.ev100.ee/et/sorulase-aabitsa-aabitsapidu
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-sorulased-said-paris-isioma-aabitsa?id=80697085
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kooliuudis/uudised/aonalgusetaehtjaaonaabitsataehtehksoerulaseaabitsapidu
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kooliuudis/uudised/aonalgusetaehtjaaonaabitsataehtehksoerulaseaabitsapidu
https://sputnik-news.ee/culture/20180316/9766792/aasta-keeletegu-enn-ernits-artklikogumik.html


7. detsember 2018 - Pättide tegemise koolituse õpituba II. 

12. november 2018 - Päti tegemise koolituse õpituba I. Õppejõud Annely Õun 

5. november 2018 - Voki töö õpituba; Mari juhendab. Tuletame meelde, kuidas vokiga töö käib, kuidas 

hooldada ja parandada vokki. 

Pildi tegi Mari 

22. oktoober 2018 - Armastuskirjade kirjutamise koolitus Anseküla seltsimajas. Täiskasvanud Õppija 

Nädal, korraldaja Reet Viira, õppejõud Ene Kallas. 

15. oktoober 2018 - Ansekülas pikkade laulude laulmise õhtu. Õpime uusi santimislaule.  

10. oktoober 2018 - Salme rahvamajas mardi-kadri koolitus. Õpitoas õpetab Mari. 

17.september 2018 - Külas Elina Kostabi. Elina tutvustab ennast, oma tööd ja kogub uusi kontakte. 

15. september 2018 - Maailmakoristuse päevast osavõtt, koristasime mereranda. 

10. september 2018 - Esimene sügisproov. Mari tutvustab looduslike vahenditega lõngade värvimise 

kunsti. 

4. august 2018 - Laadla leivapäeval "Uljas neitsi" etendusel esinemine. A. Kivirähk, Salme vallateater ja 

Maire Sillavee. 

28. juuli 2018 - Tuudil, Läänemaal esinemine etendusel "Uljas neitsi". A. Kivirähk, Salme vallateater ja 

Maire Sillavee. 

20. juuli 2018 - Bulla muuseumi avamisel esinemine. 



Ammuker ja Uljad Neitsid Ansekülas. Pildi tegi Maarika 

15 juuli 2018 - Ansekülas etendusel "Uljas neitsi" esinemine. A. Kivirähk, Salme vallateater ja Maire 

Sillavee. 

12. juuli 2018 - Ansekülas etendusel "Uljas neitsi" esinemine. A. Kivirähk, Salme vallateater ja Maire 

Sillavee. 

7. juuli 2018 - Kuressaare Linnuse kapiitlisaalis perekond Filippovi mälestuskontsert. 

6. juulil 2018 - Mihkil talumuuseumis simman, töötab Ammukeri regilaulude õpituba. 

2. juuli 2018 - Ansekülas vanade meremehelaulude salvestus. 

Ammuker ja pillimängijad Maarika pool avatud kohvikute päeval 

25. juuni 2018 - Ammuker käis Maarika pool avatud kohvikute päeval pilli mängimas ja laulmas. 

2. juuni 2018 - Jööri pillipidu "Pidu meie õuel". Laulame regilaule ja mängime pille. 

26. mai 2018 – Kuressaare tänavafestivalil. Ammukeri müügilett “Sörulase söömarend”. Teenime raha, 

et sügisel pättide valmistamise koolitus korraldada. 

25. mai 2018 - Ammuker külas Maarikal Kihelkonna kooli köögis. Ettevalmistused tänavafestivaliks. 

Tegime koos pannileiba ja õppisime valmistama karulaugu-maitseõlisid. 



Pannileivataigna mekkimine. Pildi tegi Mari 

21 mai 2018 - Külas Maiel, kus toimus Ammukeri lauluproov. 

14. mai 2018 - Pilliproov, Mari tutvustab omavalmistatud trummi. 

29. märts 2018 - Ansekülas sõrulaste pärimuse hääbumise teemaline ümarlaud. Tutvustati visioone. 

11. märts 2018 - Sõrves, Iidel naistelaulude laulmise õhtu. Taga- ja eessõrulased said kokku. 

9. märts 2018 - Kuressaares esitleb Anu Pink Saaremaa muuseumi saalis oma raamatut "Eesti 

silmuskudumine 2". Ammuker käis raamatu tutvustusel uusi kogemusi saamas. 

8. märts 2018 - Ansekülas oli külas "Tõllu tütred", kohtumisõhtu. Vahetati kogemusi ja lauldi laule. 

12. veebruar 2018 – Anseküla seltsimajas tuletati meelde vanu regilaule. 

6. veebruar 2018 - Pilliproov Luule juures. 

