SPS tegevusest 2020. aastal
2020. aasta oli meie unistustes äärmiselt tihe esinemiste-loengute ning koostööaasta.
Tegelikkus kujunes mõnevõrra rahulikumaks, vaiksemaks ning vähemaks. Rohkelt sai tehtud
mitmesugused pärimuskultuuri tutvustavaid ettekandeid ning koolitusi, koostasime tekste ning
toimetasime suhteliselt individuaalselt.
Seltsi olulisemad ettevõtmised oleme koondanud võrgulehele
https://sörvemaa.ee/sps/seltsi-ettevotmised/. Tegevusi kajastab jooksvalt ka meie FB lehekülg.

Möödunud aastat kirjeldab vast kõige paremini hoopiski jaanuaris 2021 tehtud foto Sörvemaa
Sörmitsejate akordionirühmast. Pildistas Mari 2021

SPS tegevuse majanduslik pool 2020. aastal
SPS-i põhilised tegevusvaldkonnad 2020. aastal
1) Sõrve pärimuskultuuri tutvustamine
santimiskoolitused (9 loengut/õpituba)
pärimuskultuuri tutvustamine laiemalt (5 õpituba-loengut)
Sõrvemaa tutvustamine (mõniteist retke ja väljasõitu)
rahvariiete ja käsitöö tutvustamine (4 õpituba, 1 loeng, tekstid võrgulehtedele)
2) Meedia ja pärimuskultuuri nähtavus
i) Raadiosaadete koostamine (15 saadet võrgulehele, neist 12 ERR-i eetris, 2
videosaadet)
ii) Võrgulehe sörvemaa.ee tööshoidmine ning arendamine
iii) Dokumentaalfotograafia 1 kursus ja 3 näitust
3) Kontserttegevus
i) Küi (4 ülesastumist/kontserti, plaadi jaoks lugude salvestamine)
ii) Ammuker (4 esinemist/õpituba)
iii) Maakoor (2 esinemist)
iv) Sörvemaa Sörmitsejad (4 esinemist)
v) Väiksemad koosseisud (5 esinemist/osalemist)
4) Töö noortega
Foto-moe-sotsiaalmeedia projekt Sõrve rahvariietest
Sõrve noorte ja laste pärimusringi tegevus
Ettevalmistused osalemiseks Viljandi folgi naistelaulude õpitoas
5) Koostöö KOV-ga
Saaremaa valla kultuuri- ja haridusvaldkonna arengukava aruteludel osalemine
Meeskonnaarutelud valla arengukava ning üldpaneeringu heaks

Sõrve noorte ja laste pärimusring
Saaremaa muuseumi
varakambreid külastamas. Pilt ja
fototöötlus Mari 2020

Projektid ja nende rahastus
Toome dirigendi Sõrvemaale
Kohaliku Omaalgatuse Programm
600 eur
Seltsi kavandatud osalus 150 eur
Projekt sai pikendatud 2020. a lõpuni ning viidi ellu 50% ulatuses
Sõrvekeelse raadiosaate tegemine 2020. aastal
Saarte pärimuskultuuri toetamine 2020, Rahvakultuuri Keskus
900 eur
Seltsi osalus võrgulehega seotud kuludena 85 eur
ERR 680 eur
Sõrve meeste rahvariiete kandmistarkused käeulatusse - eeltööd
Saarte pärimuskultuuri toetamine 2020, Rahvakultuuri Keskus
1000 eur
Seltsi osalus 70 eur
Saaremaa valla tegevustoetusest 30 eur
Tegevustoetus 2020. aastaks
Külaelu arendamise toetus, Saaremaa vald
500 eur
“Sörulase aabits” igale Salme kooli astujale ning
õpetajale
Projekt vallast toetust ei saanud
Seltsi osalus 10 aabitsat (müügihind kokku 250 eur)
Meie piirkonna esindamine uute lastelaulude konkursi "Lasterikkuse võlumaailm"
finaalkontserdil
Saaremaa Ekspertgrupp, KULKA
100 eur
Seltsi osalus 73 eur
Põhiline seltsi sissetulek 2020. aastal tuli teenuste osutamisest (loengud, õpitoad, retkede
juhtimised jmt). Oluline abi oli ka ülaltoodud programmidest saadud toetustest, vähesel määral
laekus tulu ka aabitsate müügist, muusikute esinemistasudest, liikmemaksudest jm.
Valdav osa väljaminekutest oli seotud nii mitmesuguste väljastpoolt rahastatud kui ka seltsi
enda rahastatud projektide elluviimisega (sh sihtfinantseeritud projektide omaosalused),
mitmete koolitamisega seotud kuludega, tegevuseks vajalike sõitude ning seltsi otseste
ülalpidamiskulude katmisega (peamiselt raamatupidamisprogramm ning võrgulehe
halduskulud). Osa tulust kasutasime ka muusikute pillipargi täiendamiseks.
Täieliku ülevaate majandustegevusest leiab edaspidi seltsi 2020. a majandusaastaaruandest.

