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Idufirmade loomisvõistlus tõi saarele rekordarvu visionääre
Septembri keskel kogunesid Vormsi saarele 26 riigi esindajad, kes
arendasid 48 tunniga nullist kümme idufirmat. Sel korral oli arenduse läbiv teema e-residentsus ning
kõik meeskonnad keskendusid
teenustele, mis aitaksid Eesti e-residentide elu mugavamaks muuta.
Arendusnädalavahetusele
saabus eri maailma nurkadest üle
100 arendaja, disaineri, projektijuhi, turundusjuhi ning valdkonna esindaja ja visionääri. Lisaks
juhendasid arendustegevust mitmed mentorid Eestist ja välismaalt, nii era- kui ka avalikust
sektorist. Osalejaid oli tulnud
kokku 26 riigist sh Jaapanist, Hiinast, USA-st, Columbiast, Austraaliast, Hollandist, Anguillast,
Lätist, Pakistanist, Portugalist,
Valgevenest, Soomest, Poolast,
Liibanonist, Türgist ja mujalt.
48 tunni jooksul loodi kümme
töötavat prototüüpi, millest võivad areneda uued edukad iduettevõtted. Esimeste ideede seas oli
näiteks e-apostilliregister, digi-ID
põhine kaardimakse, viisataot-

lemise keskkond ja autenditud
kasutajatega suhtlusvõrgustik.
Arendajad esitlesid 48 tunniga
valminud innovaatilisi prototüüpe arendusnädalavahetuse finaalis otseülekande vahendusel. Lõpuüritusest tegi ülekande Delfi ja
Postimees.
«Arendusnädalavahetuse
korraldamise üheks eesmärgiks
on juhtida tähelepanu sellele, et
e-residentsuse avatud platvormile
on teretulnud teenuseid arendama kõik sellest huvitatud arendajad ja teenusepakkujad. On väga
oluline, et arendajad ja ettevõtjad
märkaksid uut ja kiiresti kasvavat kliendibaasi, kellele saab juba
täna oma teenuseid pakkuda,»
kommenteeris üritust Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide
asekantsler Taavi Kotka.
Eesti on esimene ja seni ainus riik maailmas, mis pakub
e-residentsust. Alates 2014. aasta
detsembrist annab e-residentsus
välisriikides elavatele välismaallastele Eesti elanikega sarnased

võimalused Eesti e-keskkonnas
tegutsemiseks ja e-teenuste kasutamiseks. E-residentidele väljastatakse digi-ID, mis annab välismaalasele võimaluse ajada asju
digitaalselt ja asukohast sõltumata.
Kibekiire graafiku kõrvalt leiti
aega Vormsi saarega tutvumiseks.
Menukad olid nii kaunid rannad,
tuletornid kui ka rannaniitudel
rohtu nosivad šoti mägiveised.
Kõikide osaliste tagasiside nii
saarele kui üritusele oli positiivne. Paljudel oli soov saarele tagasi
tulla ning veidi vabamas õhkkonnas Vormsiga tutvuda.
Arendusnädalavahetus toimus
rahvusvahelisi hackathone korraldatava Garage48, EAS’i, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi
Ameti, Nutika Vormsi ja Vormsi
Kultuuriühingu koostööna. Garage48 e-residentsuse arendusnädalavahetus toimub Euroopa Liidu
struktuurifondide programmist
«Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine» Euroopa Regionaalarengu
Fondi rahastusel.
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on olnud saarel korraga 26
erinevast rahvusest inimesi,
see fakt iseenesest tähendab
väga laia kandepinda saare
tutvustamisel. Olles üritusel
kaasas ja suheldes erinevate
inimestega meeskondadest
oli kõigil ühine arusaam, et
Vormsi on väga hea koht sedasorti töö tegemiseks, millega nad sellel nädalavahetusel
tegelesid. Ja lõpuks pühapäeval, peale ürituse lõppu
veel juttu ajades ning «peatse kohtumiseni taas Vormsil»
soovides, küsis nii mõnigi
osaleja minu käest, et kas
siin mõnda maja või maatükki müügis ka on. Minu arvates oli see Garage48 nädalavahetus, tulevikku silmas pidades, Vormsi 2015. aasta
võimsaim sündmus!»
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• Volikogu võttis 7. septembri
istungil vastu valla
arengukava tegevuskava muudatused aastateks 20162019. Sellega seonduv eelarve
strateegia aastateks 2016-2019 tuleb arutusele uuesti 28. septembri
istungil. Kiideti heaks Hullo küla
veemajandusprojekti omaosaluse
garanteerimine. Projekti käigus
peaks jõudma puhas vesi ka õpetajate elamusse Solhem, endisesse
Sastava elamusse Kalevi ja rahvamajja, kus vesi on praegu väga
roostene. Urmas Pau andis ülevaate MTÜ Smart Vormsi tegevusest,
kus Vormsi vald on üks liikmetest. Hetkel on Smart ehk Nutika
Vormsi üheks eesmärgiks selgitada
välja võimalused Hullosse koostootmisjaama rajamiseks. Infova-

hetuse teemadeks olid seakatku
ennetamine, pagulastega seotud
küsimused ja Vormsi parvlaeva
Ormsö laadimise probleemid.
• Vallavalitsus andis välja projekteerimistingimused Fällarna külas asuva Larase elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks ja
ehitusloa Larase puurkaevu rajamiseks. Anti välja kasutusluba
Rumpo külas valminud Vare elamu kasutamiseks.
• Kiideti heaks hajaasutuste programmi aruanne ja täpsustati saare
bussipeatuste nimed ja asukohad.
Täpsustati valla hankekorda ja
kiideti heaks Vormsi valla eelarve
strateegia muutmise ettepanekud
aastateks 2016-2019.
• 2016. aasta veebruaris lõpeb
Hullo kaupluse rendileping. Vallavalitsus leidis, et poe rentnik OÜ

Ahtri Trust on olnud usaldusväärne koostööpartner ja teeb volikogule ettepaneku kooskõlastada
Hullo kaupluse rendile andmine
tähtajaga viis aastat otsustuskorras osaühingule Ahtri Trust.
• Volikogule otsustati esitada
Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 20152026 muutmise eelnõu ja Vormsi
Lasteaed-Põhikooli põhimääruse
muutmise eelnõu ja Vormsi valla
eelarve strateegia muudatused.
• Koostamisel on Vormsi valla
üldplaneeringu põhisuundade ja
juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering.
Olemasolev info on kaardile kantud, lisatud ka mõned arutelude
käigus tehtud ettepanekud. Vallavalitsus vaatas läbi teemaplaneeringu kohta laekunud ettepane-

kud ja andis ettepanekute kohta
oma seisukohad ja esitas need planeerijale arvamuse andmiseks.
Eelmisel kokkusaamisel rõhutas
planeerija, et Vormsi puhul oleks
mõttekas igal külal saada kokku
ja ühiselt oma ettepanekud teha.
Juhime tähelepanu, et just praegu
on ettepanekute tegemise aeg ja
ootame aktiivselt kaasamõtlemist.
Ootame nüüd kogukonna ettepanekuid eskiisi täiendamiseks.
Kõik olemasolevad dokumendid
leiate http:vormsi.ee/demokraatia/teemaplaneering. Samast leiate ka juhendid, kuidas koosolekut
protokollida, koosolekust osalejate nimekirju koostada ja ettepanekuid vormistada ja esitada.
Jälgige valla kodulehte aadressil www.vormsi.ee, kus avaldatakse teated ja uudised.