29. jaanuar 2018 - Pillide tutvustus. Proovime mängida (mõni lausa esimest korda elus) akordioni ja 

väikekannelt. 

 

Pilliharjutuste algus Anseküla Seltsimajas. 

8. jaanuar 2018 - Ammukeri proov, analüüsime aabitsapidu ja teeme ettepanekuid uue raamatu 

koostamiseks. 

4. jaanuar 2018 - Aabitsapidu Anseküla seltsimajas. Uue raamatu "Sörulase aabits" tutvustus. Ammuker 

laulab. 



 

Maire ja Krista uurivad aabitsat. Ekraanitõmmis Meie Maa fotogaleriist. Aabitsapeol tegi pilte Irina Mägi. 

 

Ammukeriga seotud 2018. a ilmunud meediakajastused 

 

Maailmakoristuspäev Sõrves, Saarte Hääl https://www.youtube.com/watch?v=LpoZaceLL1U 

Kertu Kalmus; “Saarlased lõid rõõmuga maailmakoristusel kaasa”; Saarte Hääl 18/09/2018 
https://www.saartehaal.ee/2018/09/18/saarlased-loid-roomuga-maailmakoristusel-kaasa/ 

Margus Muld; galerii: “Sõrves avati fotograaf Karl Oswald Bulla muuseum”; ERR 
https://kultuur.err.ee/848004/galerii-sorves-avati-fotograaf-karl-oswald-bulla-muuseum 

Saarte Hääl; sündmused https://www.saartehaal.ee/uritused/saaremaa-suvesimman/  

“Silvi Filippov (Undrits) 10.07.1950 – 23.01.2018”; Meie Maa; Neljapäev, 25. jaanuar 2018. 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=80196 

Saarte Hääl, galerii “Pillipidu Jööris, pildistas Alan Mehik 
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/ 

Ivika Laanet-Nuut “Pillipidu toob rahvamuusikud Jööri” Meie Maa; reede, 01. juuni 2018. 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82164 

Kuressaare Tänavafestival 2018 https://www.kuressaarefestival.ee/ 

Vilma Rauniste “Anseküla külamajas oli eriliselt helisev ja meeldejääv päev” Meie Maa; 
laupäev, 17. märts 2018 https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=81027 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LpoZaceLL1U
https://www.saartehaal.ee/2018/09/18/saarlased-loid-roomuga-maailmakoristusel-kaasa/
https://kultuur.err.ee/848004/galerii-sorves-avati-fotograaf-karl-oswald-bulla-muuseum
https://www.saartehaal.ee/uritused/saaremaa-suvesimman/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=80196
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82164
https://www.kuressaarefestival.ee/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=81027


Küi 

 

Küi liikmed 2018. aastal on: Oliver, Marek, Margus ja Mari 

Aasta 2018 oli täis tööd uusloominguga ning mitmeid ülesastumisi. Proovisime ka uudset 
kontserdiformaati - kontsert koos sõnaliste esinejatega - ja see osutus positiivseks kogemuseks. 
Katsetame edaspidigi.  

Suurt rõõmu tegi esinemine Mooste Elohelü festivalil, kust saime kaks toredat auhinda! 

Märgiliseks sündmuseks sai aga mardpäeva ajaks valminud video ja uus laul “Mardiloul”, see 
kogus FB lehel 6105 vaatamist ja YT 102 kuulajat. Video filmis üles Liisi, monteeris kokku 
Margus. Sündmust pildistas Elina Kostabi. 

 

Olulisemad ettevõtmised 2018. aastal: 

4.01.2018 Aabitsakontsert Aabitsapeol Anseküla seltsimajas 

21.02.2018 Konsert-sündmus “Maalimalõpu kohve” koos Kaupo Vipi ja Krafinnaga, Saare 
Maakonna Keskraamatukogus. 

27.04.2018 Küi kevadkontsert Kuremaa lossis 

28.04.2018 Esinemine Tartus, Supilinna päevadel 

11.05 - 12.05 Esinemine ja kontsert Folgifestivalil Mooste Elohelü. Võistluskontserdil saadud 
Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi ja Seto folgi eriauhinnad 

26.05.2018 Kontsert Kuressaare Tänavafestivalil 

02.06.2018 Esinemine Jööri Pillipeol 

04.07.2018 Muusika mängimine Salme vallateatri välietendusel “Veritasu” 

05.07.2018 Muusika mängimine Salme vallateatri välietendusel “Veritasu” 

07.07.2018 Kontsert kogukonnafestivalil “Meie Küla Pidu”, Lindi külas Pärnumaal 

13.07.2018 Küi Jõekontsert lektoriga. 

06.11.2018 “Mardiloulu” video salvestamine Leedris ja Viidul. 

