
Vormsi valla leht Mai 2013

Maikuu on käes, too-
mingas õitseb ja

ööbikud laksutavad. Troo-
pikas on kaks aastaaega — 
vihmane ja kuiv periood. 
Vormsis aga külalisteroh-
ke suvi ning veidi uimane 
ülejäänud aeg.

Praegu on kevad ja mu-
ru niitmine ei ole veel 
muutunud nuhtluseks ning 
inimeste nägemine külava-
hel tüütuks vaatepildiks.

Koduõue kaunis välja-
nägemine ei ole mitte ilus 
ainult endal vaadata, vaid 
jätab meie saarest ja vorm-
silastest esmase mulje ka 
kõigile külalistele. Ja mitte 
ainult oma kaunis maa-
lapp vaid ka korras aiata-
gune teeäär, bussipeatus 
tõstab endalgi tuju.

Vormsile ainuomased 
prügimajad on kindlasti
aidanud kaasa meie kodu-
de ja metsaaluste puhtuse-
le. Kevadine lumesulamine 
ei too Vormsil välja purke 
ja pudeleid kraavikallastel. 
Seepärast on nii tore, kui 
näed kuidas inimesed kas 
siis külaseltsidesse koon-
dununa nagu Rumpos, 
Rälbys ja mujalgi kaunista-
vad oma koduümbrust.

Lilled Kersleti lautade 
ees ei ole veel mitte palju-
dele enesestmõistetav 
kuid igati järgimistvääriv 
eeskuju meie tootmishoo-
nete ümbruses.

Püüame üheskoos muu-
ta kodusaare veelgi 

kaunimaks. Ja mitte ainult 
külaliste jaoks vaid eelkõi-
ge iseendale. Üks kaunis 
lill meie peenras ja põõsas 
meie õuel ei tohiks kunagi 
olla liigne.

Kaunist kevadet teile 
kõigile, kallid vormsilased 
ning meie külalised.

Vallavanema 
veerg

MEEME 
VEISSON

•  Vallavalitsus vaatas läbi ühiste-
gevuse ja ürituste toetamiseks 
laekunud taotlused ja jõudis 
järeldusele, et kehtiv kord va-
jab uuendamist ja täpsusta-
mist. Seekord toetati Vormsi 
pensionäridele maheravimtai-
mede kasvatustallu väljasõidu 
korraldamist 330 euroga ja 
eraldati mittetulundusühin-
gule Rälby Külaseltsi «Teater 
Maale» projekti raames toimu-
va etenduse omaosaluse kat-
miseks 50 eurot.

•  Vallavalitsus täiendas väljas-
pool Vormsit huviringides 
käivate Vormsi Lasteaed-Põhi-
kooli õpilaste huviringide ku-
lude katmise korda. Huviringi-
de kulud kaetakse Vormsi valla 
eelarvest, kuid mitte rohkem 
kui 70 eurot kuus ühe lapse 
kohta ja mitte rohkem kui 630 
eurot ühe lapse kohta aastas. 
Kulud kaetakse ringipäeviku 
alusel, põhjuseta puudutud 

tunde valla eelarvest ei kaeta. 
Ringipäevik tuleb esitada iga 
kuu. 

•  Hullo ranna-ala anti osaliselt 
rendile osaühingule Vormsi 
MT, sõlmitakse viie-aastane 
rendileping.

•  Tankla ehituse omanikujäre-
levalve pakkumise võitis AS 
Infragate Eesti, kes tegi kõige 
väiksema pakkumise. Lepin-
gusumma on koos käibemak-
suga 1435,20 eurot. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, siis peaks 
tankla olema valmis 15. augus-
tiks.

•  Vallavalitsus vaatas läbi 2012. 
aasta majandusaasta aruande 
ning arutas 2013. aasta eelar-
ve muutmise ettepanekuid ja 
eelarvega seonduvaid küsimu-
si. Otsustati korrastada Rälby 
sadama teeäär, teha korrastus-
töid Hullo Kiigeplatsil, korras-
tada Hullo küla avalikud käim-
lad ning istutada bussipeatuse 

ja külakeskuse juurde lilled. 
Eraldati 600 eurot Vormsi 
kalmistul oleva eestirootsluse 
edendaja Hans Pöhli (Asutava 
Kogu ja I, III ning IV Riigikogu 
liige) hauaplatsi korrastami-
seks ja hauakivi mälestustahvli 
taastamiseks. Otsustati sõlmi-
da jäätmete veo leping aktsia-
seltsiga Raggn-Sells, teha voli-
kogule ettepanek suurendada 
raamatupidaja palka, kinkida 
igal aastal Vormsi Põhikooli 
lõpetajatele valla poolt kolme 
aastase garantiiga sülearvuti, 
mille kulu nähakse igal aastal 
ette kooli eelarves ja esitada 
volikogule eelarve muutmise 
eelnõu.

Järgmine volikogu istung toimub 
3. juunil. Volikogu istungid on 
avalikud ja kõik võivad istungit 
kuulama minna.

Koostas Eidi Leht
Vormsi valla sekretär

Vallavalitsuse ja Volikogu tegemistest

«Suunanäitaja» Avasilmi Vormsi. Pildi autor Marge Tiik

Saarevahil
on öelda

JONNE BERGGREN
Vormsi saarevaht

Talveperiood siis selleks korraks jälle seljata-
ha jäetud. Oli vahva talv. Oli lund ja tuisku 
nagu ikka, aga parim selle kõige kõrval oli 
selletalvine pikk jääteeühendus mandriga. 
Ja kui me tavaliselt pisut kipume muretsema 
oma turvalisuse pärast jäätee perioodil, siis 
sellel aastal läks küll kõik hästi ja mingisugu-
seid negatiivseid üllatusi ei ole siiani kuulda.

