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Olen sündinud ja nooruspõlve elanud Kuressaares.
Lõpetasin SÜG-i hõbemedaliga, järgmised 20
aastast õppisin ja töötasin Tartus ja Lõuna-Eestis.
Tartu Ülikoolis olen õppinud psühholoogiat ja
kehakultuuri, viimase lõpetamine on käsil. Tartus
olen töötanud jalgpalli treenerina ja Valgamaal
noorte spordilaagri juhatajana, kuhu õnnestus nüüd
viia suusatama ka Orissaare noored tänu imelisele
talvele. Orissaarde kolisime perega paar aastat
tagasi ja töötan Orissaare Gümnaasiumis
väikeklassi õpetaja ja klassijuhatajana ning viin
läbi noorte jalgpalli huviringi. Orissaarega seob
mind see, et siin on vanaema-vanaisa juures
veedetud kõik lapsepõlve suved. Seetõttu tähendab
Orissaare minu jaoks eelkõige rahu, muru ja
õunapuid, toredaid inimesi ja perekonda. Paremat
paika, kus lapsi kasvatada või pensionipõlve veeta
on raske ette kujutada. Esimeste asjadena
alevikuvanemana taotlesime
"külaraha"
ja
istusime maha aleviku aktiivsetest inimestest
koosneva nõukoguga ja kaardistasime Orissaare
rõõmu- ja murekohad. Tänan kõiki, kes
lauluväljakul mind oma häälega toetasid ja kes on
mind hea sõna või nõuga toetanud!

Kooli eduka esindamise eest Saaremaa koolinoorte
kergejõustiku meistrivõistlustel:
Ardi Kald – poiste U16 vanuseklassi III koht 100 m
jooksus ja III koht kaugushüppes;
Margus Mägi - poiste U16 vanuseklassis I koht 1500
m jooksus;
Nora Mahlak - tüdrukute U16 vanuseklassis I koht
kettaheites, II koht kõrgushüppes ja III koht
kaugushüppes;
Lissel Lee Tamtik - tüdrukute U18 vanuseklassis I
koht
kaugushüppes
(saavutas
I
koha
ka
absoluutarvestuses U16, U18, U20 ja naiste
koondarvestuses), II koht kettaheites;
Riko Robi Tamtik - poiste U18 vanuseklassis II koht
kuulitõukes ja II koht kettaheites;
Tormi Joonatan Metsla - poiste U18 vanuseklassis II
koht kaugushüppes ja III koht kuulitõukes;
Juho Jakob Sünter - poiste U18 vanuseklassis III koht
100 m jooksus.
Juhendajad Margo Rüütel ja Riina Paat.
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Kevadised tervitused lasteaiaperelt
KRISTI NÕGU, ÕPPEJUHT
ja väljasõitudega. Tänu meie muusikaõpetaja
Anneli Leisi kirjutatud KIKi projektidele „IdaSaaremaa elurikkus ja selle säilimine” said kaks
vanemat rühma võimaluse koos RMK giididega
käia ja märgata Orissaare terviseraja, M.Ranna
Kui olude sunnil oli lasteaias märts-aprill väga

dendraariumi,

vaikne aeg, siis maikuu möödus rohkete tegevuste

külluslikku loodust.

Muhu

loodus-

ja

õpperaja

Veel käisid koolieelikud Loona mõisa pargis ning lasteaia õpetajad õppisid tänu giidile nägema lähiümbruse
loodust uue pilgu läbi, mida ka lastega koos avastada. Lisaks väljasõitudele toimusid traditsiooniks saanud
rühmade kevadpiknikud ja koolieelikute öödisko ning tutipidu.
Emadepäeva puhul valmisid lisaks laste isetehtud kingitustele ka videotervitused.
Aprillis esitasime avalduse ja tegevuskava Tervist Edendavate Lasteaedadega liitumiseks ning tänaseks
päevaks oleme saanud kinnituse, et meid on võrgustikku vastu võetud.

Iga lõpp on uue algus...
*Tänavu lõpetas Orissaare Lasteaed Päikesekiire
12 last (pildil vasakult): Mirtel Kaarna, Nora-Linda
Ennemuist, Egle Laanet, Katriin Ots, Karel Koit,
Lauri Õun, Rasmus Aasa, Steven Laula, Rico Ligi,
Mirtel Traumann, Liisi Lember ja Rahel Lember.
Soovime neile ilusat algavat kooliteed!
Lasteaia lõpetajad
Foto: Katrin Virolainen

*Lasteaia kauaaegne õpetaja Ulvi Riisik suundus oma välja teenitud puhkusele. Soovime Ulvile rahulikku ja
rõõmuküllast pensionipõlve!
Ilusat päikeselist suve!
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Teated
I Land Sound festivali korraldustiim kutsub!
Ootame kõiki kohalikke kohtuma ja tutvuma I
Land Sound 2021 festivali korraldusliku poolega.
Jagame kõikvõimalikku infot ja vastame teie
küsimustele.
Kohtumine toimub esmaspäeval 28.06 kell 19:00
Orissaare Kultuurimaja Rohelises saalis (1.korrus)
I Land Sound 2021 toimub 15-19. Juuli.
Täname!
Paap Uspenski
I Land Sound festivali korraldaja

