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Pühalepa III muusikafestival
„Kuus laulu Hiiumaalt”; veel viis kooriteost ErkkiSven Tüürilt. Juhatas Heli Jürgenson ja Kreegi teostes teist koori kiriku kooripealsel Kaido Janke. Kontsert oli suurepärane.“
Tänavuse Pühalepa muusikafestivali panus koguduse
orelifondi oli 534.61 eurot. Annetusi orelifondi saab
teha EELK Pühalepa Laurentsiuse koguduse kontole
aastaringselt: EE832200001120252408, märksõna

"orelifond".
Järgmine ehk IV Pühalepa muusikafestival toiEesti Filharmoonia Kammerkoor mub 14.-16. august 2015
28.augustil 2014 kirjutas ajalehes „Sirp“,
Toomas Velmet: artiklis „Väga erilised ja põnevad kontserdid“
„Idee teha Hiiu saarel kõrgkultuurilist muusikafestivali,
mille teljeks on vana- ja nüüdismuusika, viimasest eelkõige sealt pärit maailmamehe Erkki-Sven Tüüri looming, on kindlasti tänuväärt, kuid mitte sugugi lihtne
teostada. Minu kuulatud tänavune III festival pühkis igal
juhul kõik kahtlused ja kõhklused ning teatan avalikult,
et olen selle festivali fänn. Pühalepa festival ei ole eesmärgiks seadnud suurejoonelisust ega osavõtjatekuulajate rekordeid, vaid on kavandatud täpselt nii väikeselt-suurelt, kui esinemiskoht (Pühalepa kirik) ja sinna
mahtuv publik vastu võtavad. Selline koha, ettekantavate
teoste ja kuulajate ideaalne korrelatsioon ei sünni iga
päev ega igas keskkonnas. Niisiis kolme päeva jooksul
viis kontserti, kusjuures teisel päeval kohe kolm järjest.
Avakontsert seadis lati kohe kõrgele, sest ega siis palju
ei ole neid kõrgelt hinnatud rahvusvahelisi festivale, kes
võivad avakontserdiks kohale kutsuda Grammy laureaadi, nagu seda on Eesti Filharmoonia Kammerkoor. EFK
kava kandis pealkirja „Laulud Hiiumaalt”. Neli laulu
Rudolf Tobiaselt, üheksa Cyrillus Kreegi Hiiumaalt
(Pühalepa, Reigi) pärit vaimulikku rahvalaulu, mis olid
muide esitatud katoliku kiriku traditsioonis antifoonina,
ning meeskoorina „Vaikne meri, tasa liigud” tsüklist