Tänaseks päevaks on kevad täies jõus 
ja kahjuks ka esimene väike apsakas Borr-
by külas lahtise tulega ära olnud. Lõpp hea 
kõik hea, päästjad ja abistajad said tulele 
piiri peale ja suurem kahju jäi tulemata. 
Siinkohal väike soovitus enne tule tegemist. 
Vaadake internetist EMHI kodulehel tule-
ohu kaarti. Sellest võib olla abi, kui ise ei 
oska olukorda hinnata.

Sellel kevadel millegipärast hakkab tee-
äärsetesse kraavidesse ja metsa alla ilmuma 
taas joogitaarat ja muud prügi. Mitu aastat 
see probleemiks eriti ei olnud. Rumpo ehitus-
jäätmete ladustamise platsil teeb natuke mu-
ret see, et inimesed tahavad kiiresti oma koor-
ma maha panna ja ei suvatse nõuetekohaselt 
sorteerida. Palun võtame selle aja ja teeme 
seda oma saare ja ilusama maailma nimel.

Kevadkoristuse käigus on juba ka esime-
ne lõhkekeha lagedale tulnud ja kahjutuks 
tehtud. Küllap neid tuleb ka edaspidi. Aga lu-
gejatele taas väga tõsine palve — palun mitte 
mingil juhul hakata neid ise teisaldama või 
torkima, see on väga ohtlik ja võib juhtuda 
tõsiste tagajärgedega õnnetus. Andke teada 
saarevahile või helistage numbrile 112.

Seoses meie saarel toimuva intensiiv-
se ehitustegevusega on aktuaalne kruusa 
kaevandamise teema. Seadus ei luba seda 
ametlikult teha ja keskkonnainspektsioon 
jälgib hoolega, et ei toimuks ebaseaduslikku 
pinnase teisaldamist. Olukorras, kus koha-
peal kruusa võtta ei ole, teed aga vajaksid 
täitmist, on praegune valla teede olukord 
küllaltki hea. Loomulikult saaks paremini, 
kuid see nõuab palju raha. Antud olukorras 
on teed hooldatud selliselt, et väga palju pa-
remini vist ei saakski.

Kahjuks ei saa sama öelda jalgrattateede 
kohta. Kui samamoodi edasi läheb, on mõne 
aasta pärast need rattateed, mis paar aastat 
tagasi olid autoga vabalt läbitavad, täiesti 
läbimatud. Kas on ikka mõistlik lasta neid 
nii kinni kasvada? Mis saab siis, kui mõnes 
sellises piirkonnas tekib põleng ja pääste-
autod ei saa lähedale või kui mõni matkaja 
vajab kiiret arstiabi, kuid kiirabi peab jääma 
ootama mitme kilomeetri kaugusele? Siis ei 
saa küll süüdistada kiirabi.

Kui meditsiinile juba jutt läks, siis ta-
haks märkida, et nii hea pole meditsiiniabi 
kättesaadavus siin saarel veel kunagi olnud, 
kui täna. Natuke harjumist nõuab just vane-
matel inimestel selline nö telemeditsiin, kuid 
tõele au andes — meie tingimustes parim.

Parkimisest Hullo külas ka paari sõnaga. 
Kutsun poekülastajaid parkima oma autosid 
ikka parklasse. Igati korralik seisuplats ja 
pole ka pikk maa poeni astuda.

Ja mis muud kui austage avaliku korra 
reegleid, liiklusseadust, looduskaitse eeskir-
ju ja kaaskodanikke ning armastage lapsi, 
loomi ja liblikaid.
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Tasakaalustatud kasvamiseks 
vajavad taimed palju toit-
aineid. Väetised on vajalikud 
selleks, et kompenseerida toit-
aineid, mis saagikoristuse ja 
lehtede riisumisega mullast 
kaovad.

Orgaanilised väetised 
avaldavad mullaomadustele 
positiivset mõju. Orgaanilise 
väetise lagunemisel rikastub 
muld huumusega, tumeneb, 
neelab rohkem päikeseenergiat 
ja soojeneb kiiremini. Samuti 
aktiviseerub mikroorganismi-
de tegevus, paraneb taimede 
toitumine ja kasvupinnase 
struktuur. 

Huumus on mulla orgaani-
line komponent, mis muudab 
toore mineraalpinnase vilja-
kandvaks mullaks. Huumuse 
koostisse kuuluvad ained on 
pinnases vastupidavad ja pi-
kaajalise mõjuga, kuid mitte 
igavesed. Taimede jäänused ja 
orgaanilised väetised annavad 
mullale uut huumuse toorainet. 
Huumusrikas muld on kohev ja 
vastupidava struktuuriga, tänu 
millele saavad taimede juured 
hapnikku. Kasutades regulaar-
selt orgaanilisi väetisi, toide-
takse huumusega mullas elut-
sevaid kasulikke mikroobe ja 
vihmausse, kes pidevalt mulda 
kobestavad ja toiteelemendid 
taimedele kättesaadavaks muu-
davad. Mulla huumusesisaldust 
saab suurendada regulaarse or-
gaanilise väetiste lisamisega.

Tänu looduslikule pärit-
olule on toiteelementide sisal-
dus orgaanilistes väetistes tai-
mede kasvuks sobival tasemel. 
Orgaanilise aine lagunemise 
tulemusena vabaneb otseselt 
vaid osa toitaineid, teine osa 
(eeskätt osa lämmastikust ja 
ka fosforist) seotakse mulla 
mikroorganismide poolt ja 
neid ei uhuta mullast välja. Nii 

moodustub toitainete varu tai-
medele. 

Eesti rannikualadel ja saar-
tel on orgaanilise väetisena 
kasutatud aastasadu adrut. 
Mereadru sisaldab soodsas 
vahekorras enamasti kõiki tai-
medele vajaminevaid makro- ja 
mikroelemente, olles toitainete 
sisalduse poolest võrdne ta-
heda laudasõnnikuga. Lisaks 
sisalduvad mereadrus tugeva-
toimelised looduslikud mõju-
ained mis aitavad taimedel 
teisi toitaineid omandada ja 
parandavad seeläbi ka nende 
tervist. 

