
Vormsi valla leht Juuni 2012

Suur suvi on jälle käes, aga aega puhka-
miseks ei paista niipea tulevat. Käsil on 

suured projektid.
Hullo külakeskuse maja aina kerkib ja tu-

leb tõepoolest uhke, sellest saab vist Vormsi 
suurim ja ilusaim maja. Kindlasti ootavad selle 
valmimist kõige rohkem meie käsitööselts ja 
perearst, eakad ning paljud teised vormsilased.

Valminud on korterid Kalffi talus ja seal on 
nüüd olemas nii sotsiaalkorterid kui elamis-
pinnad valla töötajatele, täna on seal kodu ka 
meie tublil kiirabibrigaadil.

Üle pika aja on meil oma perearst ja pere-
arstikeskus, kuhu võib tervisemurede korral 
pöörduda iga päev. Rõõm on tõdeda, et tervis-
hoiu korralduses on Vormsi astunud suure 
sammu järgmisesse sajandisse. Võin seda jul-
gelt öelda, sest nägin oma kodus, kui kiiresti 
kiirabibrigaad saabus ja millist asjatundlikku 
abi suutis pakkuda. Brigaad tegutses väga 
kindlalt ja oskuslikult — kohe loodi ühendus 
Põhja-Tallinna regionaalhaigla kiirabiarstidega, 
kes suhtlesid haigega otse läbi veebikaamera 
ning juhendasid kohalikke abiandjaid.

Koolis on taaskord läbi saanud üks õp-
peaasta ning Vormsi kooli lõpetas täna-

vu kaks õpilast — Hanna-Stiina Maripuu ning 
Liis Põder. Vormsi kool on nii väike, et kõik 
lapsed moodustavad seal ühtse pere ning nen-
de edust on huvitatud kõik vormsilased.

Sel kevadel tegi Vallavalitsus toreda algatu-
se — mõlemad lõpetajad said valla poolt kin-
giks korralikud sülearvutid. Neil on 3-aastane 
garantii ja on mõeldud lõpetajaid abistama eel-
kõige koolitööde tegemisel ning samuti hõl-
bustamaks suhtlemist nii kaugele jääva pere 
kui sõpradega. Loodetavasti kujuneb sellest 
kingist tore traditsioon.

Peale pikki aastaid on saarel taas avatud 
lennuväli. Hetkel saavad seal maanduda vaid 
väikelennukid ja hobilendurid, kuid jätkub  
lootust, et ühel päeval võiksid taas mandrilt 
siia käia ka liinilennukid, mis rikastaksid 
Vormsi ja mandri vahelist ühenduse pidamise 
võimalusi.

Pikisilmi oodatakse saarel tankla ehituse al-
gust. Praegu on asi takerdunud Keskkonnami-
nisteeriumi kooskõlastuse taha. Kui see saa-
bub, annab Eesti Vabariigi Valitsus korralduse 
maa munitsipaliseerimiseks  ning projekt käi-
vitub.

Lõpetuseks soovin kõigile ilusat suve ja 
leidke aega ka puhkamiseks.

Volikogu 
esimehe 
veerg
IVO SARAPUU

Vormsi koolipere kevadel 2012. aastal. Pildi autor Malle Hokkonen

Lõõgastav puhkus on käes
MALLE HOKKONEN

Saabunud linnusidinat täis õi-
terohke kevad, suvesoojusest 
veel unistame… Suvi tantsib 
meie poole valsirütmis - ikka 
kaks suvepäeva ja kolm vara-
kevadist… 

Õpilastel on põhjust rõõ-
mustada – õppetunnid õpitud 
ja kooliuks jääb paariks kuuks 
igahommikuselt puutumata. 
Suvekuudel leiavad lapsed 
ajaveetmiseks päikselise su-
vesooja, mereranna, õuemän-
gud, puhkamise ja palju-palju 
erinevaid tegevusi.

Pikk kooliaasta sai aja-
looks- tõdes aktusel direktor 
Meeme Veisson ning andis 
rõõmsa muigega õpilastele 
tänu-, tunnus- ja kiituskir-

jad. Tulemused said head. Et 
toime tulla veelgi edukamalt, 
rõhus sõnavõtja mõnelegi va-
jakajäämisele ja hooletusele, 
mida me ei tohi järgmisel õp-
peaastal korrata. Edasiviivaks 
sammuks saab koostöö, hool-
sus ja järjepidevus.

Meeskondliku koolitöö 
eest kuulusid tänusõnad  lap-
sevanematele, õpetajatele, 
paljudele abistavatele organi-
satsioonidele ja üksikisikute-
le.

Väikesed pillilood ning 
lustlik näidend lisas rõõm-
sat kergust koosviibimisele, 
järgnes klassijuhatajatund 
viimaste kiituste ja meeldetu-
letustega parima nimel ning 
magus kringli-ring kiigeplatsil 
suvepäikese hellitava paiga.

Eksamipalavik mõõtmatu 
õppimise-kordamise (ehk ka 
tuupimisega) oli juuni esime-
se nädala märksõna. Ootus-
päraselt laabus see aeg - põhi-
kooli lõpetajate Hanna- Stiina 
ja Liisi eksamitulemused olid 
head ning esimesed sammud 
oma unistuste teel saavuta-
tud - põhikooli lõputunnistus 
käes.

Ajal, mil lõpetajad pusi-
sid eksamitega, viibis enamik 
noorematest õpilastest väli-
matkadel ja ekskursioonidel. 
Õpetaja Katrin juhatas põ-
nevat ning naljakat fotojahi 
päeva, järgmine aga laabus 
metsaroheluses Huitbergil, 
Trollide mäel. Siin tutvustas 

õpetaja Age väikese kõrgen-
diku ajalooga seotud legendi, 
kolmapäeval tutvusime Haap-
salus lasteraamatukogu, Iloni 
aia, Piiskopilinnuse ja bowlin-
gu-mängus saime rakendada 
käe-silma koostööd. 