ormsil on käes planeerimisaeg. Paralleelselt on töös lautrikohtade detailplaneeringud, Rumpo karjääri planeering ning kõige olulisem-üldplaneeringu teemaplaneering. See on
ülioluline protsess, mis määrab tulevikuks ära
nii mitmedki arengud Vormsi saarel. Selleks, et
dokument saaks maksimaalselt erinevaid huve
arvestav on viimane aeg teha ettepanekuid.
Kogu protsess on avalik ning jälgitav ka valla
kodulehel rubriigis http://vormsi.ee/demokraatia/teemaplaneering/
Sooviks veel kord toonitada ja kõikidele südamele panna: kui on mingeid mõtteid, siis
JUST NÜÜD ON ÕIGE AEG oma ettepanekud
vallavalitsusele esitada. Paraku on tihti nii, et
inimesed «ärkavad» pisut hilja. Püüaks seda
«tudengi sündroomi» seekord vältida – mida varem laekuvad ettepanekud, seda kvaliteetsem
lõpptulemus saab.
Olulisematest asjadest on lõpule jõudnud
Borrby karjääri uuring. Hetkel on see Keskkonnaministeeriumis Eesti Maavarade Komisjonis.
Kui tulemus ja planeeritav kaevemaht kinnitatakse, tuleb maa munitsipaliseerida ning taotleda ka kaeveluba. Riigi veskid jahvatavad aeglaselt, kui hetkel paistab tunneli lõpus valgus selles osas, et vormsilane saab ehk juba järgmisel
aastal oma tarbeks saarelt kruusa osta.
Käimas on ka «Ormsö» uus operaatorihange
– mäletatavasti kuulutati eelmine hange nurjunuks ning sõlmiti lühiajaline otseleping Rohuküla-Sviby liini teenindamiseks. Käesoleva hanke
eesmärgiks on saada liinile operaator viieks aastaks. Vormsilase seisukohast on oluline, et praamiliiklus sujuks tõrgeteta ning nii see ka jätkub.
Seoses raskeveoste hüppelise kasvuga on teatud
kitsaskohad, millega saame tegeleda siis, kui uus
operaatorleping sõlmitud. Plaanide kohaselt
peaks see juhtuma veel käesoleval aastal.

P

aralleelselt tuleb tegeleda ka järgmise aasta
olulisemate tegevuste planeerimisega ning
eelarve koostamisega. KIK-i on esitatud projekt,
mille positiivse rahastusotsuse korral ehitatakse
järgmisel aastal välja lõplikult ka Hullo veevärk
ja kanalisatsioon. Millised tegevused ja kelle vastutada järgmisel-ülejärgmisel aastal on, saavad
kõik inimesed vaadata eelmisel volikogu istungil
vastuvõetud valla arengukava tegevuskava. Loomulikult oleks soov teha palju asju kiiremini,
kuid finantsvõimekus seab siin oma piirid. Ehk
siis need mõtted, mis tegevuskavas kajastatud
saavad numbritesse läbi eelarve strateegia ning
see on omakorda sisendiks juba detailsele eelarvele. Tundub pikk ja keeruline jutt aga vahetevahel on ehk vajalik teatud protsesse selgitada.
Aga kõige olulisemaks asjaks lähiaastatel
pean aga mikro- ja pereettevõtluse hoogustamist. Vormsil on siin suur potentsiaal aga selle
realiseerimine on seni läinud üle kivide ja kändude. Mingi ideede klaarumine hakkab siiski
tekkima – lähikuul on vaja veel paaris kohas
Eestis nende kogemustega tutvust teha, kelledel tegevused nö surnud punktist kaugemale
jõudnud ning loodetavasti on aasta lõpuks midagi laual, mida võiks potentsiaalsete mikroettevõtjatega arutama hakata. Kui on (pere)ettevõtteid, on saarel ka elu ning lapsi koolis ja
kõik muu tuleb juba suhteliselt kergemini.
Pagulastest seekord ei kirjuta. See mäng
käib kõrgelt ja kaugelt ning erinevad osapooled
manipuleerivad avalikkust nii tõdede, pooltõdede kui ka suisa valedega. Ehk siis siia pole
mul suurt midagi lisada. Üks mis selge- siin on
vaja kainet mõistust ning külma pead
ning emotsioonide baasil otsuseid teha ei tohi.
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Eestirootslaste tegevus Kaitseliidus ja Kaitseliidu
Vormsi Üksikrühmas
VIII osa
TANEL VIKS
Viimased kolm aastat oli
Vormsi Üksikmererühmale
väljaõppe seisukohalt ka kõige
viljakam periood. Lisaks laskeväljaõppele viidi läbi erinevaid
õppuseid laevadel, mis toimusid koos Haapsalu meredivisjoniga. Erialase väljaõppega
tegeldi kohapeal ning kursustel
käidi ka Tallinnas. On näha ka
õppuste eesmärgistamist, näiteks Vormsil 1938. aastal toimunud õppuste eesmärgiks oli
«lõpule jõuda merekaitseliitlaste väljaõppega ja ettevalmistuda kevadiseks merekaitseliidu
õppuseks»64.
1938. aastal osalesid
Vormsi Üksikmererühma liikmed 19.-29. märtsini Tallinnas
Peastaabi Õppe-Spordiosakonna poolt mereüksuste pealikute ettevalmistuskursusel.
Kursuse eesmärgiks oli anda
pealikele sõjalise kasvatuse,
navigatsiooni, miini-traali, lõhketööde, signaali- ja mereside,
mehaanika ja merepraktika
alal täiendavat ettevalmistust,
tõsta nende teoreetiline ja
praktiline ettevalmistus ühtlasele tasemele ning läbi viia instruktorikoolitus võimaldamaks
neil kohtadel edukamalt oma
ülesandeid täita. Kursustest
võttis üle Eesti osa 233 merekaitseliidu pealikku ja spetsialisti. Vormsilastest lõpetasid
kursuse ja sooritasid katsed
navigatsiooni alal järgmised
pealikud ja spetsialistid: Isak
Rosenbladt, Hugo Mickelin,
Johannes Rank, Aleksander
Mickelin (kuni 20 brutoregistertonni, hinne hea), Anders
Friberg, Johannes Vikström
(kuni 20 brutoregistertonni,
hinne rahuldav)65.
Ilmselt oli väljaõpe ka