Sisuline ülevaade 2020. aasta ettevõtmistest
Pärimuskultuuri tutvustamine ning muud loengud, õpitoad, kursused
Märgilise tähtsusega sündmuseks meie seltsi jaoks on Katrina tööleasumine Lümanda kooli
pärimuskultuuri ringijuhendaja ametikohale sügisel 2020. Palju jõudu ja õnne selle tähtsa töö
tegemisel!
11. jaanuar; ettekanne Venemaa etnograafiamuuseumi Saaremaa kollektsioonist Rahvarõiva
Nõuandekojas Kuressaares - Mari
17. veebruar; värvilise pilutikandi õpituba Anseküla seltsimajas - Mari
21. veebruar; õpituba "Saaremaa rahvalaulud ja ringmängud" Valjala kooli algklassidele - Mari
21. veebruar; loeng “Inspireeriv pärastlõuna 2020” Salme kooli õpilastele - Mari
28. juuli; loeng Sõrvemaast ja sõrulastest Ansekülas külalistele Lahemaa rahvuspargist - Mari
suvi ja sügis; retked “Külast külla”, 5 retke Sõrvemaal - Kaire
august, september; loodusretked Sõrvemaal - Mari
11. september; ketramiskoolitus Kihelkonna kooli õpilastele Mihkli muuseumis - Pääsu
september; 5 metsaretke lastega Miku metsapargis - Mari
28. september ja 12. oktoober; ketramiskoolitused Ansekülas (TÕNi raames) - Mari
7. oktoober; mardi- ja kadripäevast Salme kooli huvijuhile - Mari
8. oktoober; pärimusmuusika ja kommete õpituba Salme kooli mudilaskoorile - Mari
3. november; ettekanne “Sörulase aabitsast” Salme kooli õpetajatele - Mari
28. november; ettekanne pärimuskultuuri ja keskkonna koosmõjudest ning ringmängude
õpituba pärimusmuusikaõpetajate seminaril Kuressare muusikakoolis - Mari
Santimiskoolitused üle Eesti, veebruar - november 2020 - Mari
Kihelkonna kool, õpituba “Erilised sügistalvised vöörad”
Häädemeeste seltsimaja, loeng projekti “Hakkame santima” raames
Sandla rahvamaja; loeng projekti “Hakkame santima” raames
Tartu; 2 loengut projekti “Hakkame santima” raames
Salme mudilaskoori lastele õpituba mardisantidest
Lümanda koolilastele õpituba kadrisantidest

Salme mudilaskoor mängib “Aadamal oli 7 poega” ja santimiskoolitus Sandla rahvamajas.
Pildistas Mari 2020

