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Emakeelepäev 
 
Kas teadsid, et emakeelepäeva hakati 

Eestis tähistama 1996. aastal kooliõpetaja 
Meinhard Laksi eestvedamisel luuletaja 
Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 
14. märtsil. Aastal 1999 sai päev riiklikuks 
tähtpäevaks. 

 
"Igale rahvale on kõige ilusam tema 

emakeel." - Paul Ariste 
 
"Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga 

eestlase siht peab olema surematus!" - 
Jaan Kross 

 
"Eesti suurim turvalisusrisk on 

harimatus." - Jaak Jõerüüt 
 
"Meie väikesele rahvusele on hariduse 

edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale 
rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib 
püsida ja püsima jääda teiste suuremate 
riikide keskel." - Johannes Käis 

 
"Eesti heaolu on kõigepealt eesti 

kodaniku heaolu, eesti perekonna heaolu, 
eesti ühiskonna ja riigi heaolu. Usaldust 
oma riigi vastu toodate kõigepealt teie ise, 
Eesti Vabariigi kodanikud, aga teisel viisil, 
kuid samaväärselt toodab usaldust ja 
heaolu iga Eesti saatkond ja iga Eesti 
ajaleht. Valitsus ei ole probleem ja valitsus 
ei ole lahendus. Meie ise, Eesti Vabariigi 
kodanikud, oleme lahendus." - Lennart Meri 
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Tarkust tulvil sõbrapäev 
 

14. veebruari õhtul kogunes 
Saaremaa PIK-I saali päris suur 
hulk inimesi, et sõbrapäeva 
tähistada ja meeldivalt aega 
veeta. Traditsiooniliselt algas 
õhtu ansambli “Viu” etteastega. 

Külaliseks oli seekord Olavi 
Antons, kes rääkis, kuidas ta 
juba sajandivahetuse paiku ära 
otsustas, et talle on sügisene 
pori ning talve külm pimedus nii 
vastukarva,  et ta koos kaasaga 

Tenerife saarele kolis.  
Turistidele mõeldes sündis Olav Antonsi algatusel nii eesti- kui venekeelne 

Tenerife kaart, lisaks tegi ta ka venekeelse reisijuhi Tenerife omal käel 
avastajatele, mille nimeks saigi „Tenerife Kompass”. 25. augustil 2010 avasid 
nad koos abikaasaga turismifirma “Tenerife Kompass” eesmärgiga jagada 
objektiivset informatsiooni kliendi emakeeles ning ekskursioonide, 
teemaparkide, vaalavaatluste jms müük.  

“Kuna me pada ei aja ning hoiame 
hindu soodsaimatena, on kliente jagunud 
ning oleme siiani ka ots-otsaga kokku 
tulnud. Kompassi väikese bussi tuurid on 
aga kuulsad kuni Vladivostoki ja 
Tšukotkani välja,” rääkis hakkaja mees ja 
pajatas saare elust-olust huvitavaid fakte. 

Lisaks juhib Olavi Antons 2018.a. 
septembrist Kadi raadios 
mälumängusaadet “Saare Guugel”. 

Peale külalise lahkumist jätkus 
sõbrapäeva õhtu SPIK meeskonna 
korraldatud mälumänguga, mille tarvis 
olid erinevad ühingud kokku pannud 
neljaliikmelised võistkonnad.  

 
Mälumäng toimus KOP poolt rahastatud projekti "Mälu läbi mängu" raames  
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Retro disko 
Oli 21.veebruar, kui meie 

kojas korraldati disko. Enne 
diskot tehti meil suupisteid.  

Meie võõrustasime sõpru 
Randverest, Kuressaare 
Päevakeskusest ja Ruubi 
Kodust. Ka külalistel oli 
kaasas maiustused ja 
puuviljad. 

Saalgi oli selleks ette 
valmistatud. Paljud külalised 
olid ennast kostümeerinud 

retro stiilis. Mõnedel olid peas uhked parukad, ka mina sain endale ühe 
huvitava paruka pähe.  

Disko alguses mängiti toolimängu. Inimesed istusid ringis, seljad ringi 
sissepoole ja andsid üksteisele käest – kätte palli. Kui muusika seisma jäi, 
langes mängust välja see, kelle kätte pall jäi.  

Peale mängu läks lahti 
disko. Teises ruumis oli 
võimalus poseerida fotoseina 
ees või siis suupisteid maitsta. 

Ühesõnaga disko oli 
vahelduseks, kuna kohtuti ka 
teiste asutuste inimestega.  

Kahjuks päris lõpuni ei 
saanud olla, sest pidin 
transpordi tõttu varem ära 
minema. 

 

Ester Labo  

 

Retrodisko toimus Kuressaare Ametikooli sotsiaalala praktikatööna 
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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 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
12.03.19 kell 17.30 Saaremaa Allergiaühingu kokkusaamine 
Juttu tuleb: mis see tasakaal on ja mis võimalused on seda leida ja hoida. 

Ennastkehtestavast suhtlemisest, oskusest vajadusel ei öelda, ennast säästa. 
Kuidas enda eest seista ja võtta vastutus. 
Osavõtutasu 3.- 
29.03.19 kell 17.30 Saaremaa Allergiaühingu kokkusaamine 
 

 

 