Vasakult: pianist Peep Lassmann ja metsasarvevirtuoos
Kalervo Kulmala

Muusikafestivali korraldab MTÜ Kerema Kultuurikoda, mis asutati 2011. aasta juulis kunagise Suuremõisa vallavanema ja Pühalepa kiriku organisti Gustav Liidi järeltulijate poolt eesmärgiga jäädvustada ja
edendada oma kultuurilembese suguvõsa pärandit
Hiiumaal.
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Vallavolikogu istungid
26. juunil 2014
Juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor. Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor,
Tiiu Alas, Arne Kuli, Aigar Lilleõis, Tago Laevameister, Kristjan Lõppe, Argo Nurs, Liisi Mäeumbaed; puudusid volikogu liikmed Aivo Pere, Reijo Leiger, Antti
Leigri. Istungist võttis osa vallavanem Ants Orav.
1. Vallavalitsuse info
Informatsiooni edastas vallavanem Ants Orav.
Lõppes hange Suuremõisa lasteaia hoone rekonstrueerimiseks. Üldehitustöid hakkab tegema OÜ Haasoja ja
maakütet OÜ Kliimaseade. Tööd algavad 26. juunil.
Kuulutati välja hange Palade põhikooli IX etapi tööde
teostamiseks.
Üle valla teostatakse haljastus- ja heakorratöid. Niitmine, prügi koristamine jms
Koolid on suvepuhkusel. Suuremõisa põhikool kolis
lossist ja andsime ruumid ametikoolile üle. Lossi hanke
tähtaeg oli järgmisel nädalal. Kool kolis noortekeskuse
ruumidesse ja seal alustatakse 1. septembril õppetööd.
2. Pühalepa valla mitteosalemine asutajana loodavas
Sihtasutuses Hiiumaa Muuseumid
Pühalepa Vallavalitsus, vallavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjon ja kultuuri- ja hariduskomisjon vaatasid
läbi loodava SA Hiiumaa Muuseumid asutamislepingu
ja põhikirja projekti, Hiiumaa Muuseumi direktori poolt
esitatud ning allkirjastatud Muuseumi varade hindamisakti ja investeeringute kava, hindasid Soera Talumuuseumi perenaise Õie Laksbergi poolt koostatud
muuseumi vajaduste nimekirja Pühalepa valla muuseumi edasisel arendamisel ja arutasid Suursadama Meremuuseumi edasisi arenguid. Võttes arvesse asjaolu, et
loodava Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid varade hulka
kuuluvatest objektidest ükski ei asu Pühalepa valla territooriumil, ja lähtudes Soera Talumuuseumi ja Suursadama Meremuuseumi edasise arengu toetamise vajadusest,
otsustasid vallavalitsus, eelarve- ja rahanduskomisjon
ning kultuuri- ja hariduskomisjon mitte osaleda asutajana SA Hiiumaa Muuseumid loomisel. Sihtasutuse asutamisel mitteosalemine ei tähenda seda, et Pühalepa vald
koostöös koos teiste omavalitsustega ei finantseeri edaspidi oma eelarvest loodava sihtasutuse ülehiiumaalisi
olulisi projekte ja muid ettevõtmisi.
26. augustil 2014
Istungit juhatas volikogu esimees Toomas Remmelkoor.
Istungist võtsid osa volikogu liikmed Toomas Remmelkoor, Antti Leigri, Tiiu Alas, Arne Kuli, Tago Laevameister, Aivo Pere, Liisi Mäeumbaed, Argo Nurs; puudusid volikogu liikmed Reijo Leiger, Kristjan Lõppe, Aigar
Lilleõis.
1. Vallavalitsuse info
Informatsiooni edastas abivallavanem Eve Kustala.