Koostööprojektid ja sidemete loomine
Saaremaa Gümnaasium
Kohtumine juhtkonnaga ja arutelu pärimusõppe võimalustest uues koolis
Salme põhikool
Kohtumised uue huvijuhiga, ettekanded õpetajaskonnale, aabitsate jagamine kooliastujatele
Segakoor Helü Tartust
Ühine proov ning kontsert koos Sõrve Maakooriga Salme rahvamajas
Leigarid
19. juuli Leigarid Sõrves. Kohtume ning oleme mõlemad koostööst huvitatud
Saaremaa vald
Osalemine kultuurivaldkonna arengukava koostamisel
Osalemine haridusvaldkonna arengukava koostamisel
Osalemine Saaremaa valla arengukava koostamisel
Osalemine üldplaneeringu koostamisel
Sügisel toimus kohtumine kultuuriosakonna juhataja ja
Saaremaa valla arendusosakonnaga Anseküla seltsimajas ning haridusosakonna uue juhiga
vallavalitsuses
Pärimusmuusikaõpetajate ühendus
Osalemine IV pärimusmuusikaõpetajate seminari korraldamisel 2.-28. novembril Kuressaares.
Korralduspartneriks Kuressaare muusikakool
Elle Mets ja murdetekstiilid
Koostöös ettevõtja Elle Metsaga (MemPho OÜ) valmisid jõuluks sõrvekeelsete köögi- ja
söögisõnadega köögirätikud. Aktiivseks osaliseks meie poolt Ammukeri liikmed
MTÜ Eesti Rahvarõivas
Võrgulehele Eesti Rahvarõivad tekstide koostamine Jämaja ja Anseküla rahvariiete kohta.
Kirjutajaks Mari, fotomodellideks Tammeougu pere, Kaire ning Raul Vinni
https://rahvaroivad.ee/regioonid/saared/ansekula
https://rahvaroivad.ee/regioonid/saared/jamaja

Dokumentaalfotograaf Elina Kostabi
Elina pildistab kogu aasta jooksul Sõrvemaad ning sõrulasi ja valmistab ette oma raamatut,
näituseid jm. Elina töödega saab tutvuda siin http://www.elinakostabi.com/

Elina Kostabi dokumentaalfotonäitus “Meie pidu” Sõrve Maakoorist Tallinnas juubelilaulupeol,
jaanuar 2020 Salme rahvamajas
Fotojutustuse töötuba, talv-sügis 2020. Toimub mitu kursust, mille tulemusel valmib näitus:
I näitus september 2020. a Salme rahvamajas
II näitus oktoober 2020. a Torgu kogukonnamajas

Fotojutustuse kursuse lõputööde näituse avamine Salme rahvamajas augusti lõpus. Pildistas
Mari 2020

Enesetäiendamine
Torupilliseminar Tallinnas 18. jaanuar, Oliver
Arranžeerimise koolitus Viljandis, 8. veebruar, Mari ja Margus
Hiiu kandle talvepäevad Viljandis 14.-16. veebruar, Oliver
Koosmängukursus Viljandis, 20.-22. juuli, Mari
“Viiul pärimusmuusikas” kaugõpe, Krista Sildoja, Viljandis, oktoober 2020 - aprill 2021, Mari
“Ansamblijuhendamise meistriklass II”, Viljandi, 20.-23. oktoober, Mari
Juhatuse Kompetentsikeskuse koolitus “Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja kuidas sellist tiitlit
vältida?” 9. detsember, Mari ja Elve

Maarika lõpetas rahvariiete valmistamise kursuse ning tegi omale Kihelkonna vanemat tüüpi
rahvariidekomplekti
Anu jätkab õpinguid Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis, et saada dirigendiks
Mari alustas õpinguid Mooste rahvamuusikakoolis rahvapärase viiulimängu alal Liisa Koemetsa
juures

Sääse Mann sai kätte rahvariiete valmistamise kursuse tunnistuse Nasval, august 2020
Pildistas Mari 2020.