reaalselt kasulik, kuna 1938.
aasta Lääne maleva mereüksuste signaliseerimise võistlustel saavutas Vormsi Üksikmerirühma võistkond 7 meeskonna
seas ülekaaluka esikoha: I koht
Vormsi Üksikmerirühma meeskond – 107 (miinus)punktiga koosseisus: signalistid
A.Friberg, J.Rosenblad, abid
K.Nyman ja J.Landman /.../
II koht 116 miinust, /.../
III koht 196 miinust). Osadel
Lääne maleva allüksustel, kellel see kohustus oli, ei suutnud
isegi võistkondi välja saata
ning ka ülejäänud osalenud
üksustele anti negatiivne hinnang: «/.../ Võistlustest osavõtnud signalistide oskus teadete
edastamisel morse ja semafori
tähestiku abil ning deshifreerimine tarvitusel oleva signaalkoodi abil on üldiselt puudulik.
Signaalala väljaõppele tuleb
üksustes suuremat tähelepanu
pöörata ja järgmise aasta võistlusteks välja saata võistlejad,
kes on suutelised kõiki ülesandeid nõuetekohaselt täitma»66.
Tegevuse hoogustumisega lisandus ka uusi liikmeid,
veebruaris 1938. astus korraga
liikmeks koguni 13 meest67.
Nende seas oli ka Hjalmar
Pöhl, kes oli rannarootslaste
eestvedaja Hans Pöhli poeg,
liikmeksastumise hetkel Eesti kiriku Rootsi praostkonna
praosti kohusetäitja. Sellise kaliibriga rannarootslase isamaalise organisatsiooniga liitumist
võib pidada märgiliseks sündmuseks, mis näitas kahe paralleelmaailma olulist lähenemist.
Hiljem sai Hjalmar Pöhlist
Haapsalu malevkonna vaimuliku abi ning 1940. aasta jaanuaris Lääne Maleva vaimuliku
abi. Hjalmar Pöhl emigreerus
neljakümnendatel Rootsi ning
suri seal 1964. aastal68. Ka
rannarootslaste suguvõsades

mängis juhus tihti rolli. Hjalmari onupoeg Viktor-Valfrid
Pöhl (1910-1986) mobiliseeriti
sõja alguses Punaarmeesse, ta
sõdis Eesti Laskurkorpuses ja
sai mitu korda haavata. Hiljem
oli Viktor pikaaegne Pürksi
8-kl. kooli direktor ning tema
tööd peeti koguni Lenini ordeni vääriliseks69.

Anders Lindkvist –
Lääne Maleva pealik
1939. aasta novembris vahetati
välja Lääne Maleva pealik ning
uueks pealikuks sai Vormsilt
pärit eestirootslane major Anders Lindkvist. Vahetult ennem seda oli major Lindkvist
teeninud 10. üksikus Jalaväepataljonis. Vabariigi presidendi
käskkirjas on märgitud põhjuseks «teenistushuvides»70.
Arvestades eestirootslastest
elanike suurt osakaalu Läänemaal ja sündmusi Eestis ei
olnud rootslasest Lindkvisti
malevapealikuks saatmine juhus. Baaside leping Nõukogude Liiduga oli alla kirjutatud ja
baaside loomine alanud ning
ettevõetud sammuga üritati
kindlustada eestirootslaste lojaalsust ja tuge. Selle määramise valguses ei tundu ka Villem
Väedeni kinnitamine Lääne
maleva pealikuks peale 1924.
aasta 1. detsembri sündmusi
juhusena. Kuigi oli tegemist
eestlasega, oli tegemist Läänemaal tuntud mehega, kes
oli üles kasvanud rannarootsi
keskkonnas. Ilmselt üritati ka
Kaitseliidu alguspäevil kindlustada endale eestirootslaste
tuge.
Ka Lindkvisti pöördumine
kinnitab, et olukorra tõsidust
oldi endale teadvustatud: «KL
Lääne maleva pealiku käskkiri nr.57 1. detsember 1939.
a. Asudes maleva juhtimisele
tervitan kõiki. /.../ Viimase

aja sündmused Euroopas näitavad meile selgesti, et iga riik
ja rahvas, oma olemasolu ja
julgeoleku säilitamiseks peab
olema valmis ise ennast kaitsma ja selleks kandma ohvreid.
Riik, rahvas ja organisatsioon
on ainult siis tugev, kui tema
iga üksik liige andumusega
omi ülesandeid täidab ja kõigiti kaasa lööb./.../ A.Lindkvist,
major, Lääne maleva pealik»71.
Anders Lindkvist sündis
1894. aastal Vormsil rannarootslasest talurentniku Lars
Lindkvisti (ka Lindquist) ja
Maria Lindkvisti (sündinud
Dahl) pojana. Lindkvist õppis
Haapsalu 4-klassilises linnakoolis, seejärel Tallinna Kaubanduskoolis, mille lõpetas
1914. a. Valdas eesti, rootsi,
vene ning saksa keelt vabalt
kõnes ja kirjas. 1915. aastal
Lindkvist mobiliseeriti ning
suunati õppima II Peterhofi
lipnikute kooli, mille ta lõpetas
1916. Sõdis maailmasõja rinnetel 12. oktoobrist 1915. kuni
6. detsembrini 1917, seejärel
Eesti rahvusväeosades 25. jaanuarist 1918. kuni 15 aprillini.
Vabadussõjas osales ta teenistuskirja järgi 10. detsembrist
1918. kuni lõpuni. Ilmselt
loetakse teenistuse hulka ka
teenistust Kaitseliidus Vormsil,
kuna Lindkvisti toimikus on
ka Vormsi Vallavalitsusele adresseeritud Sõjaministeeriumi
kiri 18. detsembrist 1918, milles teatatakse, et «Vormsi valla
sekretärile Anders Lindquistile on määramata aja peale
pikendust antud» ning Vormsi
vallavalitsuse / Vormsö Kommunalförvaltning tõend ütleb,
et «Anders Lindkvist töötas
Vormsi valla sekretärina 11.
november 1918 kuni 28. mai
1919. a». Seega pidi Lindkvist
rindele lahingtegevusse suunduma juunis 1919, kuna 22.

juulil 1919. sai ta püssikuuliga
haavata paremasse jalasäärde72.
Hiljem lõpetas Lindkvist
vabariigi Sõjakooli ohvitseride
kursused ja kinnitati alalisväe
ohvitseri kutses 1923. aastal.
1929. aastal lõpetab Lindkvist Kaitseväe ühendatud
Õppeasutuste juures kompaniiülemate täienduskursused.
Lindkvisti teenistusleht on
pikk ja muljetavaldav, teda
oli autasustatud muuhulgas
Läti iseseisvuse 10. a. juubeli
mälestusmärgiga, Läti Kolme Tähe IV klassi aumärgiga,
Vene tsaaririigi Stanislavi III
järgu ordeniga mõõkade ja
lehviga ning Rootsi Kuningliku Mõõga Ordu IV klassi
(I klassi rüütli) aumärgiga.
Nagu juba märgitud oli Lindkvist aktiivne ka eestirootslaste kultuurielus, kuuludes
Kustboni esimese toimetuse
koosseisu ning lisaks täitis ta
1918.-1919. aastal Vormsi vallasekretäri kohustusi73.
Anders Lindkvist arreteeriti 19. aprillil 1941. oma tolleagses elukohas Tallinnas, Kreuksi
6a-6. Arreteerimise hetkeks oli
Lindkvist erru läinud ning töötas Galanteriivabrikus raamatupidajana. Anders Lindkvisti
süüdistati Kaitseliidus teenimises ja võitluses Nõukogude võimu vastu. Ülekuulamistel tunti