Otsustati: mitte osaleda asutajana loodavas Sihtasutuses Hiiumaa Muuseumid.
3. Hiiu maakonna merealade planeeringu kooskõlastamine
Otsustati: kooskõlastada Hiiu maakonna mer ealade
planeering.
4. Ehitus- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Otsustati: ar vata välja Pühalepa Vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni koosseisust Dan Lukas
(avalduse alusel).
5. Vallavara võõrandamine (Maanteeametile)
Otsustati: võõr andada Eesti Vabar iigi omandisse
tasuta otsustuskorras Pühalepa vallale kuuluvad alljärgnevad katastriüksused:
Pühalepa külas 12167 Pühalepa–Kerema tee (registriosa
number 1283733, katastritunnus 63902:001:0703, pindala 236 m², sihtotstarve transpordimaa);
Suuremõisa külas Sanglepa allee lõik 100 (registriosa
number 1216933, katastritunnus 63902:001:0635, pindala 2452 m², sihtotstarve transpordimaa);
Linnumäe külas 80 Heltermaa–Kärdla–Luidja tee
(registriosa
number
1138233,
katastritunnus
63901:001:1051, pindala 619 m², sihtotstarve transpordimaa).
6. Määruse kehtetuks tunnistamine
Otsustati: tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 18.02.2003 määrus nr 5 „Pühalepa valla avaliku
korra eeskirja, heakorra eeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ (määrus jõustus 01.07.2014).
7. Üürilepingu pikendamine
Otsustati: pikendada vallavalitsuse ja MTÜ Pühalepa Naistekoda vahel sõlmitud Kuri külas asuva Kuri
kooli hoone üürilepingut 2025. aastani seoses raha taotlemisega erinevatest rahastamisprogrammidest.
8. Ühissõidukipeatuse kohanime määramine
Otsustati: määrata Pühalepa vallas Linnumäe külas
Nurme katastriüksusel (63901:001:0974) asuva ühissõidukipeatuse nimeks Linnumäe.
Suuremõisa lasteaia rekonstrueerimistöödest
Palade Põhikooli IX etapi rekonstrueerimistöödest
Hellamaa Perekeskuse rekonstrueerimistöödest
Vallas teostatud haljastus- ja heakorratöödest
Suuremõisa koolis alustab 1. septembril õppetööd 17
õpilast, I klassi läheb 3 last
Suuremõisa lasteaias käib 21 last
Palade koolis alustab 1. septembril õppetööd 71 õpilast, I klassi läheb 4 last
Palade lasteaias käib 36 last
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2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine (Häbeliku)
Otsustati: võtta vastu Pühalepa valla Palade küla Häbeliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14
-18) ja kuulutada välja detailplaneeringu avalik väljapanek 12. septembrist kuni 10. oktoobrini 2014. tööpäevadel
kell 9.00–16.00 Pühalepa vallamajas. Detailplaneering
avaldada
Pühalepa
valla
veebilehel
www.pyhalepa.hiiumaa.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17. oktoobril
2014 kell 15.00 Pühalepa vallamajas.
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Hella)
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Hellamaa külas
asuva Hella kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö
nr 14-04), millega muudetakse planeeringualal Pühalepa
Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut ja teha Pühalepa
valla keskosa üldplaneeringus detailplaneeringuga ettenähtud muudatus – määrata planeeritavate elamukruntide
ala elamumaaks.
4. Detailplaneeringu kehtestamine (Nuudiranna, Ristiranna)
Otsustati: kehtestada Pühalepa vallas Hagaste külas
asuvate Nuudiranna ja Ristiranna maaüksuste detailplaneering (Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ töö
nr MB13_DP04), millega muudetakse planeeringualal
Pühalepa Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud Pühalepa valla osa Hagaste–Heltermaa piirkonna
üldplaneeringut ning tühistatakse Pühalepa Vallavolikogu
20.06.2006 otsusega nr 82 kehtestatud Nuudiranna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 06-19), ja teha
Pühalepa valla osa Hagaste–Heltermaa piirkonna üldplaneeringus detailplaneeringuga ettenähtud muudatus – vähendada Ristiranna kinnistul ehituskeeluvööndit.
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati: taotleda munitsipaalomandisse Hiiu maakonnas Pühalepa vallas kasutuses olevate, omandiõigust
tõendavate dokumentideta, enne ehitusseaduse jõustumist
rajatud hoonete ja rajatiste teenindusmaad alljärgnevalt:Kuri külas lauda teenindusmaa suurusega 2155 m².
Sarve külas sadamaehitiste teenindusmaa ligikaudse suurusega 0,22 ha.

Palade Põhikool kutsub kõiki oma
vilistlasi ja õpetajaid oma 130.
sünnipäevale
18. oktoobril 2014 Palade Põhikoolis
Kava:
10.00 Vilistlaste spordivõitlused Palade
spordihoones
16.00 Kalmistu külastamine
18.00 Kontsert-aktus
20.00 Ansambel, mängud, tants jne.
Osalustasu kuni 10.oktoober 2014 12,00