Mereadrus sisalduvad 
toiteelemendid on mullas la-
hustuvad, millest põhiosa 
muutub mikroorganismide 
abil taimedele kättesaadavaks 
juba esimesel kasutusaastal 
(allapanuga sõnniku ja kom-
posti puhul vabaneb suur osa 
toitained aeglasemalt ja alles 
sõnniku andmise järgnevatel 
aastatel). Mereadru kasutami-
ne võimaldab saada kvaliteetse 
ja looduspuhta saagi.

Väärtuslik aiaramm Vormsi 
mereadrust — kiiretoimeline 

orgaaniline väetis

MEREADRU

Mereadru eelised ja eripära laudasõnnikuga võrreldes:
•  rikkalik ja tasakaalustatud makro- ja mikroelementide

sisaldus 
•  toiteelemendid on taimedele kergesti omastatavad 
•  sobiv happesus (pH 6,6), mis on taimekasvatuse seisuko-

halt sobilik enamike taimede kasvuks
•  sisaldab looduslikke kasvustimulaatoreid (auksiine)
•  stimuleerib mullas mikroobide tegevust
•  suurendab taimede vastupanuvõimet ebasoodsatele kasvu-

tingimustele (põud, liigniiskus)

MEMEMEMEMEMEMEREREREREREREREADADADADADADADRURURURURURURU

KASUTAMINE:

•  Mereadru sobib kasuta-
miseks nii aianduses kui 
ka põllukultuuride kas-
vatamisel, sobib nii tava- 
kui mahekasvatajatele. 

•  Mereadru on soovitav 
laotada kevadel mulla-
pinnale umbes 5 cm 
paksuse kihina ja seejä-
rel segada mullaga kas 
rehitsemise või kaeva-
mistööde käigus. Samu-
ti võib mereadrut panna 
istutamise ajal taimeri-
vide alla või kõrvale 
mulla sisse kohtväetise-
na. Juured saavad vaja-
likud toiteained niisugu-
sel kujul antud adrust 
kindlasti kätte. Selleks, 
et iga taim saaks vajali-
ku koguse toiteaineid, 
on hea istutuskohad 
krundil ette planeerida.

KAKAKAKKAKKAKASSUSUSUSUSUTATATATATATAMIMIMIMIMIMINENENENENENE::::

Maaparandustööde
ja põllumajandustööde käigus 

tekkinud kivihunnikud
VALVI SARAPUU
kinnisvaraspetsialist

Artikkel koostatud Keskkon-
naameti ja Maapõueseaduse 
alusel.

Sviby sadama ehitusel on 
tekkinud vajadus põllukivi-
de ostmiseks/saamiseks. Kui 
maaomanik plaanib müüa või 
anda ära põldudelt kivihun-
nikuid, peab arvestama Maa-
põueseaduse § 60 sätestatuga.

Eelduseks on, et kivid 
on juba põllumajandus- või 
muude selles paragrahvis ni-
metatud tööde käigus tekki-
nud, mis tähendab, et ei ole 
lubatud kivide korjamine ehi-
tusele viimiseks. Kivide tekke-
kinnistult väljaviimiseks peab 
Keskkonnaametilt nõusoleku 
küsima kinnisasja omanik või 
selle kasutusõigust omav isik. 
Riigimaa puhul on kivide tei-

saldamisel või võõrandamisel 
ka tasukohustus.

Kuigi looduskaitse ees-
märgil pole põldudelt kogutud 
kivihunnikute kaitse vajalik, 
on vaja siiski Keskkonnaameti 
nõusolekut kivide eemalda-
miseks kinnistutelt tulenevalt 
Maapõueseadusest. Hilisema-
te arusaamatuste vältimiseks 
palume maaomanikel taotleda 
aegsasti vastavat luba Kesk-
konnaametilt. Teates tuleb kir-
jeldada Maapõueseaduse § 60 
lõikes 3 nõutud asjaolusid, väl-
javõte seadusest allpool lisatud.

NB! 1. Ei tohi võtta kive 
võõralt maalt.

2. Ei tohi hävitada või rik-
kuda vanu kiviaedu, olenema-
ta nende seisukorrast.

3. Ei tohi hävitada vanu 
kivimüüre.

Vanad kiviaiad ja kivi-
müürid on pärandkultuuri 
objektid.

VÄLJAVÕTE MAAPÕUESEADUSEST

§ 60. Ehitiste püstitamisel, maaparandusel või põllumajan-
dustöödel ülejääva kaevise kasutamine
• (1) Kinnisasja omanikul või kinnisasja kasutusõigust 
omaval isikul on õigus käsutada, kaasa arvatud kaubastada 
ehitise püstitamise, maaparandustööde või põllumajandus-
tööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist.
• (2) Ehitise püstitamisel maapõues tehtavate tööde, nagu 
kraavi, vundamendi ja allmaaehitise rajamise ning maapa-
randustööde ja põllumajandustööde käigus kaevise tekita-
mist ja kasutamist ei käsitata kaevandamisena.
• (3) Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja 
kasutamine on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. 
Nõusolek loetakse antuks, kui sellest on eelnevalt kirjalikult 
teavitatud Keskkonnaametit ning viimane ei ole kahe näda-
la jooksul teate saamisest arvates nõusoleku andmisest 
keeldunud. Kui Keskkonnaamet vajab teate esitajalt täien-
davaid andmeid, pikeneb nõusoleku andmisest keeldumise 
tähtaeg andmete saamiseks kulunud aja võrra. Teates tuleb 
kirjeldada võõrandatava või väljaspool kinnisasja kasutatava 
kaevise kogust ja kvaliteeti, kui see on teada, ning kaevise 
kasutamise asukohta, kui kaevist kavatsetakse kasutada 
väljaspool kinnisasja. Teatele lisatakse tegevuse, mille käi-
gus kaevis tekib, kalenderplaan ja olemasoleva plaanima-
terjali alusel koostatud tegevuse asukoha plaan ning koopia 
asjaomasest tegevusloast või asjaomase projektdokumentat-
siooni koopia, kui need on nõutavad käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 sätestatud tegevuse korraldamiseks.