Reedel 15. juunil olime 
piduliku sündmuste tunnis-
tajaks: õrnad fl öödihelid ava-
sid lasteaia hoovil 9. klassi 
lõpuaktuse. Hulk õnnitlejaid 
oli kogunenud seda tähtsat 
päeva tähistama, mil Liis Põ-
der ja Hanna-Stiina Maripuu 
võtsid vastu põhikooli lõpu-
tunnistuse. Häid sõnu jagus 
koos kingituste ja lilledega nii 
õpetajatelt kui sõpradelt- tut-
tavatelt. Omavalitsuse poolt 
andis allavanem Urmas Pau 

kummalegi lõpetajale kingi-
tuseks  sülearvuti, soovides 
õpingutes häid tulemusi, uusi 
edusamme ja säravaid korda-
minekuid. 

Et lastevanemate, vanava-
nemate hool on õpilaste puhul 
alati vajalik, kuulusid direkto-
ri tänusõnad asjaosalistele.

Soovin, et suvepuhkus 
annaks jõudu uuteks mõte-
teks ning jaksu uuele sügisele 
vastu minna. Näib, et kooli-
personalil on vaim vardas ja 
tõtatakse rõõmsalt eesmärki-
de poole. 

Tervitused ja tänud kõigi-
le!

Hoidmist, usaldust, hoo-
limist, selgeid silmi, säravaid 
mõtteid, erksat vaimu! Päikest!

Liisal ja Hanna-Stiinal jääb Vormsi kool kohe-kohe selja taha. 
Piltide autor Meeme Veisson

Hanna-Stiina rõõmustab 
lõpukingi üle.
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Vormsi noored 
Islandil – ehk vestes 

jutte vulkaanide 
saarel

LEE RAJANDO 
Noortevahetuse «SAGA»
Eestipoolne projektikoordinaator
Eesti Väikesaarte Noorte Ühenduse
juhatuse liige

19.-26. veebruaril Islandil toimunud noorteva-
hetusel SAGA osalesid lisaks noorukitele 11 
erinevast Euroopa riigist ka Vormsi noored. 
Noortevahetuse teemadeks olid jutuvestmine, 
Euroopa kodakondsus ja kultuuriline identiteet.

Jutuvestmine hõlmab endas mitmeid erine-
vaid tasandeid, läbi mille saame selgitada erine-
vaid kultuuri- ja ajaloolisi taustu, suhteid ja aru-
saamu. Läbi lugude saame jagada emotsioone, 
kogemusi, seiklusi, teadmisi ja palju muud. Tänu 
kõigile nendele omadustele on jutuvestmine üks 
parimaid mitte-formaalse hariduse meetodeid. 
Sama rada pidi käisid kahe Soome-Rootsi tüd-
ruku — Pia Nurmio-Perälä ja Eelin Hoffströmi 
mõtted, kui nad kahekesi suurejoonelist noorte-
vahetust korraldama asusid.

Koostööpartnereid valisid nad juba vanade 
sõprade hulgast, ent võeti ühendus ka uute, po-
tensiaalsete partneritega, nende hulgas ka Ees-
ti Väikesaarte Noorte Ühendusega. Juba 2011. 
aasta novembris toimunud noortevahetuse et-
tevalmistaval kohtumisel Taanis sai selgeks, et 
tegu on pika ja viljaka koostöö algusega. Kuna 
neidudel oli ammune unistus teha üks vägev pro-
jekt, mis hõlmaks jutuvestmist, Islandit ja kirjut 
rahvusvahelist noorteseltskonda, siis asusimegi 
koos selle unistuse täideviimise nimel tööle.

Kuidas jõudsime teemadeni nagu «euroopa 
kodakondsus» ja «kultuuriline identiteet» ning 
kuidas see kõik on seotud jutuvestmisega? Vas-
tus on lihtne — olles praeguse Euroopa Liidu 
osa, võime täheldada, et üha sagedamini kasu-
tame mõistet «eurooplane» ja üha tihedamini tu-
leb meil muretseda oma kultuurilise identiteedi 
püsimajäämise pärast. Jutuvestmine kui meetod 
võimaldas meil neid teemasid arutada suure gru-
pina, kus said sõna sekka öelda kõik osalejad, 
kultuuriliselt ja sotsiaalselt väga erinevate taus-
tadega noored. 

Läbi erinevate interaktiivsete töötubade lä-
henesime teemadele erinevalt: küll analüüsisi-
me eri riikide rahvajutte, klopsisime ise kokku 
eepilist muistendit kogu Euroopale, rääkisime 
naljadest ja linnalegendidest, katsusime mõista 
jutuvestja rolli tagamaid ning jutustada lugu-
sid, kasutades erinevaid improvisatsiooni-teatri 
meetodeid.

Nädalase töö tulemusena valmis teatrieten-
dus, kus osalesid kõik noored, kas siis laval või 
lava taga, veheldes mõõkadega eepilises viikin-
givõitluses, otsides elutõdesid või hoopistükkis 
püüdlikult näitlejatele grimmi maalides või kos-
tüüme selga aidates... Etenduse kandsime ette 
noortevahetuse viimasel õhtul Reykjavikis, sa-
mas noortehostelis, kus ööbisime.