Meeldetuletusi turvaliseks kooliteeks
Jalgsi liikleja on liikluskeerises kaitsetum kui keegi teine. Ennast saab ka ise kaitsta ja natuke rohkem
nähtavaks teha. Selleks tuleb tee ületamisel veenduda,
et seda tehakse hea nähtavusega ohutus kohas. Pimedal ajal peab jalakäija kasutama helkurit või muud
valgusallikat. Abi on ka sellest, kui kantakse heledapoolseid riideid, sest need paistavad pimedas paremini
välja.
Pühalepa valla koolid asuvad sellistes kohtades,
kus autod sõidavad praamile või tulevad praamilt.
Võib juhtuda, et mõni hooletu juht sõidab seal lubatust
kiiremini. Kuigi kiirustamisele ei ole õigustust ja politsei püüab ka omalt poolt liiklust rahustada, on oluline
ka igaühe tähelepanelikkus ning ettevaatus. Lapsed,
kes kooliteel ületavad suurt maanteed, peavad olema
eriti tähelepanelikud ning enne teele astumist veenduma, et autot ei tule kummaltki poolt, isegi ülekäigurajal. Jalgrattaga võivad maanteel sõita lapsed alates 10.
eluaastast, kuid eelnevalt peavad olema nad läbinud
koolituse ja omama jalgrattajuhiluba. Turvaliselt saab
kooli sõita rattaga, mis on tehniliselt korras ja samuti
peab olema lapsel peas kinnirihmatud jalgratturikiiver,
mis ainult peas olles ja kinnitatuna kaitseb kukkumisel
peavigastuste eest. Tehniliselt korras rattal on töökorras pidurid ja ka signaalkell, ees valge ja taga punane
helkur, kodarates oranž helkur. Pimedal ajal peab rattal olema ees valge ja taga punane tuli.
Mopeediga liiklevad noored, kellel on vastav juhiluba, peavad samuti veenduma, et sõiduvahend on tehniliselt korras ning olemas on kehtiv liikluskindlustus.
Nii nagu jalgratturgi peab mopeedijuht kandma kinnirihmatud motokiivrit. Kaassõitjal peab olema samuti
kiiver ning alla 12-aastast last ei tohi mopeedi tagaistmel sõidutada.
Soovin kõigile turvalist kooliteed ja ilusat kooliaasta algust!
Helle-Triin Nisumaa
piirkonnapolitseinik

EUR. Ürituse päeval osalustasu 15,00 EUR.
Raha saab kanda Pühalepa Vallavalitsuse a/a
EE442200001120049186 ja märgusõnaks
"kokkutulek".
Kohtumiseni Paladel!
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Foto autor Irina Tammis

Hellamaa ja Tempa inimesed tähistasid külade esmamainimise 450. aastapäeva ajaloo tundmaõppimisega 16.
augustil.
Hr Vello Kaskor tegi ülipõhjaliku ettekande ajaloolistest
allikatest. Hr Valter Voole lisas mälestusi ja huumorit.
Rahvas rääkis seiku külaelust. Hr Lauri Valdmann oli
pildistanud neid kohti, millest on vanu fotosid. Vaadata
oli näitus koduloolistest dokumentidest ja esemetest.
Kõnniti külatänavatel ja meenutati olnud aegu. Saime
kinnitust, et inimesi huvitavad nende juured. Kõige kaugemad külalised oli Niikarite pere Soomest ja Ritsonid
Järvakandist, kelle vanavanemad on Tempa külast. Ka

Hiiumaa Ametikoolil on hea meel, et juba
sel kuul algavad Suuremõisa lossis restaureerimistööd. Samal ajal kavandab
ametikool koostöös Norra kultuurikeskuse Hå Gamle Prestegardiga Suuremõisa
lossi tegevusi 2015. aasta sügiseks, kui
loss on restaureeritud ja kõigile taas avatud.
Korrastatud hoones tekib hulk uusi võimalusi, mida üheskoos ellu viia: näitused, kontserdid, teatrietendused, koolitused, õpitoad, rahvakalendri tähtpäevadega seotud sündmused, infotuba, käsitööja raamatupood, ekskursioonid, kohalikust toorainest toidu müük, kohvik jne
jne.
Unistusi on palju, aga millega ja kuidas
alustada? Seepärast kutsun Sind
16. septembril kell 11.00 mõttetalgute-

need, kes alles Hellamaale oma elamist sisse seavad,
olid kohal. Hellamaa Raamatukogus on nüüd hulk materjali Hellamaa ja Tempa külade ajaloost.
Õhtul lauldi ja tantsiti koos Iiukala Bändiga kiigeplatsil.
Tänan Pühalepa Vallavalitsust, Kultuurkapitali, Kohaliku Omaalgatuse Programmi, esinejaid, hr Kristjan Arunurme, Iiukala pillimehi ja pillinaist ning kõiki külade
inimesi!
Jätkame ajaloo talletamist!
Maili Eller