VÄVÄVÄVÄVVÄVÄVÄLJLJLJLJLJLJLJAVAVAVAVAVAVAVÕTÕTÕTÕTÕTÕTÕTEEEEEEE MAMAMAMAMAMAMAAPAPAPAPAPAPAPÕUÕUÕUÕUÕUÕUÕUESESESESESESESEAEAEAEAEAEAEADUDUDUDUDUDUDUSESESESESESESESTSTSTSTSTSTST

Südamlikud soovid emadele
MALLE HOKKONEN

Emadepäeva pikk kestev traditsioon oma tähelepanelikkuse ja 
austusega on köitvam pidupäev kevadisel õite-ajal. Just täna-
vu möödubki (juuni alguses) 90 aastat päevast, mil Eesti Naiste 
Karskusliit pöördus üleskutsega paljude organisatsioonide poole 
tähistada emadepäeva. Vormsi Seltsimajas avas selleaastase koos-
viibimise volikogu esimees Ivo Sarapuu. Ta soovis, et emadepäev 
oleks kõigi pidupäevade hulgas selline, mis lubab unustada äri- ja 
argimured, mõranenud poliitilised meelsused ja vaevalised olu-
korrad. Et emadepäev säilitaks oma siiruse ja hingelise olemuse, 
tänulikkuse ning lugupidamise. Emaarmastus ei nõua ju midagi, 
vaid annab kõike.

Meie emadepäeva ilmestasid lasteaia- ja koolilaste etteasted, 
laulud vaheldusid pillilugude ja luuletustega. Lasteaia põnnid olid 
lavale toonud õpetaja Jana juhendamisel lustliku näidendi Riukja-
last ja tema salajastest krutskitest. Lusti jagus kõigile! Algklasside 
õpilased etendasid nukuetendust «Pillekesest metsas». 

Üritus tipnes ühise kohvilauaga. Armas päev.
Jagugu meie armsatel peredel kodurahu, õnnelikke naeratusi 

ja rohkelt puhkevaid kevadõisi hinge.
Väikesed andekad näitlejad
Piltide autor Meeme Veisson

Väikesed päikesed



Gåo Tal Fon Hålman.
Lugusid Naissaarelt

Ståora Pängar. Suured Rahad.
TOIVO TOOMINGAS
tõlkija
ERIK SCHMIDT
jutustaja

Kui olin alles väike poiss, oli 
mu isa peaaegu kogu aeg me-
rel. Aga vastu talve, kui esi-
mest aastat kooli läksin, oli ta 
kodus. Kui lombid juba küllalt 
kõvasti jääs olid, tegi ta mul-
le paari uiske. Aga ajaga said 
need otsa ja siis ehitas ta mul-
le sõudepaadi. Ma oskasin 
sõuda juba neljaselt!

Ema rääkis, et ükskord, 
kui ta sättis end metsa mus-
tikale, korv käevangus, luges 
ta mulle sõnad peale: «Sa ole 
nüüd üks hea ja tubli poiss. 
Jääd üksi koju ja ootad, kui 
ma marjadega tagasi tulen. 
Ja alla, randa, ei tohi minna!» 
Tuli ta aga mõne tunni pärast 
tagasi, polnud poissi kuskil! 
Käis ja hõikas kõik kohad – 
rehealuse, heinalaka, lauda ja 
sauna taga – läbi. Ei midagi! 
Läks siis randa ja nägi – poiss 
aerutab Viktori jullaga abajas 
ringi, nagu suur mees!

See julla, mille isa ehitas, 
oli üks korralik paat. Terava 
täävi, valgeks värvitud ülaosa 
ja kiiluga, nagu kord ja kohus. 
Igatahes mitte niisugused kü-
nad, kus lame põhi ja kantis 
vöör.

Selle paadiga ma teenisin 
oma esimesed rahadki. Sel 
ajal polnud meil külasada-
mas mingit korralikku kaid 
või silda. Vana silla oli jää ära 
lõhkunud ja nüüd jäid paadid 
reisijatega abaja keskele ank-
russe, kust külapoisid oma 
julladega siis linnasaksad või 
linnaskäinud oma saare rahva 
maale tõid. Selle eest võis viis 
või kümme senti nina pealt 
teenida. Mõnikord rohkemgi.

Glubi-vana andis tavali-
selt isegi 25 senti või koguni 
rohkem, kui ta linnas midagi 
kangemat oli nuusutanud. Ta-
valiselt ta ikka oli ja ta eelistas 
siis Engelhardsi Arvidit, kes ta 
maale pidi sõudma. Eks olnud 
ju kümme sentigi raha, ajal 
kui räimekilo eest sai 3-4 sen-
ti. Seepärast olid poisid ka ko-
hal, nagu sipelgad suhkrutüki 
otsas, kui linnarahva paadid 
lahes ankrud sisse viskasid.

Ükspäev ütles üks suur-
test poistest, et nüüd tulevad 
suured rahad mängu. Linnast 
pidi tulema suurem seltskond 
uue kiriku krunti sisse õnnis-
tama. Oma kolm-neli paadi-
täit saksu oli siis oodata. See 
tähendas, et meil, poistel, oli 
kõigil vähemalt üks paaditäis 
randa sõuda.

Läksin koju ja rääkisin 
emalegi, mis kuulda sain. Üt-
lesin talle: «Küll sa saad veel 
näha, millise rahapatakaga 
ma tagasi tulen, kui kõik need 

peened härrad tulevad minu 
ilusa ja puhta paadiga randa! 
Eks neil ole ju kõige ilusamad 
ja uuemad riided seljas ja kes 
neist siis tahaks kalahaisulises 
paadis soomustest kirjul pin-
gil istuda!»

Ema aga oli teist meelt. 
Sai isegi nagu pahaseks ja 
keelas mul seda teha. «Ei tea 
miks siis mina ei või, kui tei-
sed teenivad?» olin ma sol-
vunud. Ja siis ema seletas: 
«Need härrad on praostid ja 
piiskopid ja ministrid ja kõik-
sugu kõrged aukandjad. Isegi 
Rootsist! Kogu see seltskond 
on meile lõunale palutud. Ja 
seepärast ma ei taha, et nad 
näeksid, et seesama poiss ker-
jab sadamas sõidutamise eest 
sente, kes pärast siin ringi 
jookseb.»