Selle noortevahetusega saime järjekordse 
suurepärase kogemuse enda pagasisse, Island  
oma vapustava looduse ja inimestega lõi suure-
pärase õhkkonna õppimiseks, loomiseks ning 
sotsialiseerumiseks. Lisaks osalenud riikide kul-
tuuridele tutvusime veidi ka Islandi kultuuriga — 
käisime trolli- ja haldjamuuseumis, peale rasket 
päeva lõõgastusime termaalbasseinides, proovi-
sime mädandatud hailiha ning saime omal nahal 
tunda kohalikku kurikuulsalt muutlikku ilma.

Islandil veedetud nädal oli väga värvikas 
ning õpetlik, oleme selle võrratu kogemu-
se eest tänulikud meie toetajatele — Vormsi 
vallale, Youth in Action programmile, Nordic 
Cultural Foundation’ile ja Swedish Cultural 
Foundation’ile. Kindlasti ootame EVNÜga pi-
kisilmi ka tulevasi koostöö-projekte ning oleme 
valmis uuteks seiklusteks! Esimene neist ehk 
ongi juba jutuvestmise ja lõkkeõhtu saarel, kus 
jagame huvilistega oma vahvad reisijutte ja palju 
muud...

Päikseline pühapäev emadega
KÜLLI KIVI

Emadepäeva tähistati Vormsil sel aastal pühapäeval, 13. 
mail kohalikus Rahvamajas.  

Et ilm oli kevadiselt soe ja päikseline, oli ka inimesi 
pisut peale keskpäeva algavale üritusele kohale tulnud 
kenake hulk, kõik rõõmsad ja pidulikult elevil.

Volikogu esimehe Ivo Sarapuu tervitussõnade järel 
anti esinemisjärg üle kasvavale põlvkonnale. Esmalt as-
tusid pika, mitmekesise ja ülimalt meeleoluka kavaga 
üles lasteaia põnnid, kes nii laulsid kui tantsisid ning 
lõpetuseks tegid veel õpetaja Jana dirigeerimisel toreda 
orkestri etteastegi!

Siis oli kord koolilaste käes, kes oma pillilugude 
ja luuletustega noorematele sugugi alla ei jäänud. Et-
teasted kuulatud-vaadatud, oli aga käes aeg koguneda 
traditsiooniliselt ühise pidulaua taha, magusat maitsma 
ning pidupäevaselt suhtlema.

Seekordse emadepäeva meeleolukaima etteaste tegid saare kõige nooremad ja tragimad. Piltide autor Meeme Veisson

Sel päikselisel pühapäeval valitses rahvamajas pidulik emadepäeva õhkkond.

Vormsi lapsed uurisid lähemalt kalu
KÜLLI KIVI

Juba neljandat aastat on Vormsi 
Lasteaed-Põhikoolis õppeaasta üks 
suuremaid ettevõtmisi õpilaste uu-
rimistööde koostamine. Eelnevatel 
aastatel on juba lähema vaatluse 
alla võetud hobused, jahindus ja 
linnud ning sel aastal valiti huviob-
jektiks kalad.

Kibe töö vältas kogu õppeaasta 
— koostada tuli referaat ja ristsõna, 
välja mõelda luuletus ja proosapala, 
ära täita vaatluspäevik, teha joonis-
tus ja nii mõndagi muud. 

Parimatest parimad olid aga 
välja valitud ning etteasteks valmis 
neljapäeval, 24. mail, mil Vormsi 
koolis toimus kalakonverents.

Selleks puhuks oli saali üles 
seatud kõigi õpilaste kalateemaliste 
joonistuste näitus ning ühe tuge-
vama uurimistöö — 6. klassi poisi 
Silveri stend haugist.

 Konverentsi algul said sõna 
tublimad tööde koostajad — Hed-
vig 2. klassist rääkis lestast, Markus 
3. klassist tuulehaugist, Rachel 4. 

klassist räimest, Joosep 4. klassist 
haugist, Kaspar-Markus 5. klassist 
kasskalast ning Kaisa 7. klassist 
siiast. Ettekannete vahele lugesid 
1. klassi õpilased Laura ja Merilyn 
ette oma luuletused kaladest. Võib 
öelda, et kõik esinemised olid põh-
jalikult ette valmistatud, toredad, 
kaasahaaravad ning meeldejäävad 
mõne põneva nüansi – nagu näiteks 
video või temaatilise laulu lisamise 
poolest sõnalisele osale.

Meie oma õpilaste järel sai aga 
sõna kalateemaliste raamatute au-
tor ning loodusfotograaf Tiit Hunt, 
kes näitas pilte pea kõigist meie 
vetes elutsevatest kaladest, keda tal 
pika elu jooksul on õnnestunud pil-
dile jäädvustada ning kõneles sinna 
juurde vahvaid isiklikke juhtumisi 
ning andis ka palju põnevaid tead-
misi meie veealusest salaelust üldi-
selt. 

Pea kolmetunnise konverentsi 
lõpetuseks aga said kõik soovijad 
suunduda edasi Rumposse, kus 
toimus ürituse lõpetamine vabas 
õhus.