Meie muusikakollektiivid
Ammuker
Ammukeri liikmed 2020. aastal:
Mari Lepik; Elve Lepik; Katrina Tarkin; Helle Timm;
Merike Sepp; Luule Rajaver; Maie Väljaäär; Maarika
Naagel; Ainika Jakobson. Tegevuses lõid kaasa ka
noored: Pääsu Parrest, Triin Kilgas ja Karoliina Kull

6. jaanuar - esimene Ammukeri proov, laulame ja paneme selleks aastaks plaane paika
27. jaanuar - sõidame Ammukeriga Vesikonnale katsikule - Lausi ja Katrinat tervitama!
17. veebruar - proovime Peterburi muuseumis nähtud Anseküla käiste värvilist pilutikandit järele
teha. Toimub õpituba, kus osalisi ka väljastpoolt Ammukeri
28. veebruar - proov käsitööpäevaks ja meil on külas Elina Kostabi
2. märts - Ammuker tegeles näputööga. Valmistati tutte titemütsile ja suuremate inimeste
mütsidele, pillituttisid, nutikoti tuttisid ning kõiksugu muid tuttisid. Valmistume käsitööpäevaks

Värvililne pilutikand ning tutitegu. Pildistas Mari 2020
9. märts - oleme laulmas Kihelkonnal Sääse Manni pool
14. märts - oleks pidanud toimuma Torgu käsitööpäev kogukonnamajas. Valmistasime usinasti
ette, aga sündmus jäi ootamatute sündmuste tõttu toimumata
16. märts - algab Ammukeri karantiin. Üritame arvutis Skype’i teel laulda, kuid see
ebaõnnestub, internet on meiekandis selleks liiga aeglane
23. märts - uute regilaulude tutvustus neti teel
8. ja 15. juuni - Ammuker üle hulga aja jälle koos, kohtume Kotlandi külas Reediku õuel.
Laulame Katrina isakodus regilaule piduriietest ja üldse kenasti riides käimisest

Ettevalmistused esinemiseks Kuressaares linna keskväljakul juunis 2020

18. juuli - laulame Ammukeriga Kuressaare kesklinnas oma kaunitest riietest, vahele pisut
Sörvemaa Sörmitsejate pillimängu, ringmängu ja muidujuttu
19. juuli - Iidel esinevad Leigarid. Ammukeri esindus on kuulamas-vaatamas ning osalemas
14. september - Ammukeri aasta esimene proov Ansekülas
23. september - puudelappimistalgud, et seltsimajas ikka soe ja mõnus laulda oleks
28. september - esimene ülalistumine “Me akam okkima”. Tuletame meelde vanu oskuseid

Esimine ülalistumine. Okkijaid on tuba täis! Pildistas Mari 2020

12. oktoober - täiskasvanud õppija nädal, teine ülalistumine “Okkimisöhta Ansekülas”
6. november - laulu “Paras-paras” salvestamine Viljandis, Regilaulu Podcasti jaoks. Osalesid
Mari, Ainika ja Triin
24. november - “Kaunis kodu 2020” muusikaline etteaste auhindade jagamisel Kuressaare
raekojas, Mari ja Orm
29. november - regilaulud SPA-s, esinemine pärimusmuusikaõpetajate seminari lõpusündmusel
- Mari ja Pääsu
22. detsember - Ammuker valmistas põhjalikult ette, kirjutas pika regilaulu ning käis
Tammeougul pühaderõõmu jagamas

Ammukeri pühadetervitus. Neid jõule tähistasime koos õues, õnneks olid meil siis veel
plusskraadid… Pildistas ja kujundas Mari 2020

Küi

Küi liikmed 2020. aastal on: Oliver, Marek, Margus ja Mari
29. veebruar, esinemine Erik Reinholdi juubeli raames toimunud minifestivalil kultuuriklubis
Tempel Pärnus
Juulis Küi I plaadi materjalide salvestamine Kuressaare ametikoolis ja Vesikonna töökojas