le. Mõtleme koos, kuidas sammhaaval
alustada, et Suuremõisa lossist saaks
aastaringselt avatud ja hästi toimiv külastuskeskus.
Palun anna oma tulekust teada maarika@hak.edu.ee Täpse toimumiskoha teatame registreerunutele, kindlasti
on see
Suuremõisas
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Suuremõisa Lasteaed-Põhikool alustas tööd uues majas
tud ei ole. Oleme oma ruumid vabastanud restaureerimistööde ajaks.
Endises noortekeskuses on kool ennast mõnusasti sisse seadnud ja nii õpilased, vanemad kui
personal on rahul. Koolitöö on alanud ja kõik
toimib; võib öelda, et meil on täna paremad tingimused kui vanas mõisa tiibhoones. Suvel tuli
teha tõsist tööd, et kõik asjad saaks paika ja
nõuete kohaseks. Suurimad tööd olid WC ehitus
ning valgustuse täiendamine ja remont klassiruumides. Kui enne tuli õpilastel minna läbi õue
sööma, siis nüüd asub köök ja söögisaal samas
majas õppeklassidega.
Seoses kooli kolimisega noortekeskuse majja
Õpetaja Omann koos oma õpilastega
tuli noortekeskusel kolida neli aastat tagasi valminud nn käsitöömajja. Kannabki see maja
Tõeliselt suve moodi suvi on lõppenud ja lapsed taas nüüd silti Kultuuri- ja Noortekeskus, kus asuvad puutöökoolis. Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolis õpib kokku 38 ja keraamikatöökoda ning kunstideklass.
last, nendest 21 lasteaias ja 17 kooli osas (1.–6. klassis). Kes soovib meie uusi ruume ja tingimusi vaatama tulla,
Õpetajate ja töötajate seas muudatusi ei ole, kõik väga siis olete teretulnud!
Veel tabas meie kooli suur üllatus, kui õpetaja Jaana
tublid töötajad toimetavad meie asutuses ikka edasi.
Kõige suuremaks muudatuseks on see, et mõlemad ük- Omann pälvis sellel sügisel Hiiu maakonna aasta klassused, nii lasteaed kui kool asuvad ajutistes ruumides. siõpetaja tiitli. Õpetaja Omann viis eelmisel õppeaastal
Lasteaed kortermajas Uus tn. 6-8 ja kool noortekeskuse meie kooli õpilased väga erinevatele võistlustele, konhoones. Selle olukorra on tinginud lasteaia hoone kapi- kurssidele ja osales õpilastega erinevates projektides.
taalremont ja mõisa peamaja ulatuslikud restaureerimis- Õpilased said palju kogemusi ja pälvisid palju auhinnalisi kohti nii maakonna kui riiklikul tasandil. Tegelikult
tööd.
Lasteaia uue maja valmimine on plaanitud novembri sama tubli oli ka eelmisel õppeaastal meie kooli teine
lõpuks, nii et meie kõige nooremad saavad jõuluks koju. klassiõpetaja Külli Kreegi, kes töötas valla mõlemas
Kooli õpilased õpivad kindlasti terve selle õppeaasta koolis muusikaõpetajana ja koorijuhina. Meie mõlema
uues majas, mis varem oli noortekeskus. Mõisa peamaja kooli, Palade ja Suuremõisa lapsed käisid palju esinemas
restaureerimistöid korraldab ja juhib Hiiumaa Ameti- ning lisaks pääses õpetaja Kreegi juhendatud ja kahe
kool; millal täpselt tööd lõpevad, on veel vara öelda. kooli peale kokkupandud mudilaskoor laulu- ja tantsuPalju on küsitud, et kas põhikool on lossist välja kolinud peole.
ja enam sinna tagasi ei lähe? Vastus on, et Pühalepa vallal on Haridus- ja Teadusministeeriumiga mõisa peama- Soovin kõigile ilusat õppeaasta algust!
Antti Leigri
ja ruumide kasutamiseks tähtajatu leping ja seda lõpetadirektor