Ma siis arvasin, et ma 
just peaks katsuma ikka mi-
dagi nende pealt teenida, kes 
pärast meil laua tühjaks söö-
vad. Ema aga läks veel pahu-
ramaks ja lubas mulle vastu 
kukalt anda, kui ma ikka sa-
damasse häbi tegema lähen.

Mis ma pidin tegema? Tei-
sed poisid arutlesid juba mitu 
päeva, mis nad kõik oma suu-
re rahaga teevad ja saavad, 
aga minul ei luba ema jullat 
vettegi lükata! Raske oli!

Kui siis see pühapäev lõ-
puks käes, oli sadam rahvast 
täis, nagu kärbseid mäda silgu 
peal.

See sipelgapesa liikus ja 
sumises, poisid olid paatide-
ga abajas juba siis, kui linna-
meeste laevad olid alles kirbu 
suurused Kopli poolsaare ot-
sas.

Läks oma kolmveerand 
tundi veel, kui külaliste alu-
sed hakkasid ükshaaval aba-
jasse sisse sõitma. Laevad olid 
kõik kaskedega ehitud ja nä-
gid eemalt välja nagu heina-
koormad. Aga kõik puupüsti 
rahvast täis! No nüüd läks 
tööks! Poisid sõudsid edasi-
tagasi, nagu jõudsid, aga ikka 
oli saabujaid laevadel pea sa-
mapalju, kui enne! Ma nägin, 
kuidas poisid kaldal rahasid 
taskusse ajasid ja muudkui 
uue koorma järele sõudsid! Ja 
mina seisan seal kõrval, nagu 
idioot, mokk töllakil oma 
uhke, maale tõmmatud paadi 
kõrval! Siis tuli naabrimees 
Jässu, kelle õige nimi oli Ge-
rald. Patsutas õlale ja küsis, 
kas mul on käed otsast kadu-
nud, et teistele appi ei lähe ja 
hakkas naerma...

See oli nüüd juba liig, 
mis liig! Pistsin randa, paadi 
juurde, nagu oleks une pealt 
haavleid tagumikku saanud! 
Hetkega tormasin üle ja läbi 
kõige, mis teele ette jäi, lük-
kasin paadi vette ja olingi 
aerude taga. Paari sekundiga 

keerasin paadi ümber ja sõud-
sin laevade poole, nii et lained 
mühasid täävi all. Või «vesi 
solises», nagu Vana-Janni ta-
vatses öelda.

Sain abaja keskele ja võt-
sin kursi laevale, kus oli kõi-
ge paksemalt rahvast peal. 
Mitmed juba hüüdsidki sealt, 
et «kom hit ja kom hit» (tule 
siia) Ma sain lastiks kaks pee-
nikest Rootsi härrat ja sõud-
sin randa. Hüppasin välja, 
tõmbasin paadi üles, et här-
rade jalad märjaks ei saaks ja 
kumbki andis mulle 25 senti! 
Kummardasin, tänasin ja pa-
nin uuesti, kätt andmata mi-
nema. Kiire oli!

Linnarahvast oli ikka veel 
palju oma paatides ootamas, 
kuid seekord sain paati vaid 
ühe matsaka vanamuti. Ta oli 
nii paks, et rohkem ei mah-
tunud. Ma ei hakanud oota-
ma, millal ta ükskord ennast 
paika sätib, sest heal juhul 
ma jõuaks ju veel kaks reisi 
teha! Nii sõitsingi kalda poo-
le, mutt, nagu heinasaad kesk 
paati püsti! Käekott rippus tal 
käevangus ja peas oli tal uhke 
lillede ja kuke sabasulgedega 
kübar. Suled olid ehtsad, aga 
lilled olid riidest, jõudsin tähe-
le panna.

Poolel teel randa tuli 
Laarase Villiam oma paadi-
ga vastu ja hõikas mammile: 
«Proua! Kas te pole kuulnud, 
et paadis ei tohi püsti seista? 
Istuge!» Mutt hakkaski ringi 
keerama, et vaadata, kuhu 
istuda, kuid kallutas paati, nii 
et vasakust pardast paat vett 
sisse rüüpas ja kõikuma lõi. 
Ma ei tahtnud ka paadi alla 
jääda, lasin aerud lahti, tõu-
sin paadi ninale ja hüppasin 
peaees vette. Tulin pinnale ja 
kroolisin laevahuku kohast 
kalda poole!

Mutt läkski paadiga põh-
ja, nagu kivi, aga kui ta jalgele 
sai, ulatus vesi talle vaid rin-
nuni.

Kõhis ja puristas pisut 
vett suust välja ja hakkas kal-
da poole sumama, käed ka-
hele poole laiali ja laksas aga 
vastu vett, nagu lastud hani. 
Käekott oli kadunud, kuid 
uhke kaabu ujus tal uhkesti 
sabas. Kui ta sedasi tuli, riiete 
alla jäänud õhk tõstis kleidi 
suure mullina ümber ta kere, 
nägi ta välja nagu puksiir, kel 
suur laev slepis. Mina ees, 
tema, suur rõngas ümber, jä-
rel, jõudsime randa.

Vaatasin tagasi. Julla oli 
triiki vett täis, Laarase Villiam 
oli aeruga muti käekoti välja 
õngitsenud, mutt ise aga nõri-
ses vett igast otsast – riietest, 
lõua otsast ja läbivettinud 
peenikesest soengust. Tuli ja 
vaatas mind sihukeste jõllis 
silmadega, nagu oleks mina 

milleski süüdi. Aga ma ju ei 
olnud!