Küi Templis esinemas ja ametikooli stuudiot proovimas. Pilt Eriku FB seinalt ja Mari 2020
6. august, jõekontsert koos ansambel Riffarricaga Salme jõesadamas
19. september, elamusõhtu Vana-Koiola rahvamajas
20. september, “Lasterikkuse võlumaailm”, Finaalkontsert; Mooste folgikoda. Osalesid:
lasteringi lapsed ja ansambel Küi
https://www.lasterikkad.ee/lasterikkuse-volumaailm-finaalkontsert/

Küi kontserdikuulutused 2020

Sõrve noorte ja laste pärimusring
2. jaanuar, esimene fotojutustuse töötuba Salme koolis fotograaf Elina Kostabi juhendamisel +
näitus Salme rahvamajas (avamine 30. augustil) ja Torgu kogukonnamajas (10. kuni 31.
oktoober)
Osalesid: pärimusringi lapsed ja teised huvilised
https://www.facebook.com/events/654575375166405/
Jaanuar-veebruar ja september, helmekeede valmistamine rahvariiete juurde
22. jaanuar, Saaremaa Muuseumis koos Salme põhikooli huvilistega Sõrve ja Kihelkonna
rahvariideid uurimas
https://www.facebook.com/salmep6hikool/photos/a.630533313686052/3465252356880786/
19. veebruar, ketramine kedervarrega
15. juuni, noorte osalemine Ammukeri proovis Kotlandi külas, et esinemiseks kokku laulda
18. juuni, Ammukeriga koos esinemine Kuressaare keskväljakul

Juuli kuni detsember, Sõrve meeste riiete kandmisest jutustava artikliseeria jaoks
pildistamised ja riiete valimine
https://www.facebook.com/sorvemaaparimuseselts/photos/a.1120025501382926/38368581
16366304/
20. september, “Lasterikkuse võlumaailm”, finaalkontsert; Mooste folgikoda. Osalesid: lasteringi
lapsed ja ansambel Küi https://www.lasterikkad.ee/lasterikkuse-volumaailm-finaalkontsert/

Ülesastumine Mooste Folgikoja laval, pärimusringi lapsed ja Küi. Foto Lasterikkuse Võlumaailm
FB, 2020
13. oktoober, Anseküla seltsimajas koos Salme mudilaskoori lastega, ringmängud ja
mardipäevakombed

5. november, treeningtund martidele, Salme rahvamaja. Osalesid: lasteringi lapsed ja
teised huvilised https://www.facebook.com/events/816775359118686/
Mardijooksmine Ansekülas 9. nov õhtul
17. detsember, koroonapiirangute tõttu veebitund “Jõuluaeg. Veripaltide tegemine”

Usinad mardisandid käisid Sõrvemaa otsast lõpuni läbi. Pildil Vipi Kaupo arstimine Türju külas.
Pildistas Mari 2020

Sõrve Maakoor
Sõrve Maakoori aasta sai olema üsna kasin. Pea kõik plaanid muutis võimatuks karantiin,
eneseisolatsioon või võtmeisikute haigestumine. Vähemasti sai Anu oma õpingutes osaleda ja
dirigendioskusi edendada, ülejäänud koor pidi kodus omaette laulma. Siiski sai toimuda kaks
suuremat sündmust - üks talvel enne karantiini ja teine sügisel kahe haigusperioodi vahel.
24. veebruar, aktus Salme rahvamajas. Maakoor esineb
24. veebruar, Maakoori liikmed osalevad aktiivselt Torgu piirkonna vabariigi aastapäeva aktusel
Iide külas
12.-13. september, ühisproov koos kooriga Helü
13. september, ühiskontsert koos kooriga Helü Salme rahvamajas

Tartu segakoor Helü ja Maakoor Salme rahvamajas peale ühiskontserti. Foto Helü FB lehelt
2020