huvi ka tema sidemete vastu
tolleagse Rootsi Kuningriigi sõjaväeatazhee Almgreniga, kuid
spioneerimist Rootsi kasuks
talle siiski süüks ei panda.
Tuleb ka välja, et Almgren
oli Lindkvistile organiseerinud
Rootsi viisa ajal, mil nõukogude väed olid juba Eestis ning
Lindkvist seda ei eita. Miks
ta aga seda ära ei kasutanud,
jääb teadmata. Huvitav on ka
fakt, et venekeelsetele ülekuulamisprotokollidele on Lindkvist omakäeliselt alla kirjutanud kirillitsas, mitte ladina
tähtedega. Teadaolevalt sellist
nõuet ei eksisteerinud – kas
tegemist on Anders Lindkvisti
omamoodi protestiavaldusega
toimuva vastu – võib ainult oletada. Balti Sõjaväeringkonna
NKVD Sõjaväetribunal Tallinnas koosseisus Gorjachev,
Mitrohhin ja Rauk otsusega
2. juulist 1941. karistati Anders
Lindkvisti §58-4 ja §58-6 lg.1
järgi ning ta mõisteti surma
mahalaskmise läbi koos kogu
vara konfiskeerimisega. Rehabiliteerimisotsuse järgi viidi otsus täide 3. juulil 1941.a., kuid
see kuupäev ei pruugi olla õige.
Kohtuotsuse järgi oli nimelt
süüdimõistetul õigus 72 tunni
jooksul otsus edasi kaevata, samuti on vastukäiv info otsuse
täideviimise koha osas74.
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Rubriik: Aastatetagused meediakajastused Vormsi elust-olust
ASTRA JÜRVETSON
Alustame sellest sügisest uut
rubriiki Aastatetagused meediakajastused. Esimesena
ilmub õpetaja Malle Hokkoneni ammendamatust varasalvest pärit Lääne Elu artikkel 30.05.1995.a.
Seda kevadet ei tule enam
kunagi.
Toimetajana ootan teie
kõikide abi, leidmaks kodusest lauasahtlist ülesse vanu
ajalehtede väljalõikeid möödunud aegadest. Palun saatke
materjalid e-posti aadressile
vv@vormsi.ee või tooge vallamajja.
Seda kevadet, kui nad lastena Vormsis saavad koos olla,
enam ei tule, rääkis Mihkel
Koppel, Vormsi kooli 8. ja
9. liitklassi õpetaja. Õpetaja
loetles, kes sel kevadel Vorm-

sil kooli lõpetavad: Airi, Raul,
Kairi, Triinu, Age ja Ardo.
Kuus neid ongi, kuidas kellelgi
edaspidi õnne jagub, seda veel
ei tea.

Kiigeplatsile nostalgitsema
Vormsi lapsed vaatavad oma
viimasel koolikevadel üheskoos üle kohad, kus sõbraga
juttu vestmas või ilmaasju
arutamas käidud või hoopis
kooli-uudiseid kojuminekuks
soodsamaks kohendamas. Teinekord on lihtsalt hea olnud
koos hullata.
«Lastel on mitmekordne
koormus, sest neil ei ole hõlpu kodus ega koolis,» kõneles
õpetaja. «Ma tahan neile täna
teha ettepaneku lihtsalt õue
minna.»

Kuhu edasi?
Kui orav on kiigeplatsil kuuse
ladvas oma uhke esitlemise lõ-

petanud, läheb pärimiseks. Kui
kool läbi, mis siis saab? Kuhu
lähete, kas jätate Vormsi päriselt maha?
Raul: «Ei tea veel. Kolm
eksamit on ees, eesti keele etteütlus, matemaatika… Omalt
poolt valisime geograafia eksami. Pärast lähen Pürksi. Aitan
seal maja ehitada.»
Õpetaja: «Kutsuksin sind
hea meelega endale ehitama.
Ma ei ole näinud, et Raul oleks
millegagi hätta jäänud.»
Ardo: «Lähen Tallinnasse.
Vanemad kolivad Vormsilt ära.
Mõtlen reaalkooli peale. Tahan
Gustav Adolfi gümnaasiumisse proovida.»
Age: «Lähen Wiedemanni
kooli majandust õppima. Kui
kord kõik õpitud, siis tulen
tagasi. Olen koduga rahul, aga
tahan ilma näha.»
Airi: «Saarele tagasi ei tule.
Kuid kaugele siiski ei taha min-

20 aastat
tagasi.
Vormsi
kooli 8. ja 9.
liitklass koos
õpetajaga
külakiigel
nostalgitsemas.
na. Isa-ema kodu on siin. Pean
vaatama hea töökoha. Lähen
õhtukeskkooli.»
Triinu: «Ei tea, ei meeldi
vist see saare elu. Lähen keskkooli. Eks siis pärast paistab.»
Kairi: «Esialgu õppima,
Haapsalu I Keskkooli, Wiedemanni koolist on seal kõrgem

tase, sellepärast. Mis hiljem
saab, ei tea.»

Kes mehele läheb?
Õpetaja: «Keegi ei öelnud, kas
ta mehele ka läheb?» Ärev sädin tüdrukute leeris. Kes läheb? «Mina lähen, mina olen
kõige julgem!» Oli see nüüd

Kairi või Airi? Ega tüdrukud
oma salasoove välja ütlema
tule!
Oleksid liikumisvõimalused paremad ja saarel töökohti rohkem, siis oleks ehk lapsi
saarele tagasi tulemas, loodab
nii mõnegi kooliõpetaja isa või
ema.
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Kodu on seal, kus on su süda.
Meie süda on Vormsil
EIKE TUBLI-MÜÜR
JANEK VOKKSEPP
Vare talust

Esimene koolipäev Mari-Liisil ja Liisil koos klassijuhataja Annika Adamsiga.
Pildi autor Meeme Veisson

Milleks pühitseda argist?
KADI KIVILO
Mõtisklen kooli alguse puhul
selle üle, mis teeb esimesest
septembrist pidupäeva. Mõtestan õppimise mõistet iseenda kolme rolli abil: õppija,
õpetaja ja lapsevanemana.
Üks mu vaidlemishimuline sõber tõstatas kord probleemi: miks naised satuvad
pidupäevade eel ärevusse. Ma
ei lasku siin praegu selle teema naiste-meeste eristusse.
Oma küsimusega tõi ta välja
veel muudki olulist, millele
nüüd tahan tähelepanu juhtida.
Esiteks väljendas ta kahtlust selle üle, kui tõsine on
üldse pidulik üritus, mida
tähendab pidulikkus, kellele ja milleks seda on tarvis.
Jah, oma tulisuses ja lõbusas
trotslikkuses jõudis ta mind
pisut torkida tahtes selleni, et
pidulikkus on ebavajalik väljamõeldis... Jätan selle mõtte
praegu õhku järelemõtlemiseks ning liigun edasi, kitsendan teemat, et jõuda tarkusepäeva pidulikkuseni.
Kui tõsine, kui pidulik, kui
konstrueeritud või kui oluline
see päev lõppeks on? Rahvusvaheline tarkusepäev – ilmselgelt kultuuriline väljamõeldis.
Globaalsel, kuid siiski vaid nö
valge inimese tasandil on see
kultuuri ja harituse pidupäev.
Lääne tsivilisatsiooni jaoks
tuletatakse sellise kalendritähtpäevaga meelde üht tsivilisatsiooni alustala – haridust,
õppimist, tarkust. Need, muide, ei tarvitse tähendada üht
ja sedasama.
Nüüd on igal lugejal võimalik mõtestada ja luua seoseid selle kohta, mida tähendab tema jaoks haridus, mida
õppimine ja mida tarkus. Veel
aga ka edasi – kuidas need
kolm on omavahel seotud.
Mis on nende ühisosa? Mille
poolest nad erinevad? Küsige seda iseendalt. Küsige ja
loomulikult vastake. Võtke
selleks aega. Veel enamgi! Julgen siin esitada ühe väljakutse. Uurige ka vähemalt ühelt