Nüüd tuli üks Rootsi här-
ra, andis mulle raha ja tegi 
pilti! Raha tundus suur! Vaa-
tasin. Terve kroon! Pistsin 
raha taskusse, teiste juurde. 
Poole tunniga olin teeninud 
poolteist krooni! Seda oli ter-
ve nädala teenistus! Ootasin 
veel veidi rannas ja nägin, et 
minu julla pukseeritakse ka 
randa. Keegi ei tahtnud enam 
millegipärast mulle raha anda 
ja ma tulin ära. Vallbergeni 
karjamaal kuivatasin riideid.

Mõne tunni pärast, kui 
riided juba tahedad, läksin 
hiilides koju. Nägin, kui kõik 
see sakste vägi meie väravast 
välja tuli. Tegin asja pinumaa-
le, nagu oleksin terve päeva 
seal olnud.

Vestsin noaga paar männi-
koorest paadikest ja muuseas 
lugesin ka mitu korda raha 
üle. Kui ikka keegi mind ot-
sima ei tulnud, läksin ise tup-
pa. Ma teadsin, et võin vastu 
kõrvu ka saada, kui ma mõne 
tembuga vahele jään. Vahel 
saatis ema mind karistuseks 
puu otsa, hagu murdma. Üks-
kord kukkusin poole kase 
pealt alla. Ema ehmatas nii, et 
isegi unustas riielda. Aga mul 
läks õnneks. Kukkusin otse 
pehmesse lumehange!

Ühesõnaga – ma teadsin, 
mida oodata. Aga ema oli sel-
lest suurest sakste söötmisest 
nii läbi, et ei viitsinud minu-
ga üldse rääkida. Oli pikali ja 
puhkas.

Kõik olekski võinud õn-
neks minna, kui poisid poleks 
mu jullat hakanud Justineks 
kutsuma.

Tuli välja, et uppumisohtu 
sattunud paks tanta oli Justi-
ne Markus, ühe auväärt lootsi 
abikaasa ja nad elasid Tallin-
nas. Võiks ju arvata, et lootsi 
abikaasa teab, et paadis on 
ohtlik püsti seista.

Niipalju tarkust oleks 
ju elu pidanud ikka andma. 
Aga paistab nii, et Naissaa-
re rahvas, kes linna kolinud, 
võõrduvad mereäärsest elust 
hulleminigi ära, kui Rootsi 
saksad ja ei tee vahet paadil ja 
tänavanurgal. Aga mida pidin 
mina tegema nüüd külapoiste 
irvitamise vastu? Paljud olid 
minust suuremad ja tugeva-
mad. Jäi üle lõuad pidada ja 
alla neelata!

Kui isa ükskord talvel 
koju tuli, kinkis ta mu julla 
ühele oma tuttavale. Mulle 
aga ehitas uue, öeldes: «Pais-
tab, et see eelmine oligi pisut 
kipakas. See peaks nüüd pa-
remini käituma.»

Oleks nüüd keegi seda 
paati ka julgenud Justineks 
kutsuda, oleksin või karule 
endale kallale läinud…
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TASUB PROOVIDA

Sääse- ja puugihooaeg on juba alanud. Toome siin paar 
facebookis jagatud nippi, mis tunduvad päris head. Igatahes 
tasub katsetada.
• Valmista sääsepeletus-segu: 

0,5 l alkoholi
100 ml beebiõli
10 g nelki (ca 2 spl)
Vala alkohol suuremasse klaaspudelisse, lisa nelk ja jäta 
neljaks päevaks seisma. Loksuta vähemalt 2 korda päevas. 
Pärast neljandat päeva lisada beebiõli ja sääsehirm ongi 
valmis. Enne kasutamist raputa segu hästi.

•  Puukide vastu väidetavalt aitab küüslaugu söömine. Ja ise-
gi kui puugid nii ei arva, on küüslauk ikkagi igati väärt 
kraam söömiseks. Lastele soovitatakse küüslauguküüned 
taskutesse sokutada, need eritavad küüslaugu lõhna ja 
hoiavad puugid eemal.

EVELIN TRINK
Päästeameti Lääne päästekeskuse pressiesindaja 

Kevadisel soojaperioodil mõtlevad vähesed inimesed sügisele ning 
kütmisvajadusele, kuid kutseline korstnapühkija soovitab just nüüd 
oma ahjud pliidid korda teha, sest järjekorrad on lühemad. Samuti 
pole suvel vaja küttekoldeid kuumaks ajada, nii saab vajadusel teha 
ka remondi või ümberehitustöid, et sügis võiks muretult tulla.

Millal peaks korstnapühkija koju kutsuma?
Kohe peale kütteperioodi. Või kui ilmnevad esimesed tunnu-

sed, et küttekolle ei tõmba ja tunnete majas suitsulõhna, küttekol-
deuksest ajab tuppa vingu, on tekkinud tahmapõleng, soojamüür 
ei lähe soojaks. Ühesõnaga annab küttekolle mitmel moel märku, 
et see on korrast ära.

Miks võiks korstnapühkija kevadel kutsuda?
Korstnapühkija vaatab teie küttekolded ja korstnad üle, et kas 

need vajavad remonti või ei.
Elu on näidanud, et sügisel on korstnapühkijatel kuuajalised 

järjekorrad ja pottseppadel on veel pikemad. Kellel on vaja kütte-
koldeid remontida, peaksid korstnapühkija kutsuma praegu, mitte 
veeretama seda sügisesse. Nii saab sügiseks küttekolded korda ja 
võite muretult talvele vastu minna.

Mida korstnapühkija teeb?
Korstanpühkija vaatab teie küttekolded ja korstnad üle ning 

puhastab need. Kui vaja, teeb ka pisiparandused, näiteks vahetab 
tahmatopsid, teeb pliidiremondi, vaatab korstna olukorra üle ja 
ummistuste korral likvideerib need. Peale korstnapühkija käiku 
on teie küttekolded tuleohutud ja võite julgesti kütta.