Hellamaa Perekeskus alustab uut hooaega
Ootame oma majja kõiki, kellel on soov kaasa lüüa Perekeskuse tegemistes
24 septembril 2014 kell 11.30.
Transpordi soovist anna palun meile teada.
Info 46 94630 või 5145365
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Suvi Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuses
Noortekeskuse Kunstipäevad 9. ja 10. juulil
Tänavune päikeseline suvi meelitas lapsed arvutite tagant
õue mängima ning rannamõnusid nautima. Paljud said
endale päikeselt kingiks hulgaliselt tedretäppe ja kuldkollaseks pleekinud juuksed. Vaatamata tegusale suvele leidsid lapsed aega ka noortekeskuse tegevuste jaoks.
Enne täielikule suvepuhkusele minekut toimusid noortekeskuse kunstipäevad. Esimesel päeval tutvustasime
noortele Jaapani voltimiskunsti origamit –– valmistasime
roose ja südameid ning tuletasime meelde ka juba ammu
õpitud tehnikaid: varese ja soolatopsi tegemist. Savikojas
valmisid uute templitega kaunistatud kausid. Teisel päeval tegime toredaid pilte akvarelli ja tušipliiatsi tehnikas,
millest kujunes ka näitus noortekeskuse akendele. Keraamikateemaks oli seekord kleepimistehnikas vaasi tegemine.
Tore on tõdeda, et kunstipäevadest võtsid osa nii paljud
andekad ja loovad lapsed üle valla ja ka mandrilt, kes olid
siinkandis oma suvevaheaega veetmas. Seltskond ja looming oli kirju igas mõttes: lapsi oli Pühalepast, Käinast,

Tallinnast, Sõmerult ja ka Rootsist.
Kõik osalenud noored arvasid, et selliseid kunstipäevi
võiks veel korraldada, mida me kindlasti ka teeme.
Kunstipäevad said teoks tänu Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile –– SUURED TÄNUD!
Meie suviste tegemiste sisse mahtus aga veel mitmeid
võõrustamisi: kogu suve jooksul külastasid meid Sõmeru
valla noored ja noortejuhid, kes tutvustasid GPS-mänge
ja osalesid meie töötubades, ning lisaks veel Põlva Noortekeskus, Mikitamäe Noortekeskus, Veriora Noortekeskus, Kõlleste Noortekeskus, Räpina Noortekeskus, Vastse
-Kuuste Noortekeskus, Värska Noortekeskus, Orava
Noortekeskus ja Põlvamaa lasteaednikud.
Suvevaheaja lõpetasime aga kahepäevase jalgsirännakuga
Vohilaiule, millest kirjutab lähemalt matkal osalenud
Merje Reismaa. Matk sai teoks tänu paljudele abilistele,
keda tänada soovime: Mait Karukäpp, Üllar Koppel, lapsevanemad ja Eesti ANK Ühendus.
Klaire ja Silvi

Vasakul: pull
Jürka
uudistamas.
Paremal:
poisid oma
lipuga.

Pühalepa „Erna“ Vohilaiul
Esimesel päeval alustasime oma teekonda Suuremõisast
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskuse eest jala, kotid
vahetusriiete ja muu vajalikuga saatsime autoga ees ära.
Mere äärde jõudes võtsime ära jalanõud ning asusime
ületama enam kui paarisajameetrist veetakistust, et jõuda
laiule. Teisel pool ootasid meid vastas juba „võõrustajad”
–– veised. Vohilaiul meeldis meile väga sealseid veiseid
uudistada. Telklaagri püsti saades viisime võrgud merre,
et järgmisel päeval kalasuppi teha. Pimeduse saabudes
asusime taskulampidega ööaaret otsima, mis Klaire ja
Silvi olid eelnevalt ära peitnud, ja kui tähed nähtavale
tulid, siis otsisime välja oma magamiskotid, seadsime
ennast mugavalt sisse ning asusime uurima tähistaevast.
Teine päev algas vihmaga. Tegime oma võileivad, sõime