inimeselt, kellega täna suhtlema juhtute, mida tema arvab
ühest, teisest, kolmandast.
Tehke seda just täna, nüüd,
pärast mu kirjutise lugemist!
Kui te olete neid vastuseid kaalunud, siis küsige
endalt palun veel seda, mille
pärast on meil kalendris üks
päev, rahvusvaheline tarkusepäev, mil hariduse, õppimise
ja tarkuse tähtsuse üle peaks
mõtisklema. Miks meelde tuletada midagi nii elementaarset? Milleks pühitseda argist?
Võib-olla teie vastused ei
olnudki elementaarsed, võibolla leidsite teist inimest kuulates midagi uut, huvitavat?
Kuidas küll nii? Sest võtsite
endale aega ja võimalust selle üle mõtiskleda. Aga kui ei
võtnud, ei juhtunud midagi.
Artikli lugeminegi on juba
pooleli jäänud, mõte liigub
teisi radu. Las ta liigub.
Milleks pühitseda argist?
Milleks võtta aega vaatamiseks ja mõtlemiseks ja mõtisklemiseks ja uue taipamiseks ja õppimiseks?
Tasub aega võtta argise
tähistamiseks, et märgata,
mis on oluline. Tasub aega
võtta ka küsimustele vastuste
otsimiseks, tasub aega võtta
küsimiseks. See tähendab, et
tasub aega võtta õppimiseks.
See on me loomuses. See on
meie pärisosa. Uudishimulikkus. Kust see tuleb, kes seda
teab. Õppimine ei ole üksnes
inimesele omane. Õppimine
tähendab kohanemist, valmisolemist, elujaatust. See on
püüd elada, püsida, areneda.
Õppimist eitada tähendab eitada oma loomust, tähendab
eitada elamist ennast. Kõlab
pateetiliselt ja ongi seda. Just
sel põhjusel on esimene september minu pidupäev.
Mul on olnud õnne. Vaid
mõnel aastal on juhtunud nii,
et sügisekuu algus ei viinud
mind mõnesse haridusasutusse. Kirjeldamatu on aga
see kripeldus, mida siis tundsin. Tundsin, et jään millestki
ilma, olen väljajäetu, lindprii.
Mulle ei jagugi osa sellest pi-

dulikkusest! Vahel, eriti nüril argipäeval, kui õppimise
elujaatus kipub paberite ja
kohustuste alla mattuma, arvutan oma eluaastaid ja koolis õppides veedetud aastaid.
Olen mõelnud, et peaaegu
muud ma teinud ei olegi, kui
aina õppinud ja õppinud. Kui
ma seda siin nüüd kirja panen, näib see mõte naeruväärne. Taipan ja mõistan, et see
ongi elu osa. Midagi muud ju
ei olegi, kui üks kohanemine.
Ükskõik kus ja millal. Mitte
üksnes koolis. Eluaeg.
Mul on õnn. Saan iga
päev osa ka kooli teisest küljest, õppimise loomise poole
pealt. See on mu õpetajatöö
– õppimise loomine. See on
samasugune protsess, ühine
energia, kõiki meeli ja tundeid haarav kogemus. Argine
pidulikkus. Kool tähendab
tohutut energiat. See, kuidas
iga päev toimub muutus, on
tohutu. Võiks kõik maailma
autod selle energiavaruga liikuma saada. Aga polegi oluline. Me liigume ja liigutame
inimesi, inimesed liiguvad,
arenevad, muutuvad. Kasvavad. Lähevad ja tulevad.
Mul on õnne. Näen ja saadan kaht kasvajat. Ühel algas
sel aastal koolitee. Nii palju
muutusi, millega toime tulla!
Nii palju ootust ja valmidust
tuleva ees! Õppija roll on eriliselt pidulik. Loodan, et ühel
päeval, kui laps mõistab, et
õppimine ongi eksimine, siis
eksimishirm ei kustuta seda
pidulikkust.
Milleks siis ikkagi pidupäevad? Iga päev võiks olla
tähtpäev. Mu tore vaidlejast
sõber, Sul on selles tuline
õigus. Just seda mõtlen Su
loomuse ja küsimuse peale
mõeldes. Oma küsimusega
pidupäevade vajalikkuse kohta uurisid Sa, kas asjad, mis
iseendastmõistetavad näivad,
seda ka on. Sa tuletasid mullegi meelde, et ikka ja jälle tasub küsida ja vastata, vaidlustada, uurida. Siis on iga päev
õppimine. Siis on iga päev
pidupäev.

Ilmselt on paljud märganud, et
Rumpo tee äärde on kerkinud
pisike punane maja, mille elanikud on pärit Tartust. Pereisa
Janek tegeleb Lõuna-Eestis ettevõtlusega transpordisektoris,
pereema Eike juhib ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügiga
tegelevat ettevõtet Decora.
Tütar Annabel on juba täisealine ning töötab ehitusalal, poeg
Ken õpib kaheksandas klassis
ning noorim poeg Rokko alustas alles kooliteed.
Vormsile sattus meie pere
üsna ebatavalist juhust mööda
kaks aastat tagasi. Nimelt tekkis sõpradega äkkmõte sõita
suve alguses Kihnu, kuid kahjuks või õnneks ei suutnud me
nii kiiresti leida sobilikku majutuskohta. Tuli teha plaanid
ringi ja leida muu saar.
Viskasime pilgu kaardile ja
leidsime üheskoos, et Vormsi
saar ongi igati sobiv pisikeseks
äkkpuhkuseks. Kiirelt leidsi-

me majutuse Diby kämpingus,
pakkisime kotid ja asusime
teele. Paar päeva rändasime
mööda saart ringi ning tagasi
koju jõudes tekkis selline seletamatu tung saarele kiiresti
tagasi pöörduda.
Uudishimuks viskasime
pilgu kinnisvaraportaalidesse ja leidsime paar kuulutust
majade müügi kohta. Juba
piltidelt paistsid tol hetkel
müügisolevad majad suht
päevinäinud välja, kuid siiski
otsustasime minna ja oma silmaga üle vaadata. Tol hetkel
sobilikku maja ei leidnud – üks
oli liiga suur, teine liiga lagunenud ja kolmanda asukoht ei
olnud meeltmööda. Nii pöördusime tühjade kätega Tartusse tagasi ja mõte majaostust jäi
tahaplaanile.
Mõni nädal hiljem tekkis
mõte, et äkki soetaks hoopis
mingi pisikese krundi. Kahjuks
oli müügis vaid paar elamumaad ja need ka sellised, kuhu
ligi pääseda suht võimatu. Aegamööda hakkas esialgne tuhin mööduma, kui ühel päeval