Milliseid pabereid väljastab korstnapühkija?
Peale hooldustöid saab korstnapühkijalt akti, millele mõlemad 

pooled alla kirjutavad. Aktil on kirjas tehtud tööd ning korstnapüh-
kija kutsetunnistuse number. Kutsetunnistuse kehtivust tuleb enne 
töö tellimist kindlasti kontrollida aadressil www.kutsekoda.ee. Ja 
muidugi esitab korstnapühkija ka arve.

Miks neid pabereid vaja on?
Kui on väljastatud akt, siis korstnapühkija vastutab ka oma 

töö eest, sõnaga, sellel tööl on garantii. 

Mida veel lisada?
Kui te olete leidnud endale õige korstnapühkija, siis võiksite 

ka tema juurde niiöelda jääda, sest korstnapühkija on teie kütte-
kollete perearst, kes teab ja tunneb teie küttekoldeid.

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja 
lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord 
enne kütteperioodi algust. Gaasikütteseadmeid tuleb hooldada 
üks kord aastas. 

Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekol-
desse visatakse halva kval iteediga küttematerjale (okaspuu, pin-
nud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini hooldada. 

Ärge kartke korstnapühkijat, ta on alati teile abiks nõu ja jõu-
ga. Korstnapühkijate andmeid võite julgelt küsida ka päästeala 
infotelefonilt 1524.

Korstnapühkija Korstnapühkija 
on teie on teie 

küttekollete küttekollete 
perearstperearst
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LÕPUPIDU LASTEAIAS

Vormsi lasteaia lõpupidu toimub 31. mail. Koguneme laste-
aia juures kell 15 ja suundume rongkäiguga lõpupeoks rah-
vamajja. 

LÕPUPIDU KOOLIS

Põhikooli lõpuaktus toimub 15. juunil algusega kell 12.

JAANIPÄEV JA VÕIDUPÜHA

22. juunil kell 20 Jaanituli Dibys.
23. juunil kell 11 Jumalateenistus Vormsi Püha Olavi kiri-
kus, Vormsi lipu õnnistamine.
23. juunil kell 21 Vormsi Jaanituli peoplatsil, tants ja taga-
ajamine. Tantsuks ansambel Roland ja õhtujuht Toivo Sõ-
mer.

VORMSI KOOLI KOKKUTULEK

Vormsi kool kutsub laupäeval, 27. juulil 2013. aastal  kok-
kutulekule kooli vilistlasi, endisi töötajaid ning kõiki tei-
si kooliga seotud inimesi.
Tähistatakse Vormsi hariduselu 140. ja Hullo koolimaja 
75. juubelit.
Koolimaja on avatud alates kella 11.
Pidulik aktus kell 12.
Pärast aktust kohvilaud, jutuvestmised ja kooliaja meenu-
tused. 
Koolimajas avatud väljapanekud kooli ajaloost ja õpilaste 
töödest.
Registreerimine tel 472 4072 või vv@vormsi.ee.
Täiendav info: Malle Hokkonen tel 5645 2618 või m2525al-
le@gmail.com.

OLAVIPÄEV

27. juuli
Kell 11 Laat Rälby külas.
Kell 14 Okasroosike, nukuetendus, Rälbys.
Kell 17 «Lauluga maale» saate lindistus Rumpo rannal.
Kell 21 Simman Kiigeplatsil.

28. juulil
Kell 10 Jalutuskäik Borbys giidi saatel.
Kell 22 Sven Kullerkupu kontser kirikus.
Kell 23 Öömissa kirikus ja küünalde asetamine kalmudele.

29. juulil
Kell 11 Jumalateenistus kirikus.
Kell 13.30—15 Traditsioonilne Vormsi supi ühissöömine ja 
kohvijoomine muuseumis.
Kell 15 Eesti-Rootsi muusika, laulud, tantsud Sofia Joonsi-
ga muuseumis.

TEATED

TÄNUAVALDUS

Saabusime 22. aprilli õhtul lambakasvatajate üritu-
selt. Kõik praamid olid juba lahkunud. Vormsi lam-
bakasvatajate nimel tänan vallavanemat, vallasek-
retäri ja Jurmo kaptenit mõistva suhtumise ja vastu-
tulelikkuse eest, kes organiseerisid lisareisi, et väsi-
nud rändurid veel õhtul üle mere koju said. 

Vormsi lambakasvatajate nimel Eha Salus

ÕNNITLEME!
Helgi Jäämees — 70

Heldur Soesson — 60
Meeme Veisson — 60

Daisi Siilbeki ja Arvi Evarti perre sündis
19. mail pisipoeg Georg

Vormsi pensionärid on ikka
veel uudishimulikud

HELLE RINNAK
seltsingu liige

Mitte ainult uudishimu-
likud, vaid ka täis tegut-
semise soovi. Elu ja aas-
tad on kahjuks hõrenda-
nud meie seltsingu ridu, 
aga nii see siin maail-
mas kord on.

Seltsing «Vormsi pensionärid» 
on praeguseks eksisteerinud 
juba 2,5 aastat — eesmärgiks 
üksteise toetamine, eakate elu 
organiseerimisele kaasaaita-
mine, et ühiselt välja selgitada 
eakate mured ja soovid, teavi-
tades nendest ka vallajuhte.

Algus oli paljutõotav: 
2010. aasta novembrikuu val-
lalehes kirjutab tollane valla-
vanem: «Meie arengu ja ühtse 
heaolu peamiseks võtmeks on 
koostöö». Kuldsed sõnad! Kui 
siia juurde lisada teineteisest 
hoolimine, on kõik nii, nagu 
olema peab. Nii mõndagi 
on aja jooksul toimunud. Et 
Vormsi elanikkonna hulka 
kuuluvad ka eakad, on para-
tamatus. Ja et tahetakse olla 
saare eluga kursis, jõudumöö-
da kaasa aidates ning elada 
rahulikult ja rõõmsalt. Selleks 
otsimegi koostegemise võima-
lusi.

Juunis 2011. aastal toi-
mus seltsingu esimese üri-
tusena kogu saare elanik-
konnale suunatud seminar 
«Väärikas eakas», kuhu olid 
kutsutud mitu esinejat väl-
jastpoolt Vormsit.