ja lõpuks lõppes
ka vihm. Algas hoogne lõkke ülestegemine, mis oli küll
keeruline märja lõkkematerjali tõttu, kuid saime ka sellega hakkama. Pärast seda, kui Silvi võrgud merest välja
tõi, algas bioloogiatund, kus väikestele poistele näidati
ette kala siseehitus. Peale bioloogiatundi viis Klaire poisid geo-aaret otsima ja tüdrukud jäid Silviga süüa tegema
–– menüüs oli uhhaa. Täpselt õigel ajal, kui kalasupp
peaaegu valmis, tuli meid tervitama saarepealik, pull
„Jürka”. Samal päeval tegime ka miljonilise merevaatega
välikäimlale ette uue pilliroost ukse.
Kolmandal päeval oli ülesandeks laagriplats prügist puhastada ja jätsime sõbralikult hüvasti.
Merje Reismaa
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Lähiaja sündmustest kultuuri- ja noortekeskuses
Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks on "ANIGRATÄN",
kus teeme animatsiooni, graafikat ja tänavakunsti. Üritus
on planeeritud kolmele reedele ning esimene kokkusaamine on 26. septembril kell 18.00. Edasised ajad lepime
juba noortega kohapeal kokku. Osalema on oodatud noored vanuses 13 ja vanemad, kuna tegemist on üpris keeruliste tehnikatega. Täpsem info ilmub noortekeskuse Facebooki lehel.
Järgmiseks vahvaks aktsiooniks on 17. oktoobril toimuv
moešõu ELU MÜSTIKA, mille teemaks on tänavu
„Loodus”, kus noored tutvustavad taaskasutatavatest ja
looduslikest materjalidest valmistatud rõivaesemeid ning
presenteerivaid neid moešõul koos vastava fantaasiasoengu ja grimmiga. Täpsed juhised ja registreerumise info
leiab noortekeskuse Facebooki lehelt. Oodatud on kõik
noored üle Hiiumaa!
Sellega ei ole veel sügisesed üritused lõppenud! Oktoobris on veel plaanis korraldada Halloweeni-teemaline karneval, mis toimub 31. oktoobri õhtul ja kestab kogu
öö. Terve nädala 27. oktoobrist alates valmistume reedeks ning meisterdame noortekeskuses halloweeni teemalisi kostüüme, dekoratsioone, kaarte jms. Lisaks sellele
korraldame ka töötube. Oodatud on kõik Pühalepa valla
noored, kel asja vastu huvi!
Novembris on tulemas „Vanad kombed uuel ajal”, kus
me tutvustame ja taaselustame Kadri- ning Mardipäeva
Hiiumaa Rajaleidja keskus alustab tööd
1.septembril 2014.a. alustab tööd Hiiumaa Rajaleidja keskus. Nii nagu kõigis teistes maakondades, hakkab ka
Hiiumaa Rajaleidja keskus pakkuma lõimituna karjäärija õppealaseid nõustamisteenuseid. See tähendab eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärinõustamist ning karjääriinfo vahendamist.
Ootame keskusesse lapsi ja noori, lapsevanemaid, koolide ja lasteaedade õpetajaid, tugispetsialiste, omavalitsuste
haridusala töötajaid. Vajadusel tulevad keskuse spetsialistid kooli või lasteaeda kohapeale. Kõik teenused on klientidele tasuta. Keskuse kulud kannab riik. Keskus hakkab
korraldama ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

kombestikku.
Kõikide ürituste info saab kindlasti kajastatud noortekeskuse Facebooki lehel ning loomulikult ka valla koolides. Info saamiseks on teil alati võimalus pöörduda meili
ja telefoni teel ka otse meie poole või astuda lihtsalt läbi.
Veel tahame noortele meelde tuletada, et ootame jätkuvalt teie ideekavandeid noortekeskuse logo leidmiseks.
Oma mõtteid võite saata e-postiga: noortekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee või panna posti: Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus, Lossi 1, 92302 Suuremõisa.
Samas võite oma nägemuse isiklikult meie kätte tuua või
ka kohapeal valmis teha.
Lõpetuseks soovime mainida, et ootame noortelt tagasisidet selle kohta, milliseid üritusi, koolitusi vms nad noortekeskuselt ootavad. Selleks võib meile kirjutada epostiaadressile, samas saadame koolidesse ka vastavasisulised küsitlused, mis võiksid jõuda ka lapsevanema kätte, enne kui meieni tagasi jõuavad.
Veel on plaanis alates oktoobrist hakata korraldama kolmapäeviti lauamänguõhtuid, filmi tegemise ja vaatamise
õhtuid ning vähemalt korra kuus üks heakorraprojekt .
Seoses heakorraprojektidega võivad meie poole pöörduda
kõik, kel hädasti abikäsi tarvis läheks ( nt. võime aidata
puid laduda või lehti riisuda jne. - aidata kõikjal, kus jõud
ja mõistus peale hakkab).
Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus
Telefon: 46 94 271 või 53453240
noortekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee
ÜLDKONTAKTID
Aadress
Uus 2b, 92413, Kärdla
Avatud
E- R kell 09.00-17.00
Telefon
5886 0702
Üldmeil
hiiumaa@rajaleidja.ee