Sörvemaa Sörmitsejad
Meie akordionirühma kuuluvad: Auli, Pääsu, Elve, Merike ja Tõnis, meiega liitus Mahe.
Keeruliste aegade tõttu on puhkusel nii Katrina kui ka Luule. Juhendab Mari.
Teisi pille mängivad vahel kaasa ka Marek, Margus, Triin, Liisi, Katre-Liis ja Orm.
25. jaanuar - “Jaanuarijämm” Moostes, osalevad Mari, Pääsu, Auli ja Orm
18. juuli - akordionirühm esineb paari looga Kuressaare kesklinnas

7. oktoober, täiskasvanud õppija nädala raames toimus õpitund - Sörvemaa Sörmitsejad
õppisid akordionit mängima. https://youtu.be/Y49cnV7--Tc
#Õpitund2020 #TÕN2020

24. oktoober - Saaremaa rahvapillipeol osalejate ühisproov Koos Henrik Vislaga Kärla
rahvamajas, osaleb akordionirühm

Akordionirühm ühisproovis Kärla rahvamajas Jaan Pihti polkat mängimas. Pildistas Mari 2020

Võrguleht sörvemaa.ee
Võrgulehte külastas üle 650 inimese, kokku üle 7600 lehevaatamise.

Rahvariideblogi
Aasta oli kiire ja kummaline ning palju tegevusi lükkus sügisesse ning varatalve. Siiski ilmus
aastal 2020 (ning 2019. aasta lõpul) kokku 12 postitust koos noorte valmistatud fotodega
Jämaja naisteriiete kandmisest.
2020. a jooksul sai valmis 10 artiklit Sõrve meesteriiete kandmisest koos fotodega. Need
ilmuvad 2021. aasta talvel ja kevadel
Meie meeskondi tutvustavad võrgulehed:
Jämaja naiseriided
https://sörvemaa.ee/sps/seltsi-ettevotmised/jamaja-naiste-rahvariiete-kandmistarkused-kaeulatu
sse/
Sõrve meesteriided
https://sörvemaa.ee/sps/seltsi-ettevotmised/sorve-meeste-rahvariiete-kandmistarkused-kaeulat
usse/

Nüüd on valmis kõiki Sõrve riideid tutvustavad artiklid koos suure hulga illustreeriva materjaliga
(kokkuvõte: https://sörvemaa.ee/sps/sorve-rahva-riided/ ). Jääb vaid oodata, kuni kõik ka meie
võrgulehel nähtavad on, ning siis saame koos noortega välja mõelda, mida vahvat neist
materjalidest edaspidi veel kokku panna annaks!

Sõrve meesteriided Sõrve isaste garderoobis. Pildistas blogimeeskond, kollaaž Mari 2020

Sörvekeeltsed uudised
2020. aasta jooksul valmis 15 sõrvekeelset saadet. Neist jõudis ERR-i eetrisse ja arhiivi 12, kõik
15 saadet ilmusid võrgulehel sörvemaa.ee. Saadetest kaks salvestati üles koos videopildiga.
2020. aasta sõrvekeelsete uudiste saated blogis “Söuke Sörvemaa”:
15. jaanuar
5. veebruar
26. veebruar
18. märts
8. aprill
29. aprill
20. mai
6. juuni
9. september
30. september
21. oktoober
11. november
2. detsember
31. detsember
31. detsember

Keskpäevaklubi. Jutustame klubi eestvedajate Maie ja Valvega
Sörulaste isioma loomatohter Rauniku Gaili
Kippaku Virve ning elu Sörvemaa piiril Salme jöe ääres
Tuhlitoitude erisaade Tammeougu köögist
Koolielu Kaire ning lukki pantud Sörvemaa
Kaugatoma küla kalamees Tehu Ellen on mere küljes kövast kinni
Mahe Metsalu (Heinmaa) ning see isimoodi kevad Sörve looduses
(ei jõudnud ERR-i eetrisse) Küülikuküla ja uus kanala
Sõrve külade matkad, Jämaja
Teepõllu Juss ning põllumajandus Sõrves
Reportaaž Torgu laadalt, interviuud müüjate ja ostjatega
Oleme külas Anseküla endisel majakavahil Patsi Arminil
Saaremaa mahemunakunningas, intervjuu Tanel Tanguga
Sörvemaa Pärimuse Seltsi aastalöpuköne toob kuulajateni Tammeougu Liisi
Aastad 2020 kogu vöttev saade, Timmi Helle ning Tammeougu Mari

Võrgulehe edukaimaks saateks oli saade sõrulaste tuhlitoitudest (185 vaatajat), seevastu läbi
FB sai edukaimaks Liisi etteloetud 2020. aastalõpukõne, mis jõudis rohkem kui 4400 vaatajani.