Markus tutvustas üht põnevamat Eesti vetes elavat kala 
tuulehaugi. Pildi autor Meeme Veisson
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KUTSE

Ootame Teid üritusele,
Avatud külaväravad — Rälby külas 28. juuli 2012. a.
(esialgne kava, täpsustub)

 12.00 — Külaväravate avamine• 
(laulavad Rälby küla lapsed, tervitused külalistelt 
jm)
 12.30 — Ajalooline jalutuskäik külas (giidiga küla • 
tutvustav ringkäik)
13.00 — Laada avamine (muusikaline tervitus)• 
 13.00-17.00 Laadal —• 
muusika (hiiukandled, tantsijad jm),
töötoad (meisterdamine jm),
võistlused (lastele, peredele jne)
jututoad, piknik jm.
15.00 — Oksjon (Rälby küla toetuseks)• 
 19.00 — Simman (Lõõtspillipoisid, lõbusad vahe-• 
palad tantsijatega jm)

Rälby Külaselts
Info:  Ene Sarapuu, tel 5665 3668,

e-posti aadress: ene@vormsi.ee

KUKUKUKUKKUKUTSTSTSTSTSTSTSEEEEEE

Läänemaa 
MOBI finaal 
Vormsi saarel
EVELIN KULLISON

MOBI tuur on Eesti Töötu-
kassa korraldatav nõustav 
ringsõit, et abistada valdade 
kaupa töötuid inimesi uue töö 
leidmisel.

10. mail olime jõudnud 
hooaja viimasele kohtumisele 
Vormsi saarele, Vormsi valla-
majja.

Eelmise päeva hommiku-
ne ERR uudis — Vormsi saa-
relt leiti noore isakaru jäljed 
— tekitas parajat elevust ning 
lõbusat meeleolu. Praamil ole-
vad tuttavad inimesed aasisid: 
«Kas töötukassa läheb saarele 
selleks, et karu tööle vormis-
tada!» Meie vastu: «Karu oli 
talveunes ja kuna ei ole meie 
juurde 30 päeva jooksul väl-
ja ilmunud (pöördunud), siis 
võtsime arvelt maha ja nüüd 
läheme «kodukülastust» tege-
ma!»

Nalja ja naeru saatel kul-
ges praamisõit kiiresti ning 
Vormsi võttis meid vastu ilu-
sa kevadilmaga. Rahvas oli 
kogunenud kohalikku valla-
majja, kokku 14 inimest, kelle 
hulgas oli kõige rohkem töö-
tuna arvelolevaid kliente, aga 
olid tulnud ka mõned arvel 
mitteolevad tööotsijad ning 
tööandjad.

Meid tervitas esimesena 
valla sotsiaaltöötaja Riima 
Koch, kes kostitas kohaletul-
nuid kohvi ja küpsistega. Rää-
kisime tööturu olukorrast ja 
töötukassa teenustest. Teema-
na kerkis päevakorda mustalt 
töötamine, mis saarerahvale 
pole võõras teema — selgitasi-
me ja arutlesime töötute aktiiv-
susnõuete täitmise kohustus-
test jm. Karjäärinõustaja Vilvi 
Maiste viis läbi grupinõusta-
mise tööle motiveerimise ja 
aktiivse kaasamise teemadel.

Õhkkond oli töine ja sõb-
ralik, inimestega olid kohtuma 
tulnud veel teenusekonsultant 
Regina Triebstock, töövahen-
duskonsultant Anne Kuusk, 
juhtumikorraldaja Ülle Raud-
kivi ja Evelin Kullison. Koha-
letulnud said kõigile tekkinud 
küsimustele vastused.

Vestluste käigus sai sel-
geks, et saarele oleks vaja 
tööharjutuse teenust, kuna 
üle poolte arvelolevatest töö-
tutest on pikaajalised töötud, 
kes ei olegi enam eriti huvita-
tud tööle asumisest. Samuti 
avaldas üks mandril motivat-
sioonikoolituse läbinu soovi, 
et saarel oleks see koolitus va-
jalik läbida kindlasti igal töö-
tul ning ka valla töötajatel.

Tagasiside saare rahvalt 
oli positiivne, kiideti töötu-
kassa suurepärast ettevõtmist 
(Mobi), vaba ja sõbralikku 
õhkkonda ning tsiteerides 
klienti: «Minu jaoks avanes 
töötukassa eesmärk päris 
uues valguses ja seda positiiv-
ses mõttes. Edaspidiseks andis 
kindlust ja julgust töötukassa 
ametnikega suhtlemiseks!»

JANA KOKK
Lasteaia vanemõpetaja

Lastekaitsepäeval, 1. juunil 
tähistas lasteaed pidulikult 
õppeaasta lõppu ning saadeti 
kooliteele kaks andekat lõpeta-
jat, kaunites kollastes rahvarõi-
vakleidikestes tütarlast — Get-
rud Kõiveer ja Emma Arabella 
Jõgeva. 

Pidu algas traditsioonilise 
laste kontserdiga, kuhu jagus 
luuletusi, laule, tantse, pillilu-
gusid ja isegi õhuorkestrit. 

Edasigi kulges pidu tra-
ditsiooniliselt, kõik 13 pois-
si-tüdrukut said õppeaasta 
isikliku eduloo, armsa piibele-
hekimbu ning suuremad koti 
tehtud töödega, lõpetajad li-
saks veel tunnistuse omanda-
tud alushariduse kohta ning 
mäletuseks lõpetajate endi 
tehtud suurepärased raamitud 
maalid.

Kiidusõnu ja Getrudi joo-
nistustega tänukaarte jagus 
paljudele — tublidele lapse-
vanematele ning toredatele 
partneritele, lasteaia toetaja-
tele. Tänusõnu pälvisid vane-
mad, kes meid igati aidanud, 
küll transpordiküsimustes 
kultuurimatkadel, aiatöödes, 
projektide ja kirjade koosta-
mistel, laste juhendamisel ja 
üldse aktiivsel osalemisel las-
teaiaelus. 

Lasteaial on põhjust tä-
nada ka kauaaegset koostöö-
partnerit MTÜ Läänerannikut 

aabitsaprojektide eest, samuti 
Vormsi Käsitöö Seltsi järje-
pideva käsitööalase koostöö 
eest. Meeles peeti ka kooli 
esindajat ja pandi südamele, 
et meie tublide lõpetajate an-
ded edaspidi kaotsi ei läheks, 
vaid ikka asjakohast raken-
dust leiaks ja koolilegi au 
teeks ning rõõmu tooks. 