Rokko (esiplaanil), Eike ja Janek kodutrepil. Erakogu

ilmus kinnisvaraportaali kuulutus elamumaa müügist Rumpo külas. Viskasime google
mapsis pilgu peale ja ostuotsus
sündis minutitega.
Mõne päeva pärast oli notarile aeg kinni pandud ja nii saimegi maaomanikuks teadmata,
kus see krunt täpselt asub ja
millises seisukorras see üldse
on. Alles mõni nädal hiljem võtsime kaardi kätte ja läksime otsima seda uut kodukohta! Eks
see üks paras hullumeelsus oli,
arvab meie pere täna, aga sõprade sõnul olemegi me perekond
hulljulgeid, kes igas päevas aina
uusi mõtteid mõlgutame ja mis
kõige tähtsam, kõik mõtted ka
kiirelt teoks teeme. Ja kui juba
krunt olemas, tuli ju loomulikult kiirelt see korda teha ning
ka maja peale ehitada.
Kui täna meilt küsida, milliseid emotsioone esimene saarega kokkupuude tekitas, saab
vastuseks: juba praamilt maha
astudes oli tunne, et oleme sattunud justkui ürgsesse paika,
kus aeg nagu seisaks ja vaikus
teeb kõrvadele valu. On äärmiselt võimas tunne võtta aeg
maha ja olla seal, kus tunneb
rahu ning kus ainsaks piiriks,
mida ületada, on veepiir.
Seni, kuni Vormsi ei muutu nö kommertsiks, on meie
jaoks kõik hästi! Oleme kohtunud ja tuttavaks saanud
paljude saareelanikega, kes on
ülimalt toredad, sõbralikud ja
alati valmis aitama. Tunne, et
meid on omaks võetud, teeb
südame soojaks.
Tulevikuplaanidest seoses
Vormsiga pole mõtet rääkida,
sest suuri plaane me kunagi ei
tee – kõik head mõtted tuleb
lihtsalt teoks teha – nüüd ja
kohe! Eks homne päev siis näitab, mis veel mõtteis.
Eike sõnul on üks aga kindel: «Kodu on seal, kus on su
süda. Minu süda on Vormsi
saarel ja seda igas mõttes»!

Saarte
S
aartte llaste
astte IIV
V pä
pärimuspäevad
äriimuspääevad
d
EIDI LEHT
18-20. septembril toimusid
Vormsil Saarte laste IV pärimuspäevad. Pärimuskultuurteadmine, kes me oleme ja
kust tuleme, see on meie suur
rikkus mida teistega jagada ja
teistelt õppida. Tundes palju
erinevat, oskame hinnata ja
hoida seda, mis oma. Pärimuspäevad algatas Kihnu ja tänavune oli juba neljas kord. Osavõtt oli aktiivne, kokku osales
pärimuspäevadel 100 inimest.
Kõige suurema bussiga ja
koosseisuga saabus Kihnu
delegatsioon, kohal oli peaaegu terve kool. Ka Ruhnust jäi
kaasa tulemata vaid üks laps.
Muhu ja Mustjala koolid pidid
siiski tegema valiku ja kaasas
olid pärimuskultuuriga tihedamalt seotud lapsed.
Saabujaid võtsid õpetaja Heily juhendamisel vastu

meie oma koolilapsed, vallavanem pidas tervituskõne,
rivistas kõik üles ja viis läbi
lipu heiskamise tseremoonia.
Seejärel alustasime maastikumänguga, mille eesmärgiks oli
tutvustada Vormsi saare keskust ja kultuuriväärtusi ja kus
omandatud teadmised kulusid
järgmise õhtu viktoriinis marjaks ära. Tugevat tuult ja tormi
trotsides koguneti lõkke ümber
tutvumisõhtule. Toitlustamist
korraldas OÜ Vormsi Reisid ja
toetas Saarte pärimuslik kultuuriprogramm. Söömine toimus väljas lõkke ääres ja ükskord isegi Huitbergi metsas,
toit maitses hästi ja pottki sai
puhtaks noolitud.
Pärimuspäevade raames
tutvustas Vormsi kool teistele
oma saart ja pärimuskultuuri.
Kaisa Valm ja Kristina Rajando näitasid eripäraseid Vormsi rahvariideid, Age Kõiveer

korraldas vahva töötoa, kus
kõik osalejad said selgeks ühe
Vormsi laulu ja tantsu. Kui 80
last vaikselt kõrv kikkis kuulasid, siis räägib see sellest, et
neil oli tõepoolest ka huvitav.
Pärimuspäevade kõrghetk
oli koolide poolt ettevalmistatud etteastete vaatamine, millest sai kokku uhke kontsert,
mis jätkus ühise tantsude õppimisega. Iga saar õpetas teistele
ühe tantsu või laulumängu ja
see oli tõeliselt vahva. Natuke
kahju oli, kui see uhke üritus
läbi sai. Kõik olid ülimalt rahul
ja tagasiside oli väga hea. Tänan kõiki, kes osalesid, aitasid
ja esinesid.
Loodame, et selline suurüritus meie koolis tekitas huvi ja
järgmisel aastal on meie kooli
lastel huvitav osaleda juba kusagil teisel saarel, sest Vormsi
kool on pärismuspäevadele
väga oodatud.
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Aastad mööduvad, tuuled pöörduvad – tsirkus alati jääb ehk hiiu kandle laager
KAIRE KARTAU
Hiiu kandle laagri osaleja
Traditsiooniline hiiu kandle
laager Vormsil toimus seekord
19.-23. augustil. Sel aastal tähistas laager juubelit – esimene hiiu kandletele pühendatud laager toodi ellu Vormsil
10 aastat tagasi, kuigi laagreid
on korraldatud selle aja jooksul kaheksa.
Laagri põhirõhk on nagu
ikka hiiu kandlel. Mõned harjutasid oma esimesi poognatõmbeid, teised aga täiendasid
oma tihedat repertuaari. Laager toimib orgaaniliselt vastavalt laagriliste enda oskustele,
soovidele, vajadustele, kuid
on samas kindla struktuuriga.
Laager oli tore nagu ikka
– õpiti uusi pillilugusid, lauldi,

turgutati kehvemasse seisu jäänud hiiu kandled parema tervise juurde, kuulati kontserte
(Puuluup ja Anders Norudde
– kui kontserdile ei jõudnud,
siis saate Interneti avarustest
kinnitust, et vahel tasub ikka
Vormsi vihatud ja armastatud
pille- hiiu kandleid ja nende
sugulasi kuulama minna), anti
koolimajas täissaalile hoogsalt
edasi laagris õpitu, jämmiti,
käidi merel ja saunas. Ning
seda viimast palju ja mõnuga.
Lisaks muusikalisele põhitegevusele koolimajas ning
traditsioonilistele vahepaladele oli sel korral kirsiks tordil
Vormsi paadi ruubaga merele
minek ning mõned meist said
seda nautida lausa mitu korda. Päise päeva ajal oli põnev
Vormsi ja selle ajaloo kohta