Kuvatõmmis võrgulehelt sörvemaa.ee. 29.01.2021

Meediakajastused mujalt
Seltsi tegevusest laiemalt
SPS tutvustus Saaremaa Teatajas
https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/17950486/Saaremaa+Teataja+15.10.20.pd
f/23f069b7-4507-41da-a76f-31addba952ca
Saaremaa valla kultuuri arengukavast
https://saartehaal.postimees.ee/6896737/kriitika-voib-tuua-parimuskultuurile-oma-arengukava
Saaremaa Gümnaasiumisse tuleb saarluse õpe, Mari kuulub ekspertgruppi
https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/17950486/Saaremaa+Teataja+05.11.2020.
pdf/791116e6-dbba-4b93-9379-142bd0cf6a25

Meie muusikute tegemistest
Eelteade Ammukeri esinemisest 18.07 Kuressaare keskväljakul
http://www.kultuurivara.ee/event/kuressaare-kultuurisuve-nadal-13-07-19-07-2020/
Sõrve Maakoor esines Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertaktusel Salme rahvamajas
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=salmesonumid20200227.2.7&srpos=3&e=01-01-2020-3
1-12-2020--et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-%22sõrve+maakoor%22-----------Eelteade Küi ja Riffarrica jöekontserdi kohta

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_jem&view=event&id=7610:riffarrica-kuei-joeek
ontsert-2020&lang=et

Pärimusteemalistest koolitustest jm tegemistest
Mari rääkis rahvarõiva nõuandepäeval uurimisretkest Peterburi Vene Etnograafiamuuseumisse
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=90310
Mari oli “Hakkame santima!” koolitaja
https://opleht.ee/2020/08/hakkame-santima/
Mari mardisanditamisest
https://www.ohtuleht.ee/1016361/ei-anna-halloweenile-alla-mardisantide-traditsioon-pole-kuhugi
-kadunud
Elina Kostabi fotonäituse “Maakoor Tallinna laulupeol” avamine Salme rahvamajas
https://saartehaal.postimees.ee/6872504/sorulaste-imelised-juhtumised-tallinna-juubelilaulupeol

Kuvatõmmis Saarte Hääle võrguväljaandest, jaanuar 2021

Meie liikmetest
Mari oli Saare maakonna aasta koolitaja nominent
https://saartehaal.postimees.ee/7086215/vald-tunnustas-tublimaid-oppijaid-ja-koolitajaid
Vesikonna pere valiti Eesti Keskerakonna naisteühenduse KENA poolt Eestimaa aasta pereks
2020, artiklis juttu ka Ammukerist ning meeste regilaulust
https://kesknadal.ee/2020/10/05/eestimaa-aasta-pere-2020-neljalapseline-maapere-saaremaalt
-kotlandi-kulast-vesikonna-talust/?fbclid=IwAR0UVJG4Lys6mUkWG32a68pxlP3F42McZDc6jxy
af3A23AQCfeZyFtyOB64
Meie Maa artikkel Vesikonna perest
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=3&artid=92253

Aasta 2020 oli pikk ja keeruline, aga ometigi väga sisukas!

Tegevusülevaate koostas Mari Lepik, suureks abiks olid Maie Väljaäär, Katrina Tarkin, Ainika
Jakobson, Marek Tarkin jpt.
Jaanuar 2021

Jämaja naiste rahvariideid tutvustava postitustesarja plakat, sörvemaa.ee 2020