 

Võrgust leitavad Küi videod (2018. a salvestatud) 

Muusika: 

Küi - Päikese tervitamise laul, Pidu meie õuel 02.06.18 
https://www.youtube.com/watch?v=k3SryPbhZ4o  

Küi - Lätsi külla, Pidu meie õuel 02.06.18 https://www.youtube.com/watch?v=E2K7yzfyMRY  

https://www.youtube.com/watch?v=k3SryPbhZ4o
https://www.youtube.com/watch?v=E2K7yzfyMRY


Küi - Mardiloul https://www.youtube.com/watch?v=-OCvVPVKtl4  

Reklaamklipp: 

Küi Mikrokevadtuur 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Ef12FN980sA 

Jutusaade: 

Söuke sörvemaa, aastalõpp 2018 - Küi https://www.youtube.com/watch?v=B1IKVBTVCLo  

 

Meediakajastused 

Lustlik maailmalõpukohvik raamatukogus; Ene Kallas, Meie Maa 26. veebruar 2018 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=80718&fbclid=IwAR0k3AuV
UsAQ2WWfhtVqFY5_7UfUc2HT1qb124QMK5BUMXF1JBLoJMQjQ-o  

Galerii: Pillipidu Jööris; Saarte Hääl 3. juuni 2018 
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/?fbclid=IwAR2tbGUFQ_Qc0Agd7z9
s5GONnylDt7BIXF8aJcVskNlZ50xk3uR4EXideCg  

 

Maakoor 

Olulisemad ettevõtmised 2018. aastal: 

17. juuni Sõrvemaa Laulupüha 155 Salmel 

21. juuli Taritu laulupidu 

17. november Koorilaulupäev Kuressaares 

Juba 2018. a suvel alustasime järgmise suve laulupeorepertuaari õppimisega. Et laulud 
nõuavad tõsist tööd, ei ole midagi suuremat ka plaani võetud. 

 

Sörvemaa Sörmitsejad 

Pillimängu otsa tegi lahti Kandlepäev Orissaares 13. jaanuaril, kust mõned meist ka osa võtsid.  

Kui Ammuker hakkas talvel akordionimängu õppima, siis keelpillimängijad tegid seepeale oma 
rühma. Koos õpiti selgeks Jööri pillipeo repertuaar ja esineti edukalt suures orkestris. Kokku sai 
pillimängijaid paras sületäis: 

Elve, Merike, Luule, Katrin - akordion 
Katrina, Pääsu, Auli - akordion, väikekannel 
Oliver - torupill 
Katre-Liis - viiul 

https://www.youtube.com/watch?v=-OCvVPVKtl4
https://www.youtube.com/watch?v=Ef12FN980sA
https://www.youtube.com/watch?v=B1IKVBTVCLo
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=80718&fbclid=IwAR0k3AuVUsAQ2WWfhtVqFY5_7UfUc2HT1qb124QMK5BUMXF1JBLoJMQjQ-o
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=80718&fbclid=IwAR0k3AuVUsAQ2WWfhtVqFY5_7UfUc2HT1qb124QMK5BUMXF1JBLoJMQjQ-o
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/?fbclid=IwAR2tbGUFQ_Qc0Agd7z9s5GONnylDt7BIXF8aJcVskNlZ50xk3uR4EXideCg
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/?fbclid=IwAR2tbGUFQ_Qc0Agd7z9s5GONnylDt7BIXF8aJcVskNlZ50xk3uR4EXideCg


Mari - viiul, akordion, väikekannel 
Margus - mandotšello 
Marek - mandoliin 
Liisi - ukulele 
Triin - kitarr 
Anu - väikekannel ja vilepill 
Maarika - löökriistad 
 

Saarte Hääl, galerii “Pillipidu Jööris, pildistas Alan Mehik 
https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/ 

Ivika Laanet-Nuut “Pillipidu toob rahvamuusikud Jööri” Meie Maa; reede, 01. juuni 2018. 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82164 

 

Sörvemaa Sörmitsejad Jööris. Pildi tegi Siim-Kaarel. 

 

Sörvekeeltsed Uudised 

 

2018. aasta jooksul valmis 12 5-minutilist saadet Sõrves toimunud sündmustest ja inimestest, 
lisaks valmis 7 pikemat saadet (7 – 60 min), neist 4 koos videoga. Saadete lühikokkuvõtted ning 
intervjueeritavad on toodud Tabelis 1.  

Kõik saated on järelkuulatavad-vaadatavad võrgulehel sörvemaa.ee päev peale ERR eetrisse 
minekut. 