Söögilaud oli samuti 

traditsiooniliselt rikkalik — 
kartulisalati, isade grillitud 
vorstikeste, puuviljade ja suu-
pistetega. Lõpuks sõidutati 
käruga kohale suur, imeilus ja 
oivaliselt maitsev tort! 

Õnne ja edu meie lõpeta-
jatele, rõõmsat ja kosutavat 
suve kõigile põnnidele ning 
palju tänu Allale, Jennyle, Ilo-
nale ja Natašale!

«Avatud 
külaväravad» — 

Rälby külas
ENE SARAPUU,
Rälby küla elanik

Projektiga «Avatud külaväravad» avatakse väravad Ees-
timaa 30-s külas ja selle eesmärk on tutvustada erine-
vaid Eestimaa külasid, neis elavaid ettevõtlikke inimesi, 
nende võimalusi ja tahet oma elukeskkonda parandada, 
maaettevõtluse vorme, erinevate põlvkondade koostööd, 
koos tegutsemist, kogukonnatunnet, maaeluga kaasne-
vaid probleeme ning püütakse koos leida erinevaid la-
hendusi.

Üritused on Eestimaa inimestele ja külalistele, keda 
kutsutakse osalema Avatud külaväravate päeval lau-
päeval, 21. juulil või 28. juulil. Külades on spetsiaalselt 
koostatud programmid, tegutsevad erinevad töötoad, 
toimuvad tutvustavad ringkäigud, mõttekojad, korralda-
takse näitusi ja kultuuriprogramme ning õhtu lõppedes 
lüüakse tantsu külasimmanil. 

Eestis on 4435 küla ja mitte kõik ei ole lagunevate 
majade ja vähenevate elanikega. Selle tõestuseks avab 
30 küla üle Eestimaa oma väravad.

«Avatud külaväravates» osaleb Vormsi saarelt Rälby 
küla. Läänemaalt osaleb projektis veel Risti valla Piir-
salu küla. Need külad on olnud nominentideks Aasta 
küla valimistel Läänemaalt. 

Rälby küla väravad on avatud 28. juulil 2012. aas-
tal. Pärast avasõnu toimub väike ringkäik külas ja siis 
läheb laadaks. Kõik on oodatud nii müüma kui ka ost-
ma. Laadal on laulu ja pillimängu, veidike põnevust ja 
mõõduvõtmist, töötoad meisterdamiseks ja asjalikke ju-
tuajamisi. Laadal on oksjon ja kõigile jagub suupistet. 
Õhtuks on oodata Lõõtspillipoisse ja läheb simmaniks. 
Vahepaladeks on mummude tantsu ja lõbusat mängu.

Rälby küla asub Vormsi saare põhjaosas, ringtee
ääres. Külast veidi üle kilomeetri on Rälby laheni. Räl-
by on üks neljateistkümnest saarel säilinud külast, mida 
peeti kunagi Vormsi üheks uhkemaks. Jõukuse tõid siia 
kalandus ja laevandus. Seltskondlik elu oli koondunud 
palvemaja ümber, tegutses laulu- ja keelpilliansambel. 
Lapsed käisid koolis Norrbys või Hullos. Küla servas 
asusid tuulikud. Külas olid nii suurtalud kui ka väik-
semad majapidamised. Talu juurde kuulus viljapuude-, 
marja- ja karjaaed. Elumajad olid ehitatud kõrvalhoone-
test lahku, värvitud sageli kollaseks või punaseks. Saare 
külad olid hooldatud ja nägusad.

Olete oodatud uudistama, kuidas näeb meie küla 
täna välja.

KRISTA VEISSON

Kui ma esmakordselt Vormsi 
rahvarõivaid nägin, oli esi-
mene mõte — mina neid küll 
kandma ei hakka, sarnast mõt-
tekäiku olen teistegi mandrilt 
tulnud naiste käest kuulnud. 
Tänaseks päevaks on mul juba  
Vormsi seelik olemas ja minu 
meelest on need väga kaunid 
rahvarõivad.

Vormsi kooli ja käsitöö 
seltsi algatusel sai teoks tä-
nuväärne ettevõtmine kui sel 

aastal Vormsi põhikooli lõ-
petavad neiud Liis ja Hanna-
Stiina valmistasid õpetajate 
Ela Strengi ja Ene Ranna abi-
ga endile Vormsi naise rahva-
rõivaste komplekti. 

9. juunil toimus Vormsi 
koolis pidulik kohalike rahva-
riiete esitlus, kus Hanna-Stii-
na ja Liis nägid väga kaunid ja 
väärikad välja, nii nagu Vorm-
si naisele kohane.

Kristina Rajando ette-
kandest saime teavet Vormsi 
rahvarõivaste ajaloost ja ku-

junemisest. Teise ettekandja, 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
diplomandi Triin Amuri lõpu-
töö oli inspireeritud Vormsi 
naise rahvarõivast ja näitas 
võimalusi, kuidas kaasaeg-
setel kleitidel ja pluusidel 
rahvariide lõikeid ja detaile 
kasutada. Ettekanne oli koos 
moedemonstratsiooniga ja 
rõivaste materjal oli saadud 
taaskasutusest. 

Toreda päeva lõpetas Ene 
tehtud maitsev kringel ja 
kohv. 