KULTUURISÜNDMUSED
8.juuni kell 19.00

kino „Eesti Matus“

23.juuni kell 20.00

Jaaniõhtu ansambliga "Sada ja Seened" Orissaare laululaval

2.juuli kell 19.00

Mustjala muusikafestivali kontsert Orissaare kultuurimajas

10. juuli 12.00

Orissaare ja Leisi taidlejad Kuressaare keskväljakul

15.juuli kell 19.00

kontsert ansamblilt "Naised köögis" Orissaare laululaval

31.juuli kell 20.00

7. Kandleöö Orissaare laululaval. Kanneldajad meilt ja mujalt, külalisena Juhan Uppin

Perioodil 15.06 kuni 01.07 on Orissaare postkontor töötaja puhkuse tõttu ajutiselt suletud.
Orissaare postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Leisi postkontor, asukohaga Mustjala mnt, 5, Leisi
alevik. E,T,K,R 10:00-13:00 N 12:00-18:00 L,P SULETUD
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või
kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame vastu
E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.

Mälestame
Kalju Teevet 84-aastane Saikla küla
Õilme Õunpuu 90-aastane Pulli küla
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Aleviku koosolekus arutleti ka muudel teemadel
SILVI TEESALU
ORISSAARE OSAVALLAKOGU ESIMEES
Osavallakogu moodustamise alustest
Orissaare osavallakogu liige on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerinud, kuid volikogu
liikmeks valituks mitteosutunud isik meie piirkonnast, ütleb põhimäärus. Nii töötavad osavallakogus Kristjan
Moora, Marko Kald, Anu Viljaste, Kaidi Kald, Neeme Kööts, Avo Kaljuste ja Mark Muru. Lisaks said kaks
kohta siitkandi elanikest volikogu liikmed Vello Runthal ja Silvi Teesalu. Osavallakogu esimehena võin öelda,
et kõik võtsid oma ühiskondlikku tööd tõsiselt ning arutelud olid asjalikud ja otsused kandvad. Septembris
teeksin meie piirkonna elanikele ülevaate osavallakogu tööst avaliku aruteluna, loodetavasti kultuurimajas.
Tõdesime osavallakogus, et meil on vähe piirkondlikku esindatust. Kuna valimistega seoses on võimalik teha
muudatusi, arutasime osavallakogu moodustamise aluste muutmist oma koosolekul. Otsustasime, et liikmeid
saab olema üksteist: üks haridusasutuste esindaja, kaks piirkonna ettevõtete esindajat, üks MTÜ-de ja seltside
esindaja, üks kultuuri- ja spordivaldkonna esindaja, 5 külade esindajat ja Orissaare alevikuvanem. On juba
praegu aeg mõelda sellele, kelle me järgmisesse osavallakogusse üles seame, et veelgi paremini toetada
kohaliku initsiatiivi, kaasata meie piirkonna inimesi kohaliku elu küsimuste otsustamisesse ning esindada
piirkondlikke huve valla ülesannete täitmisel.
VÄLJAVÕTTEID KOOSOLEKU PROTOKOLLIST
Raul Koppel – Tehtud on palju, kuid teha on veel rohkem. Orissaare saab uues kuues bussijaama,
kultuurimaja. Eraettevõtlus arendab vana Maveori maja uudseteks korteriteks. Illikule mineva tee alla on
alustatud paadi läbilaskevõimega truubi paigalduseks vajalike projekteerimistega. Muretsen kergliikluse
võimaluste üle, staadioni kehva olukorra pärast, tänavavalgustuse täiendamise pärast. Orissaare on mere ääres
korraliku rannata. Orissaare Turg. Ettevõtlusega tegelemise pinnad.
Paap Uspenski – Perekond Piidivabrik MTÜ Illiku rentnik olnud 4 aastat, kokku on leping 35 aastat. Talgud,
projektid, laagrid, väiksemad ja suuremad sündmused, õpilasmalev- ettevõtmisi kõigile. Plaanis sadama kai
kordategemine, rannaala loomine, hooned korda, sadam süvendada. Juunis läheb lahti kohvik „KÕHT“.
Tahame tagasi tuua Maasilinna laeva vraki. Alustab tööd purjekool, loodame valla abile, et osta inventari.
Plaanime suvel tuua Illikule välikino, luua juurde paadikohti. Vaja luua tingimused karavani turistidele.
Heiki Hanso - 2015 võttis tammede teema käsile- roosa tamm, staadioni tamm ja väina tamm. Saaremaa
valla arengukavasse ja üldplaneeringusse said tammiavad sisse. Eesti merestrateegia meetmekavas on ka
tammiavad sees. 2029 ehk teemegi tammiavad ära- pingutab selle nimel edasi.
Raimu Aardam - Tänavu saab 445 aastat Maasilinna õhku laskmisest. Tänavu suvel jätkub ava otsimine,
milleks on rahad olemas. Kui müürid avada, siis kohe tulevad need ka konserveerida, see aga nõuabki
enamuse toetuse summadest. Sel aastal paigaldame peasissekäigu ette uue katuse. Ootame talgutele abikäsi.
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