TÖÖTAJATE KONTAKTANDMED
Tiina Talussaar Hiiumaa keskuse juht
tiina.talussaar@rajaleidja.ee 5694 0395
Kati Vaht Karjääriinfo spetsialist
kati.vaht@rajaleidja.ee
5885 3616
Ülle Soonik Karjäärinõustaja
ylle.soonik@rajaleidja.ee
5885 3655
Hiiumaa Rajaleidja keskus asub Kärdlas HUPSi maja I korru- Aasa Saarna Sotsiaalpedagoog
sel. Tänaseks on keskus sisustatud ja meeskonna loomine aasa.saarna@rajaleidja.ee
5885 3617
lõpusirgel.Hiiumaa Rajaleidja keskuse eesmärgiks on Helena Ehrenbusch Psühholoog
toetada lapse ja noore arengut elus hakkamasaamiseks
helena.ehrenbusch@rajaleidja.ee
5885 3656
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Õnnitlused
meie valla juubilaridele

Juuli
Liidia Piilberg
Elmo Hillar Sergo
Luule Undu
Meida Piht
Meeta Helisma
Aade Erk
Luule Sülluste
Marie Võsa
Paul Saarnak
Enno Herma
Reedik Talp
Kadri Sooääre
Heli Lelumees
Rein Ilisson
Aavo Maar
Aita Maivel
Neidi Tamm
Katrin Kütt
Natalia Kuhi
Viktor Katšalov
Elle Ula
Tiina Heinma
Mart Kõmmus
Teet Rästas

August
Aino Valdman
Ain-Jaak Kivi
Helle Tikka
Rein Pass
Ago Treialt
Erich Tammesalu
Jane Aron

September
Ellen Naur
Heljo Naur
Aino Sammal
Arvi Alber
Maimo Lõppe
Kai Särglep
Endel Lepisto
Urve Sammal
Eve Koljak
Helju Viin
Anne Tammistu
Helgi Tubala
Stig Erik Torstensson
Ene Laasik
Anita Ainelo
Avo Aas
Ruth Suviste
Immo Mihkelson
Jaak Rünkorg
Reet Sauer
Kaidu Silk
Aare Lukk

Mälestame meie seast
lahkunuid

Lembit Kuulmata
Airi Kokla
Avaldame kaastunnet omastele
Pühalepa Vallavalitsus ja
Volikogu

Hellamaa
Perekeskuses
on
PASTORITUND
28 september
26 oktoober
16.november
Kell 14.30

TÄHELEPANU!
01.-02.oktoobril Tallinnas Salme Kultuurikeskuses
eakate juubelifestival „Elu täis särtsu!“
01.oktoobril
Väljasõit Kärdlast pritsumaja parklast kell 05.45
Osaleme üritustel Salme Kultuurikeskuses,
kus esinevad „Kohvitantad“
02.oktoobril
Kohtume eakate esindajatega Harku vallas, ekskursioon
Keila-Joa lossis jm
Koju Rohukülast praamiga kell 19.00
Osavõtutasu (buss, praam, giid, piletid) ca 25-30 €, lisaks
hotellis majutus kuni 16€.
Soovi korral võimalus osaleda ainult 01.oktoobril.
Registreeruda hiljemalt 15.septembriks 2014.a Hellamaa Perekeskusesse 49 94630 või 5145365

22.oktoobril, kell. 18.30
Kirjanduslik kogupere
õhtu Hellamaa
Perekeskuses.
Täpsemat infot ürituse
kohta saad oma koduküla
raamatukogust.

Täname kõiki, kes lehe
valmimisele kaasa aitasid!

Pühalepa valla leht * Väljaandja: Pühalepa vallavalitsus (tel.: 463 6842) *
* Kuulutuste, teadete lisamine lehte: tel. 463 6840