Kelmikad põnnid — Orm on peatsed esimese klassi tüdrukud 
Emma-Arabella ning Getrudi oma haardesse saanud.
Pildi autor Jana Kokk

Lasteaed pidas lõpupidu

Vormsi rahvarõivas elab
Liis ja Hanna-Stiina enda valmistatud rahvarõivastes. Pildi autor Meeme Veisson



TEATED

 22. juunil kl. 20.00 jaanituli Diby külas.•  Tantsuks mängib Verner. Kavas rahvalikud mängud. Puhvet

23. juunil kl. 20.00 jaanituli Hullo peoplatsil.•  Tantsuks mängib ansambel Reliikvia. Puhvet

 • Koguja ostab vanu münte, paberraha ja märke. Tulen ise kohale. Maksan õiglast hinda ja raha kohe 
kätte. Tel. 5800 9941, e-posti aadress rannion@hot.ee.
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4 Juuni 2012

Vastutav väljaandja on Vormsi Vallavalitsus  •  Telefon 472 4072  •  e-postiaadress vv@vormsi.ee  •  Hullo küla, Vormsi vald Läänemaa

RIIMA KOCH,
sotsiaaltöötaja

Vormsi valla elektriauto 
nimelt. Meedias on sellest 
juttu olnud küll, kuid esi-
mene nädal saarel näitas, 
et vaja oleks üht-teist üle 
täpsustada.

Auto on Sotsiaalminis-
teeriumi oma, Vormsi vald 
on vaid vastutav kasutaja 
ja ei ole seda autot ostnud. 
Sotsiaaltöötaja sõidab sel-
lega sellepärast, et see on 
Eesti Vabariigi poolt nii ot-
sustatud.

Vormsi valla kulu auto-
ga seoses on kindlustus ja 
laadimine. Viimane toimub 
sotsiaaltöötaja kodus, kuhu 
on paigaldatud spetsiaalne 
laadija, mille paigaldamine 
oli ka riigi kulul.Sotsiaal-
töötaja kodus sellepärast, 
et vallal ei ole vastavat ga-
raaži ja Hullosse «ilma» ja 
juhuslike inimeste meele-
valda autot jätta ei ole just 
tark mõte. Üks laadimine 
maksab 1,5 ja 2 euro va-
hel, sellega saab sõita suvel 
kuni 130 kilomeetrit. 

Esimeste kodukülas-
tuste ajal on uudistamist 
palju olnud. Nii toredad 
on eakate kommentaarid. 
Auto on 4 kohaline, ees on 
ruumi natuke rohkem kui 

taga aga suurte poekottide 
jaoks jääb ruumi napiks. 
Eks ta siiski abivajajate sõi-
dutamiseks mõeldud on.

Palju küsitakse, et mis 
talvel saab. Seda näitab esi-
mene talv aga auto tundub 
tubli ja mul on lootust, et 
me saame hästi hakkama. 
Esimesed rehvid on autol 
kitsamad, et nad teeksid 
nagu lumisel teel raja sisse 
ja siis tulevad tagumised 
rehvid, mis on laiemad ja 
millel tagaratta vedu.

Auto sõidab hääletult, 
kuulda on vaid kummide 
sahin, seepärast püüan sõi-
ta ettevaatlikult, et jalgrat-
tureid mitte võssa ehmata-
da, sest ka asjatu signaali 
andmine ei ole mõistlik.

Siinkohal ka informat-
siooniks, et kui on vaja 
Hullosse arsti juurde saada 
ja bussiga see mingil põh-
jusel võimalik ei ole, siis 
ma tulen koos oma uue 
sõbraga appi.

Siin veel paar stiilinäi-
det harjumatu sõidukiga 
seoses — üks külamees, 
lugenud, et auto peale on 
kirjutatud Sotsiaalminis-
teerium, arvas, et tegemist 
on mingi spetsiaalse invalii-
disõidukiga, ning üks teine 
peremees nähes, et mingi 
auto seisab väravas, oli äre-
vil, et miks küll politsei teda 
külastab.

Kui veel küsimusi 
on helistage telefonidel 
5692 8013 ja 5300 5196.

Vormsil sõltub praamigraa-
fi k praamiaegadest ja koo-
liõpilaste veost. 

Oleme jõudnud nüüd 
selleni, et meil peaks olema 
reeglina alates 1. oktoob-
rist kuni 1. maini ühtne  nn 
talvine bussigraafi k,  mis 
kehtis ka möödunud tal-
vel ja alates 1. maist kuni 
30. septembrini nn. suvine 
bussigraafi k,  mille leiate 
valla ajalehe vahelt. 

Mais ja septembris ei 
toimu õpilaste vedu arves-
tusega, et õpilased sõida-
vad sel ajal kooli jalgratas-
tega.

Esmapäeva hommikul 
on varane praam ja selle-
pärast bussiringi Svibyst 
kell 7.05 väljuvale praami-
le graafi kus ei ole, küll aga 
on graafi kujärgse ringi ase-
mel ette nähtud võimalus 
praamile minekuks bussi 
tellida.

Niisiis, kui on soov 
liinibussiga esmaspäeva 
hommikusele praamile 
sõita, tuleb buss teile jä-
rele, kui helistate eelmisel 
päeval liinibussi infotelefo-
nil. Eelnev helistamine on 
vajalik sellepärast, et bus-
sijuht saaks vajadusel oma 
sõite planeerida. Näiteks 
kui üks praamile tahtja on 

Kersletist ja teine Norr-
byst, siis on vaja sõitjatega 
kellaaeg kokku leppida.

Teisipäeviti ja reedeti 
seisab praam Rohukülas 
sellepärast, et oleks või-
malik tankida, pilsivett ära 
anda ja teha muid vajalik-
ke toiminguid, mida Sviby 
sadamas teha ei saa.  

