Eesti Saarte Kogu üldkogu Vilsandil
1.-2. juuli 2016
Reede, 1. juuli 2016
Paadid Papissaare sadamast väljuvad kell 11.30 ja 12.30 (sadamasse sõit läbi Kihelkonna, ca 3 km)
Parkimine sadama territooriumil. Vilsandil transport majutuskohtadesse (Tolli ja Kusti puhketalud) ning
Vilsandi Paadikuuri juurde. Peale majutamist kogunemine tuletorni juures päästepaadikuuris.

Vilsandi Paadikuuris
Tervituskohv ja kohanemine lähiümbrusega
kell 14–14.30 Avamine, tervitused, tutvustusring
kell 14.30–19 Ettekanded ja arutelud
kell 14.30– 15.30 Vilsandi saar
Vilsandi kui Kihelkonna valla oluline osa - vallavanem Raimu Aardam
Vilsandi saar ja kogukond 20. sajandil - Arvo Kullapere
Vilsandi kogukond täna - saarevanem Neeme Rand
Vaba mikrofon Vilsandi elanikele - Kuidas elame...
kell 15.40–16.30 Maastikuhooldus väikesaartel
Väikesaartel koostöövõimalused Keskkonnaametiga - Kaja Lotman
Biosfääri Programmiala kui arenguvõimalus - Lia Rosenberg
Arutelu - maastiku hooldusvajadused, tehnoloogiad, loomade transport jms
kell 16.30–17.00 Virgutus ja kohvipaus
kell 17.00–18.30 Turvalisus väikesaartel
Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 - Siseministeerium, ettekandja täpsustub
Siseturvalisus Saare maakonna väikesaartel - ettekandja täpsustub
Energiaturvalisus, Vilsandi energiamaja näide - Monika Salu
Toiduturvalisus, Väikesaarte kalanduse probleemidest - Toomas Saat
Arutelu – kuidas on ja võiks olla ...
kell 18.30 – 19.... 8.06 Toompeal ESK kohtumisel riigikogulastega tõstatatud probleemid, sh
väikesaared haldusreformi tõmblustes, PVS muudatusettepanekud, Piirissaare halduslahendus,
rahvusvaheline koostöö. Saarte esindajatelt kohalalgatud küsimused.
Arutelu ja ESK avaliku pöördumise ettevalmistamine.
kell 19...– 20... Õhtusöök ja valmistumine õhtuseks röömsaks koosviibimiseks
kell 20...
Paat Saaremaale esimestele kiiruga lahkujatele

Õhtune meelelahutus koos kohaliku ansambliga Valleraa (ühislaulud saartest, videofilm
Vilsandist jms).
Avatud kohalik kohvik-baar. Võimalusel soojendav lõke. Tantsimisvõimalus ja isetegevus ...
Sündmuse toimumise asukoht sõltub ilmatingimustest, kas Paadikuuris või keskuse platsil.

Laupäev, 2. juuli 2016
Hommikusöök majutuskohtades
kell 9.00–10.30 ESK MTÜ liikmete üldkogu protseduurid (tegevus- ja finantsaruande, tegevuskava jm
läbiarutamine ja kinnitamine järgnevaks aruandeaastaks)
kell 11.00 ... Vajadusel esimene paat lahkujatele Papissaarde ...
kell 10.30-13... Ringsõit saarel A. Kullapere juhtimisel, sh tutvumine Vilsandil maastikuhooldusega ja
loodushoolduse tehnoloogiatega koos Väino Kaldoja kommentaaridega. Põllu taastamise
näidistöö. Kohaliku tuletõrje- ja päästetehnikaga tutvumine.
kell 13...– 14 Üldkogu pidulik lõpetamine Vilsandi sadamahoones (alternatiiv Paadikuur)
kell 14...

Lahkumislõuna ja seejärel lahkumine Vilsandilt. Paadid on ootel registreerumise alusel.
Head tagasijõudmist oma kodusaarele!
*** Transpordiinfo Vilsandil - Arvo Kullapere, tel 5664 5010; üldinfo - Leo Filippov, tel 5663 9222

