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Osalejad: Terje Lilleoks – Prangli, Jana Stahl – Pakrid, Meelis Mereäär – Muhu, Anu Streng – Vormis, 
Veera Lea- Kihnu, Svea Aavik ning Mark Soosaar -Manija
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teema püsitus: Kas me oleme rahul saartel oleva kultuuripärandi olukorraga? Olukorra kaardistamine. 
Kas midagi saaks koos paremini teha? 

Kultuurikatkestusega saared:
Osmussaar, Naissaar, Pakrid

TOIT
Pranglil – tantsu ja laulu pärand pole säilinud kuid väga elujõuline on jahi-ning kalapüüdmiskultuur. 
Hülgeküttimine. Linnujaht. Talveks soolatakse mereelukad sisse. Kilukotletid. Merelindude supid

Kihnus on kohvikute päev väga edukas. Lambatraditsioon

Vormsi: ei ole nii hästi kui võiks olla. Poe toit kipub ikka valitsema

Piirissaar: kala ei ole igapäevane enam, kahjuks.

Kihnu: traditsiooniline kihnu toit olemas. Kala ja kartulid või liha ja kartulid. Räimeroad. Moodne on 
tuulehaug. Lambaid on peetud ikka villa, mitte liha pärast.

Manõja: vana toidu traditsioon hakkab ikkagi ära lõpema. Vanasti söödi ka rannalindude mune, püüti 
mõningaid merelinde. Ning loomulikult hülgeküttimine Vanasti oli ümber Kihnu ja Manija ka 
angerjaid.

RAHVARIIDED
Pranglil Jõelähtme rahvariided. Ruhnul olemas, Vormsil olemas. Osmussaart ja Naissaart ei tea. Ka 
Aegnast ei tea midagi. Piirissaarel päris oma ei ole. Tegemist on vanausuliste kiriku riietusega ehk või 
siis eestlased Võnnu kihelkonnast.

RAHVAPILLID:
Vormsil talharpa, hiiukannel. Ruhnul viiul.
Pakritel olemas Pillipunt, kes mängib kohalikku loomingut!
Kihnus viiul ja karmoska
Prangli pillitraditsioon ei ole teada.
Manijal enam pillimehi ei ole, on üks suupilli mängija.

MURDED
Kihnus olemas, Pranglil olemas, Pakritel hääbumas, Muhus olemas. Vormsil enam ei ole

PÄRANDKULTUUR ON MIINIMUMTASEMEL VEEL OLEMAS. Täheldatav on selle 
edasikandumine ka noortele. Ei saa öelda, et noored ei tule kaasa.
NOORSOOTÖÖ



Vormsi  noorsootöötaja uus, ühendatud sots tööga
Prangli  - koolis toimub
Kihnus – keskkooli osas puudulik
Muhu – noorsootöö on aktiivne

ETTEPANEKUD, PROJEKTID
Kunagised Saarte Päevad on oma elu sellisel kujul ära elanud. Vaja teha midagi uut. Noortele pakub 
põnevust saarte külastamine ning sealse elulaadi nägemine. On ju kultuuri osa ka elustiil: nt kui 
sadamasse laeva tuleku eel on rahvakogunemine või koerad jms.

Mingi noorte ühisprojekt. Sellele ka kergem rahastust saada. Keelepäev, murdekeelepäev. 
Kogukonnapäevad lastele või laste pärimuspäevad
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MUU
Vajalik uurida kalamaimude asustamist väikesaarte ümber. Vormsi jahiseltsi problemaatika. Teha 
intervjuusid erinevate otsustajatega nii omavalitsustes kui ministeeriumites. Järelepärimised. Maa 
omandite problemaatika. 