Teisipäevased bussirin-
gid on korraldatud selli-
selt, et kogu saarelt oleks 
võimalik lühikese ajaga 
Hullos poes, raamatuko-
gus vm. ära käia. Mõned 
näited:

1) Näiteks saab Rälbyst 
minna bussi peale 11.49 
ja siis on ta Hullos 12.15, 
Hullost väljub buss sada-
masse 12.45; väljub sada-
mast kell 13.05 ja jõuab 
Rälby 13.26.

2) Näiteks Kersletist 
väljub buss teisipäeval kell 
12.25 ja on Hullos 12.45, 
tagasi Kersletti väljub buss 
Hullost 13.30 ja saabub 
Kersletisse 13.50. 

Kasutage seda võima-
lust julgesti!

Meile on tehtud ette-
panekuid ka selle kohta, et 
üle päeva võiks bussiring 
olla graafikus teistpidi, 
et oleks võimalik liikuda 

külade vahel edasi-tagasi. 
Nüüd on graafi kus teisi-
päeval ja neljapäeval lõu-
nased ringid vastupidi, et 
saaks külade vahel liikuda 
ja üksteisel külas käia.

NB! Eriti oluline on 
teada veel, et:

Talveperioodil sõidab 
buss seoses õpilaste veoga 
tööpäeva hommikuti ja E, 
T, N ja R lõunal Hullost 
otse sadamasse.

Suvegraafi ku ajal buss 
Hullost otse sadamasse ei 
sõida ja samasse minekuks 
tuleb sõita kaasa Rälby-
Norrby-Sviby ring.

Tasub tähele panna, et 
E-K väljub buss Hullost 
16.00, aga N-R  18.00.

Tööpäeva hommikuti 
buss Rumpost läbi ei sõi-
da.

Tegemist on maakond-
liku bussiliiniga, mida do-
teeritakse riigieelarvest. 
Meil on tegelikult väga 
vedanud, et meil on meie 
vajadusi arvestav ja tihe 
bussiliiklus ning väga vas-
tutulelikud bussijuhid. Ka-
sutagem siis rohkem meie 
bussiliini nr 37 poolt paku-
tavat teenust.

Vormsi vallavalitsus

Nüüd on ta siis kohal

Mõni sõna selgituseks lehe vahele 
lisatud bussigraafiku juurde

Ka Vormsi valla sotsiaaltöötajal on nüüd oma elektriauto.
Pildi autor Arvo Tarmula

OLAVIPÄEVADE KAVA 

Reede, 27. juuli 
 kl. 11.00 Vormsi maastikukaitseala kaitsekorral-• 
duskava kaasamiskoosolek Rahvamajas,
kl. 14.00 Norrby kooli mälestuskivi avamine, • 
 kl. 16.00 Retk Rumpo poolsaarele (25 a. tai-• 
mestikukaitseala moodustamisest),
kl. 17.00 Petanqueturniir Norrby külas,• 
 kl. 18.00 Rootsi muusiku ja laulja Stefan Ring-• 
bomi kontsert Vormsi kirikus,
 kl. 20.00 Kontsertetendus Ühendatud Vaname-• 
hed, Jan Uuspõld, Tanel Padar ja The Sun.

Laupäev, 28. juuli
 kl. 12.00 Külaväravate avamine Rälbys, laulavad • 
Rälby küla lapsed ja tervitused,
kl. 12.30 Jalutuskäik Rälby külas giidi saatel,• 
 kl. 13.00-17.00 Laat Rälby külas, esinevad • 

muusikud, töötoad, võistlused, piknik,
 kl. 14.00 Jalutuskäik giidigaSvibys ja kohvi ko-• 
dukandimuuseumi juures,
kl. 15.00 Oksjon Rälby külas,• 
 kl. 19.00 Simman Rälby külas, esinevad taidle-• 
jad ja tantsuks Lõõtspillipoisid.
 kl. 22.00 Sven Kullerkupu kontsert Vormsi kirikus,• 
 kl. 23.00 Öömissa Vormsi kirikus. Jumalateenis-• 
tus.

Olavipäev, pühapäev, 29. juuli
 kl. 11.00 Pidulik Jumalateenistus Vormsi kiri-• 
kus. Peale jumalateenistust kirikukohvi pastoraa-
di õuel ja siis pakutakse tradistioonilist Vormsi 
körti (kruubipuder juurviljadega) Sviby kodukan-
di muusemi, samas näitus teemal «Tulekahju 
Svibys 1932. aastal».

Lootus, et sääseuputuse eest 
kaitseb vihmaveeuputus, ei ole 
määratud täituma. 

Vihmatilk, mis tabab sääske 
on nagu autobuss, mis kihutab 
vastu jalakäijat. Ainult et sääsk 
pääseb kokkupõrkest eluga. 

USAs Atlantas asuva Geor-
gia Tehnikainstituudi insener 
David Hu tegi oma kolleegide-
ga katseid, mille käigus jälgis, 
mis ime läbi sääsk veetilga alt 
pääseb. Selle ime taga on lihtne 
füüsika jäävusseadus ehk liiku-
mishulga jäävuse seadus. Suhte-
liselt suur ja kiire veetilk ei anna 
enamikku oma liikumishulgast 

üle imekergele sääsekesele. Lan-
gev tilk lükkab putuka lihtsalt 
kiiremale allasööstule. Sääsk 
kasutab vihmatilka justkui sõi-
dukit, mille seljas kihutab. 

