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Ajaleht ilmub iga kuu 5. kuupäeval                                                                                                     Nr. 117 

Veebruar 2019 
 
 

   

   

Tänases lehes:   

Palju õnne,                                    

Margus Oopkaup! -lk.1    

Lydia Koidulale pühenda-  

tud etlejate konkurss- lk.2  

Eesti Vabariigile - lk.2  

Sõbrapäev - lk.3  

Koja info - lk. 4  

  

Loe ajalehte „Saarekoda“  

SPIK kodulehel  

www.saarekoda.ee  

  

 Ootame kaastöid  

  

Toimetuse info:  

Doris Peucker  

 51 355 31  

doris66@hot.ee  

                                

 

Margus Oopkaup 
Saaremaa juurtega näitleja ja puuetega 
inimeste näitetrupi juhendaja.  
Olnud 15 aastat puuetega inimeste 
näitetruppide juhendaja, juhendanud 
psühhiaatriakliiniku päevakeskuse 
näitetruppi, Pärnu pimedate ühingu 
näiteringi ja Pärnu invateatrit OOP.  
Vabariigi Presidendi otsusega antud 
Eesti Punase Risti V klassi teenetemärk.  
 
“Muidugi on see mulle oluline tunnustus, 
sellepärast et neid inimesi, kes teevad 
puuetega inimeste teatrit, on väga vähe. 
Aga see, millist rõõmu see teatri tegemine 
ja kõik muu sinna juurde – festivalidel 
käimine ja suurtel lavadel esinemine – 
puuetega inimestele pakub, on fantastiline. 
Näha rõõmu nende silmades ja näha 
nende tundeid – see on kõige tähtsam asi 
siinilmas,” avaldas Oopkaup. 
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2018. aastal möödus 175 aastat Lydia Koidula sünnist. Väärikaks 

Eesti Vabariik 100 sündmuseks ja Koidula pärandi väärtustamiseks on ellu 
kutsutud üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele. 

Konkursi korraldajad on Koidula muuseum ja Eesti Kirjanike 
Muuseumide Ühing ning patroon on poetess Doris Kareva. Auhinnafondi 
toetavad kultuurkapital, Pärnu linn, kirjanikemuuseumid ja mitmed Eesti 
teatrid.    

Parimad pääsevad finaalvõistlusele, mis leiab aset 9. märtsil Pärnus 
Koidula muuseumis.   

26.jaanuaril toimunud Kuressaare eelvoorus hindasid etlejaid žürii 
koosseisus Elmar Trink, Tõnis Kipper ja Väino Uibo. 
 

 
  

24.veebruaril saab Eesti Vabariik juba 101-aastaseks. 
Tahame soovida oma vabariigile seda, mida kirjutas  

meie koidulaulik Lydia Koidula juba aastal 1866. 

 
Õpetus 
Lydia Koidula 

 
  

Eestirahvas, ü h t e sa 
taga nõua lõpmata! 

Kõigest hingest seda püüa! 
Ei sa jõua temata 

mingis tõenõudjas asjus 
iial läbitungida. 

 
Õ p e t u s! See kallis hüüd 

olgu järgest sinu püüd! 
Raha, rikkust, vara anna 

ära täie kätega, 
kui sa s e d a kallist osa 
nende eest võid vaheta'! 

 
Oh mo rahvas, vaene veel 

on ses asjus sinu meel! 
Mehi küll sull' Jumal andis, 

kes sull' mure, vaevaga 
õppust pak'vad, teed sull' näitvad - 

kuis see eest neid tänad sa? 
 

Kaebtust kuuluks' igalt poolt 
nende suust! Oh kanna hoolt! 

Õpetuse allikale 
tõtta! Ära teeni sa, 

et so vaenlased sind võiksid 
sõrme varal näidata! 

 
Eestirahvas! Lahti tee 
silmad! Vaata tagase! 

Orjapaelus oled ohkand 
kaua - rasked olid nad - 

r u m a l u s e o r j a p a e l a d, 
need on palju raskemad! 

 
Sest, mo rahvas, nõua sa 

õppust taga lõpmata! 
Kõigest hingest seda püüa! 

Ei sa läbitungida 
jõua kuskil, kui sa seda 

püüad õpetuseta! 
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14. veebruaril kell 18.00 
Saaremaa PIK saalis Pikk 39 

 

SÕBRAPÄEVA ÕHTU 
 

Külaliseks Olavi Antons,  
kes tutvustab Tenerife saart ja räägib Kadi raadios 

toimuvast mälumängust "Saare Google".   
 

Lisaks toimub KOP poolt rahastatud  
projekti "Mälu läbi mängu" raames  

mälumäng kõikidele huvilistele.  
 

Palun registreerige 7. veebruariks  
kuni 4-liikmelised võistkonnad  

e-mailile: saarekoda@gmail.com  
või telefonil 53 443 692 Marju.  

 
Mälumängu korraldab Avo Levisto.   

Küsimused koostavad  
Kersti Nuut ja Avo Levisto. 

 
Meeleolu loob ansambel “Viu” 

 
Õhtu toimub mõnusa kohvilauaga. 

Osalustasu 2.- € 
 

Kõik huvilised on oodatud! 
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Koja info 
 

Kuulmisnõustaja vastuvõtt SPIK ruumes neljap. kl 13–15 ja reedel kl 11–13 
Samadel nädalapäevadel ja kellaaegadel konsultatsioon telefonil 45 55 697 

 
   

INVABUSS ETTETELLIMISEL (võimalusel 2 tööpäeva)  
Tellimusi võtab vastu dispetšer Lea Kruusmägi  mob.: 58 242 318 või 

tööpäeviti  kell 10.00-15.00 ka lauatelefonil  45 55 697.  
Lisaks saab tellimusi  esitada  SPIK e-mail: saarekoda@gmail.com    

Hind: Invabussi tellimine kuni 20 km (kilometraaž arvestatud algpunktist 
algpunkti) 15.-, alates  20 km-st  lisandub 0,50 senti km; ooteaeg  3.- 1h. 

Eritingimused  kokkuleppel. Lisainfo ja pildid sõiduki kohta www.saarekoda.ee 
 

   

Massaaž kokkuleppel, massöör Anneli Lõhmus tel.: 56 93 70 84 
 

   

Võimlemine Toomas Kasemaa juhendamisel igal esmaspäeval kell 18.00. 
Kaasa võtta 3.- iga kord! See kehtib kogu 2019 võimlemispoolaasta jooksul! 

 
   

MTÜ Saaremaa Vähiühingu ja Saaremaa Diabeediseltsi ühine  
TEABETUBA patsientidele ja nende lähedastele 

Kuressaare Haiglas Aia 25, 1. korrusel, kab. nr. B 1702 
AVATUD: 

T 9.00–12.00 Saaremaa Vähiühing - 58 855 235, saare.vahiuhing@gmail.com 
N 10.00–12.00 Saaremaa Diabeediselts - 52 86 475, saare.diabeet@online.ee   

 
   

Kliendiga kokkuleppel võtab Saaremaa PIK-is vastu juriidiline nõustaja. 
Eelregistreerimine tel. 60 15 122 või 53 85 00 05 (SMS). 

Loe lähemalt Saarekoda nr.100 lk. 4 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
9.02.19 kell 11.00 – 13.00 Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu kokkusaamine 
 
14.02.19 kell 18.00 SÕBRAPÄEVA ÕHTU. Loe lähemalt lk.3 
 
26.02.19 kell 17.30 Saaremaa Allergiaühingu kokkusaamine  
 

 

 