  

https://www.saartehaal.ee/2018/06/03/galerii-pillipidu-jooris/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82164


Tabel 1. Sõrvekeelsete uudiste saadetes käsitletud teemade lühikokkuvõtted ning intervjueeritavad. 

nr Saate ERR eetrisse 

mineku kuupäev 

(võrgulehele 

järgmisel päeval) Saate sisu lühikirjeldus 

1 24. jaanuar Timmi Helle, Tammeougu Mari, Jaagutooma Merle ja Vesikonna 

Katrina jutustavad “Sörulase aabitsa” tegemisest, tegijatest ning 

sellest, milleks aabitsat tarvitada saab. 

2 

  

14. veebruar 
Timmi Helle käis Taritu rahvamajas rahvamaja juhatajal Aili 

Salongil külas. 

3 7. märts Timmi Helle räägib Arne Kiiliga lumelükkaja tööst. 

4 28. märts Reportaaž Sõrve looduses. Saatejuhid vaatlevad ning arutavad 

kevade saabumise üle Sõrves ning mujal Saaremaal. 

5 18. aprill Tammeougu Mari käis kuulamas ja vaatamas Salme laululinnu 

kontserti ning jutustas seal traditsiooni algataja Aili Nuumi, kooli 

muusikaõpetaja Karin Pulga ning lasteaia muusikaõpetaja Maarja 

Kullamaga. 

6 9. mai Tammeougu Mari vestles Marleen Juhandiga näitlemise teemadel. 

7 30. mail Jutustame Eldur Seegeli uuest koduloovihikust ja tegemistest 

Sõrve koduloo-uurimisel. 

8 20. juuni Timmi Helle vestles Salme koolinoorte Marleen Juhandi ja 

Tammeougu Liisiga Sörvemaa tulevikust ning olevikust 

9 3. oktoober Mihklilaat Salme lasteaias, reportaaž ja interviuu Uustlu Luulega. 

10 24. oktoober Armastuskirjade kirjutamise õpituba Ansekülas. Reportaaž 

õpituoast, interviuu Ene Kallase ja Margus Mullaga 

11 14. November Pikk saade Varbaröömu juhendaja Merle Sillavee, vanima liikme 

Timmu Reinu ning noorima liikme Saare Tõnisega. Küsija Helle 

Timm. 

12 5. detsember Mäebel külas Männa Marjel (Marje Kivirand). Intervjueeris Helle 

Timm 

13 27. detsember 
(ainult võrgulehel) 

Söuke Sörvemaa, aastalõpp 2018; ansambel Küi räägib endast, 

muusikast ja „parandab maailma“. 

  

 



Anseküla naiste rahvariided - blogi 

Suve ja sügise põhitegevuseks sai osale seltskonnast Anseküla naiste rahvariiete kandmist 
tutvustavate artiklite koostamine ning neid illustreerivate fotode tegemine.  

Fotograafide-moekunstnike-modellide meeskond koosnes valdavalt Anseküla (ja külaga 
seotud) noortest (Liisi, Eliise, Tiina, Hanna, Triin, Pääsu, Auli, Katre-Liis, Mihkel). Tekstid 
kirjutas Mari, keelekorrektuur Katrina. Abiks oli ka Mareli Rannap, kes tekstid sisuliselt läbi 
vaatas. Sotsiaalmeedia postitustega tegeles Merle, tehnilist nõu andis Margus. Meeskonda 
tutvustav võrguleht: https://sörvemaa.ee/sps/seltsi-ettevotmised/rahvariideblogi-meeskond/ 

Blogipostitused: https://sörvemaa.ee/category/souke-sorvemaa/ansekula-naiste-rahvariided/ 

Instagrammi konto: https://www.instagram.com/sorvemaaparimuseselts/ 

Tegevus blogi ja sotsiaalmeediapostitustega jätkub kuni kõigi artiklite ilmumiseni juunis 2019 
vabatahtliku tööna. 

Rahvariideid tutvustava blogi loomine oli edukas - õnnestus kaasata seltskond noori, koostada 
vajalik hulk fotopostitusi ning sisukas tekst blogipostitusteks. Noored õppisid nii pildistamist kui 
rahvariiete kandmist, said julgust rahvariiete kombineerimiseks tavariietusega.  

Esialgne tagasiside lugejatelt on olnud positiivne.  

 Ekraanitõmmis võrgulehelt sörvemaa.ee, postitus “Ööpail - vöö” (7. jaanuar 2019). 

 

Tegevusülevaate koostas 

Mari Lepik, abiks olid Maie Väljaäär, Marek Tarkin jt. 

jaanuar 2019 

https://www.instagram.com/sorvemaaparimuseselts/
https://www.instagram.com/sorvemaaparimuseselts/