küsimusi esitada ja vastuseid
saada, lindude paradiisi Pasilaidu kaugelt piiluda ja pakkuda,
kui kiiresti ruup liigub. Peale
päikeseloojangut tervitas meid
merel hoopis teistsugune maailm – pimedus kattis maad ja
vett, lastes augusti tähistaeval
täies hiilguses pea kohal särada
ning seda kõike vaikuses, taustaks vaid enda mõtted ja tasane
laineloks vastu ruuba kere.
Ka ilm oli seekord teistsugune kui varem – ei sadanud vihma ega puhunud tuul
mandriinimese kerest läbi.
Päike paistis ja suvine soojus
andis eelnevalt lootust rohkele vabaõhutegevusele. Suures
entusiasmis võtsin lõpuks ehk
minu jaoks alles neljandasse
laagrisse kaasa kaks ämbrit:
iga kord on metsaalune väärt

TEATED
OKTOOBRI
KULTUURISÜNDMUSED
• 17.10 - Surströmmingsfest
Hullo rahvamajas algusega
kl 20.30. Eelregistreerimisega;
• 17.10 - Vormsi hooaja lõpupidu. Lõpetame meeleolukalt hooaja Krog no 14 peoga, kus on DJ, soodsate hindadega kokteilid ja hea
seltskond. Algus 23.30;
• 23.10 - kinoõhtu algusega
19.30.

Hiiu kandle laagris osalejate ühisilt. Pildi autor Age Kõiveer
kraami täis, mida ei taha kuidagi endast metsa alla maha
jätta. Sel korral jäin oma kahe
ämbriga tühjade kätega. Seekord sedamoodi. Maitsva materiaalse kosti asemel võtsin
endaga kaasa aga palju emotsionaalset kaasavara.
Suured tänud korraldajatele, õpetajatele, esinejatele,

saunakütjatele, paadijuhile,
kõrtsile Krog ning toredatele kontsertide külastajatele.
Nende seas omainimesed Age
Kõiveer, Algor Streng, Meeme
Veisson, Henry Timusk, kes
laagriliste meeli igati lahutasid. Aitäh, et oleme ikka ja
jälle paradiisisaarele oodatud!
Kohtumiseni järgmisel korral!

NOVEMBRI
KULTUURISÜNDMUSED
• 7.11 - Teater tuleb Vormsile. Teatrietendus Hullo rahvamajas;
• 8.11 - Isadepäev.

INFO
Lugupeetud maaomanikud,
elanikud, seltsid ja ühendused. Koostamisel on Vormsi
valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneering.
Olemasolev info on kaardile
kantud, lisatud ka mõned
arutelude käigus tehtud ettepanekud. Ootame nüüd
kogukonna, eriti külaseltside ettepanekuid eskiisi
täiendamiseks. Kõik olemasolevad
dokumendid
leiate http://vormsi.ee/demokraatia/teemaplaneering/
Samast leiate ka juhendid,
kuidas koosolekut protokollida, koosolekust osalejate
nimekirju koostada ja ettepanekuid vormistada ja esitada. Vormsi Vallavalitsus

Meenutades
M
eenutades llõppenud
õppenud ssuve.
uve P
Põrnikaklubi
õrnikaklubi ttaas
aas V
Vormsil
ormsil
SIRJE EESMAA
Eesti Põrnikaklubi tegutseb
juba aastast 1994. Aastate
jooksul on vuratud läbi pea
kogu Eesti ja ka välismaale:
Lätti, Leetu, Soome, Sankt Peterburgi, Poolasse, kõige kaugem koht, kuhu on meie põrnikas jõudnud, on Hispaania.
Oleme jätnud kõikjale
maha ka jälgi endast: piiripos-

Põrnikaklubi paigaldatud
pink lauluväljakul. Pildi
autor Elle Palmpuu

ti Tallinn-Tartu maantee äärde
Eesti poolitusjoonele, trammivaguni Saaremaale Tuhalasse,
Punaste Laternate tänava Kaberneeme sadamasse; oleme
rajanud raudtee ülesõidukoha
Hiiumaale Tubalasse, Kihnu
saarele püstitanud hädatarviliku rahva kõnepuldi, ühe
Põrnika oleme annetanud
Eesti Maanteemuusemile jne.
Vormsile aga paigaldasime
me täpselt 20 aastat tagasi siia
nii vajaliku valgusfoori ja 10
aastat tagasi ehitasime metsateele tunnelkollektori, et kõik
põrnikad, putukad, konnad ja
teised pisiloomad saaksid turvaliselt teed ületada või õigemine tee alt läbi minna.
Ja tänavu, tähistates 20
aasta möödumist esimesest visiidist, otsustasime tuua saarele kontserdi ning pingi Vormsi

lauluväljakule. Pingi puhul oli
idee, et see võiks olla eeskujuks teistele meiega ühtmoodi
mõtlevatele inimestele, ehk
esimene pink nö pingipargi
tekkimisele, et lauluväljakul ei
tuleks iial istekohtadest puudust, ka väga rahvarohkete
pidude ajal. Ehk toovad teised
seltskonnad või eraisikud ajapikku siia pinke juurde ning
iga pink võiks olla isemoodi!
Aga kontserdiks tõime
kohale kaks tänavu TV3 Superstaarisaatest end rahva südamesse laulnud noort artisti.
Nad on nii noored, et viimane
gümnaasiumiklass on alles
ees, kuid juba väga isikupärased esinejad.
Need olid: üdini muusik, haruldane talent Kristjan
Kannukene ja «kannusoojendajaks» särasilmne Jana Liisa

lised külad siin leiduvate
rootsipäraste nimedega, vanad hooned, kombed, traditsioonilised tegevused ja
kõik muu saarega seonduv.
Konkursil on oodatud
osalema kõik huvilised, nii
lapsed kui ka täiskasvanud, saareelanikud, aga ka
mandriinimesed.
Konkursi žürii ootab
uusi ja originaalseid muinasjutte digitaalsel kujul
aadressil lasteaed@vormsi.
ee rahvusvaheliseks lasteraamatupäevaks ehk 1.
märtsiks 2016 märksõna all
«vormsi muinasjutt».
Paremad muinasjutud
leiavad koha värskes Vormsi muinasjuturaamatus,
mida esitletakse Vormsi
lasteaia 45. juubelipeol
järgmise aasta novembris.
Lennukaid ideid ja inspiratsiooni uute muinaslugude kirjutamisel!
Jana Kokk

Väljaandja: Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, 91301, Vormsi vald,
Telefon 529 6318
E-posti aadress vv@vormsi.ee

Kord me veel meenutame, kuidas saime osa kõrge
tähelennuga artisti esimesest
soolokontserdist!
Mõistagi sai kõikidele
soovijatele osaks õnn solistidelt autogramme nõutada ja
nendega koos end pildistada.
Meid jäi meenutama ja
endale kaaslasi ootama punane pink lauluväljakul.
Südamlik tänu saarerahvale meid lahkelt vastu
võtmast ja kõigile, kes meie
ettevõtmist saarel toetasid ja
sellele kaasa aitasid. Igaüks,
kelle poole abi või nõu saamiseks pöördusime, oli lahkesti
nõus aitama. Nii vallavanem
Tanel Viks, kultuurinõunik
Lauri Levo, rahvamaja töötaja Pille Põder, kui ka Arnoldi
Suveresidentsi ja Krog Nr 14
rahvas!