Trikk on selles, et saada til-
galt maha enne, kui see vastu 
maad põrutab. Ja imekombel 
suur osa sääski seda ka suu-
dab. Väärikas USA Teaduste 
Akadeemia Toimetistes PNAS 
sel nädalal avaldatud artiklis 
tulistasid teadlased sääski kol-
mandalt korruselt vallandatud 
veetilkadega, ent putukatele oli 
rakse pihta saada. Siis pistsid 
nad sääsed puuri ja piserdasid 

selle sisemust sääsesuuruste 
tilkadega. Nõnda leitigi, et sää-
sed mitte ei põika tilkade eest 
kõrvale, vaid liiguvad nendega 
kaasa. 

Vihmatilgaga liitunud sääsk 
peab taluma maa gravitatsioo-
nist kuni 300 korda suuremat 
kiirendust. Hüppavad kirbud 
saavutavad kolm korda pise-
ma kiirenduse. Nõnda taluvad 
sääsed vihma palju paremini 
kui tugevat tuult, mida teavad 
looduses kõndijad niigi. Kuid 
teadlased loodavad oma avas-
tusi kasutada tillukeste lennu-
masinate ehitamisel. 

Sääsk sõidab vihmaveetilgal

Nippe sääskede vastu
Lase kevadel end umbes nä-
dala jagu sääskedel näolt ja 
kätelt süüa, nii tekib loomulik 
immuunsus ning suvel enam 
sügelevaid kuplasid ei tule.

Veega märjaks tehtud naha-
le ei saa sääsed maanduda.

Õhtuti väljas istudes on pa-
rim sääsepeletaja suits — kasu-
tada võib nii väikesi hõõguma 
süüdatud käbihunnikuid kui 
kaubandusvõrgus saadaolevaid 
suitsevaid küünlaid ja spiraale.

Looduslike vahenditena 
võib peletajatena kasutada nt 
sookailu ja küüslauku, kuid 

nagu looduslikud vahendid ikka, 
on nende mõju üsna lühiajaline 
— vahendeid tuleb värskendada 
nii iga poole tunni tagant.

Poes ja apteekides on müü-
gil erinevaid tõrjevahendeid, 
neist tuntuim vast Off, aga 
selle kohta ütlevad teadjad, et 
see mõjuks, tuleb ennast väga 
hoolikalt kokku määrida, sest 
iga vahendivaba nahalapike 
on sääskedele meelitav.Hoopis 
tõhusama vahendina pakuvad 
asjatundjad, loodusemehed ja 
-naised välja peamiselt jahi- ja 
kalapoodides müüdava keemili-

se tõrjevahendi nimega X-100, 
kuid hoitavad samas, et see on 
väga vänge kraam, mis võib teo-
võimetuks muuta nutitelefone 
ning sulatada kummiriietki.

Toas toimib tõhusalt vahend 
nimega Raid Electric Killer, mis 
töötab elektrivoolu ja täitepad-
jakeste toimel. Kui see lõhnava-
ba aparaat ööseks magamistup-
pa panna, siis sääsed inimestest 
enam välja ei tee ning hommi-
kuks on masin enamiku häiri-
vatest pinisejatest surmanud.

Ajakirjanduse põhjal refe-
reerinud Eidi Leht ja Külli Kivi

Vormsi kiirabibrigaadi tööst
HEILY PIIP
Alates 1. märtsist käesolevast 
aastast tegutseb Vormsil Põhja-
Eesti Regionaalhaigla alluvuses 
töötav Väikesaarte esmaabi bri-
gaad. 

Väikesaarte meditsiinilise 
abi protsessi algatasid saartel 
kohalikud elanikud, kes tegid 
ministeeriumile taotluse saare-
rahva meditsiiniliseks teenin-
damiseks. Edasi tegelesid asja-
ga ministeerium, terviseamet ja 
riigikogu ning esimene taoline 
kiirabi abibrigaad hakkas tegut-
sema Kihnu saarel umbes aasta 
tagasi. 1. märtsist hakkasid töö-
le taolised kohalikud abibrigaa-
did ka Vormsil ja Ruhnus. 

Enne tööle asumist läbisid 
brigaadid spetsiaalse õppeprog-

rammi. Terviseamet tegi nime-
kirja teadmistest ja oskustest, 
mida brigaad pidi omandama. 
Õppeprogramm oli väga tihe — 
koolitused, loengud, praktika, 
samuti koolitused Skype’i teel.

Vormsi brigaadis töötavad 
Marge Tiik, Heily Piip, Ahto 
Kokk, Koit Kõiveer ja Peeter 
Savisto. Suvel kuulub brigaadi 
kooseisu ka Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla õde või arst. 

Väljakutsetel nõustab bri-
gaadi telefoni või Skype’i teel 
Häirekeskuse arst või Põhja-
Eesti Regionaalhaigla arst. 

Saarte kiirabiautod on 
komplekteeritud kaasaegse va-
rustusega. Võimalik on teha 
patsiendile EKG, mõõta ve-
rerõhku, manustada ravimeid 

perfuusoriga (automaatsüstla-
ga), panna tilkinfusiooni, mõõ-
ta veresuhkrut jne. 

Praeguseks on olnud erine-
vaid väljakutseid — kergemaid 
ja raskemaid traumasid ning ol-
nud ka väljakutseid, kus on va-
jalik olnud vaid väike nõuanne. 

Raskemate traumade puhul 
kasutatakse inimese mandrile 
haiglasse toimetamiseks heli-
kopterit. Samuti on võimalik 
inimese transport praami või 
kaatriga. Vastavad kokkulepped 
on sõlmitud.

Kui teie või teie lähedased 
vajavad meditsiinilist abi, siis 
helistage abi saamiseks Häire-
keskuse telefonile 112 ja Häi-
rekeskus saadab teile abi osuta-
miseks esmaabi brigaadi.