JUUKSUR
Juuksur tuleb saarele 3. ja
4. novembril.
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Seoses läheneva Vormsi
lasteaia 45. juubeliga kuulutame välja Vormsi muinasjutu konkursi. Meil on
mitu Vormsi aabitsat, kuid
ei ühtegi päris oma muinasjuturaamatut. Vormsi
on üks omapärane, kaunis
ja rahustav ning kahtlemata põneva ajalooga saareke
Läänemeres.
Kasvamiseks ja arenemiseks on me väikesaar
parim lapsepõlvemaa, seda
tänu puhtale loodusele, turvalisusele ja vaikusele ning
pärandile, mida on pikkade
sajandite jooksul kujundanud ja loonud saare põlisasukad, rannarootslased.
Olen enam kui kindel,
et saar ja tema lugu pakub
piisavalt inspiratsiooni
vahvate muinaslugude loomiseks. Loodetavasti aitavad mõttelõnga paremale
veeremisele kaasa kuuldud
legendid, saare omanäo-

Johannsoni. Võtsime kaasa ka
Jana isa ja ema, sest Jana ema
otsustas oma 50. juubelisünnipäeva meie seltsis tähistada.
Ning see tähistamine toimus
mitte ainult koos meiega, vaid
koos terve lauluväljakutäie
rahvaga. Viimane tõsiasi sai
talle teatavaks aga alles sündmuste käigus ja oli suureks üllatuseks. Väga liigutav oli osa
saada Jana Liisa südamlikust
ja armsast emale pühendatud
laulust.
Kristjan Kannukene oli
spetsiaalselt Vormsi jaoks
kokku pannud ja harjutanud
oma esimese soolokontserdi
ja esines talle omase erilise
siirusega ning sugestiivselt ja
võimsalt, teenides publikult
sama siira ja sooja vastuvõtu.
Ei seganud kuulajaid ka vahepealne väikene vihmasabin.

MALLE HOKKONEN
Muusikat ei pea me enda ümbert
otsima, ta tuleb meile külla iga
päev. Isegi kui kõrvad suudame
kinni pigistada, poeb helivõnge
meie sisse. Üha enam haarab
muusika meid ooteruumides,
kaubakeskustes, ühistranspordis, külatänaval. Mere ääres, külatanumal mürtsub autoraadio,
mis viib viimsegi parima lootuse
ehedat loodusmuusikat märgata.
Mere kaldal vääksab kajakas,
kahiseb pilliroovaip, krabiseb
pehmelt samblavaip, rähn toksib
ja hüpleb puutüvel, augustiöine
orkestrisuurune Kuu-muusika,
õhtune kiisude kurr-näu hoovil,
ema laul lapsele – kõik see mõjub
suhkrusaiana meie meeleolule.
On eelpool nimetatu meile
kõrvupaitav?
Keeruline vastata, kuid arvan – muusikas on võluaine,
võimas vägi, mis mahendab
ülekuumenenud närve, arendab
tunnetust ja sündsat esinemist,

Toimetaja: Elle Palmpuu
Vormsi vallavalitsuse referent
Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo

hoiab seesmist tasakaalu. Muusika on armastuse keel, muusika
puudutab hingekeeli. Muusika
parandab tuju ja igapäeva helide virrvarriga peame hakkama
saama. Juba keskaja rüütlikasvatuses oli trubaduuridel meeleolu väljendusel arvestatav osa
muusikal. Keda jätab külmaks
laul purjeid tõstvast laevast ning
naise kuju otsivast roolirattale
toetuvast meremehest? Või ehk
pilvede riigist, tõotatud maast,
kuhu peitudes jääme üksinda...
Mõistagi – on vaikusel imepärane võlu.
Millisel viisil muusikaüritustest pungil suvi meie seesmist kõlakoda täitis?
Lauluväljakul kõmistasid
erinevad kollektiivid. Mõnedki
helid leidsid lähemal olevate aknaklaasidega ühise resonantsi ja
resoneerisidki ühes. Nauditavat
ja mõtisklevat, ülepaisutatut
ning müstilist muusikat kõlas
kõrtsus, kõrtsu-esisel muruplatsil, rahvamajas ja lauluväljakul.

Armsalt kõlas Eesti Pimedate Liidu puhkpill, tantsujalg
kõpsus kaasa Ingeri Soome tantsurühmale. Väärikad kübarates
keskeas + vanuses daamid valitsesid tantsuhoos rütme eeskujulikult ja täpselt. Suurepärasesse
õhtu – muusikavärvidesse juhatas Sven Kullerkupp, ülendavat
muusikat esitas Rondellus. Võimas koorilaul lahvatas laulupeol.
Oma rolli kandis selles Vormsi
folkloorirühm ja talharpajad.
Hariduskolleegiumi segakoor pakkus kirikus parimaid
koorilaule. Superstaar Kristjan
Kannukene, Tanel Padar-Peeter Oja ilmestasid meie suveõhtuid. Läbi võimsa laulu tõi
suveõhtusse meeldivat rahu
meeskoor Forestalia, muusik
Andres Norrude (torupill, kannel, viiul, hiiukannel). ETV Mudilaskoor laulis valgusest meie
hinges, õnnest meie hinges, mis
igatseb isamaa poole.
Nüüd, kui õhtupäike värvis
loojangut kirevaks, saime osa

Vormsi valla ajaleht on saadaval
elektrooniliselt aadressil
www.vormsi.ee/elu-vormsil/vormsi-vallaleht.
Ajaleht ilmub üks kord kuus.

keelpillide rahvusvahelise laagri
õpingutest ja nende muusikast:
kaunid viisid muusikalidest,
filmidest ja mõndagi tuttavat
muusikapala.
1. oktoobril, muusikapäeval,
avas meile klassikalise muusika
sisu Pille Lill ja Piia Paemurru.
Kontsert toimus koolimajas. 1.
oktoobriks - muusikapäevaks,
seadsime koolis kokku näituse iidsetest muusikaõpikutest,
laulikutest ja muusikariistadest,
mida me enda ümbert kõikjalt
leida võime. Ootame rohkelt
uudistajaid!
Veel on vabalt kuulda pääsude «tsii-viid», hommikuvaikuse õhkõrna meremüha ja veiste
üksikut huilet, tuule flirti kõrkjais – kõik seeparadiislik viib
mõtted järgmisesse suvesse.
Hindamatu ja kaunis pill on
meil kõigil alati kaasas- inimhääl. Hõiskame ühes igal aastal
ja igal aastaajal, pidupäeval ja
argipäeval, tervitusel ja töötegemisel. Muusikat kõigile!

Tagasisidet ja kaastöid
ootame e-posti aadressile
vv@vormsi.ee.