Augustis 2011. aastal 
toimus ühepäevane õppereis 
Läänemaa aktiivsetesse küla-
desse: Rõude, Puise, Kiideva.  
Saada osa teiste paikade ini-
meste tegemistest oli väga hu-
vitav ja õpetlik. Energiasüst 
oli kõva, pani mõtted liikuma.

Need üritused toimu-
sid PRIA projektitoetuse ja 
Vormsi vallavalitsuse eel-
arvest kodanikualgatuse ja 
mittetulundusühenduste toe-
tamiseks ettenähtud summa-
dest.

Mais 2012. aastal käisi-
me kevadet otsimas «Nurga 
puukoolis» ja aianduskesku-
ses «Hortes», huvitav, lõbus, 
õpetlik ja väsitav reis. Täpse-
malt kirjutasin sellest vallale-
he 2012. aasta mai numbris.

Novembris 2012. aastal 
sõitsime laadale — Mardilaa-
dale. Uudistamist oli küllaga: 
uusi ideid ja põnevaid mater-
jalide kasutamise võimalusi. 
Kahju ainult, et ei tulnud kaa-
sa koos käsitööõpetajaga ka 
kooliõpilased. Pikemalt val-

lalehe 2012. aasta novembri 
numbris.

Ja selle aasta mais välja-
sõit Pärnu maakonda Tamme 
tallu, kus kasvatatakse maitse- 
ja ravimtaimi mahetootmise 
põhimõtetel. Saime kuhjaga 
teadmisi ravimtaimede sortide 
ja kasvatamise alal, ürtidest 
tinktuuride ja teede valmista-
misest. Maitsesime ka koha-
peal küpsetatud ürdipirukat 
ja -teed. Teine talu — Neeva 
Aed, kus marja- ja viljapuude 
istikud, lilled, ronitaimed, roo-
sid jpm. Taimi ja istikuid sai 
raha eest kaasa osta, teadmisi 
ja silmailu sai tasuta.

Kuna meie eakad on ka 
enamikus suured käsitöö te-
gijad, jõudsime külastada ka 
vaibakunstniku Anu Raua 
elutöö näitust Pärnu Uue 
Kunsti Muuseumis.

Vaibad, värvid, ideed — 
mida veel soovida ühest ke-
vadpäevast! Kahju nendest, 
kes kaasa ei tulnud! Mitmel 
eakal vedas tervis seekord alt, 
aga küll kõik laabub.

Reis toimus «Pensionäri-
de Seltsingu» ettevõtmisel ja 
organiseerimisel. Kaasa võisid 
aga tulla kõik soovijad, eriti 
ootaksime osalema kooliõpi-
lasi. Kuna oleme ikka mere-
tagune rahvas, oleks vahetu 

teiste tegemistest osasaamine 
rikastav.

Kordan veelkord artikli al-
guses tollase vallavanema öel-
dut: «Arengu ja ühise heaolu 
peamiseks võtmeks on koos-
töö». Justnimelt — koostöö 
noorte ja vanade vahel, hoo-
limine, teadmiste edasiandmi-
ne ja vastuvõtmine. Niisuguse 
suhtumise arendamisel muu-
tub ka meie saarel elu järjest 
paremaks, siis tulevad ka noo-
red siia meelsasti tagasi.

Need reisid said teoks 
Vormsi valla eelarves eakate 
ürituste toetamiseks ettenäh-
tud summadest kodanikual-
gatuse ja mittetulundusühen-
dustele ja koos osavõtjate 
omaosalusega. Ei hakka ülis-
tuslaulu laulma, kui väga 
need reisid olid vajalikud.

Sellel aastal on ka pensio-
näride seltsingul Vormsi Kü-
lakeskuses käsitööseltsi toas 
võimalik kokku tulla ja aru pi-
dada. Kokkusaamised toimu-
vad iga kuu teisel teisipäeval.

Ootame ka uusi liikmeid.
Kokkusaamised ja suhtle-

mine, arvamuste avaldamine 
ja kogemuste vahetamine on 
inimsuhetes väga vajalikud 
kinnitab iga seltsingu liige.

Palun ka teistel seda tõde 
mitte alahinnata!

Valmis film «Vormsi tantsib»
EIDI LEHT
rahvatantsurühma juht

Vormsi rahvatantsurühm on 
tegutsenud rohkem kui 20 
aastat ja see on päris pikk 
aeg. Tantsurühmale pani aluse 
Vormsisse algklasside õpetaja-
na tööle tulnud tantsuõpetaja 
Anu Johani.

Alates 1994. aastast on 
tantsurühma vedanud Eidi 
Leht. Vahepeal oli ühe aasta 
tantsuõpetajaks Tartu Ülikoo-
li rahvatantsuansamblis tant-
sinud Mart Mölder.

Aastate jooksul kogunes 
rühma kohta palju pildi ja vi-
deomaterjali ning tekkis mõte 

rühma tegevus jäädvustada ja 
sellest fi lm teha. 

Tegelikult osutus fi lmi tege-
mise projekt päris keerukaks, 
õnneks leidsime vahva koostöö-
partneri Vare&Jaakola OÜ ning 
tänaseks on fi lm valmis. Film 
«Vormsi tantsib» kasvas algsest 
ideest palju suuremaks ja kulu-
kamaks, kuid tulemus on seda 
väärt. Valmis sai täispikk doku-
mentaalfi lm, mis räägib Vormsi 
ja tantsu ajaloost, rahvariietest, 
Vormsi muusikast. Kasutatud 
on SOV arhiivimaterjale, vanu 
pilte ja fi lmikaadreid. Film on 
huvitav, hariv ja meeleolukas.

Filmi esilinastus toimus 
käesoleva aasta 30. märtsil 

Vormsi rahvamajas, kohal oli 
pea viiskümmend inimest ja ta-
gasiside fi lmi kohta oli väga hea.

Filmi toimetaja ja produt-
sent on Lauri Levo, operaator 
Kaido Tiits, montaažirežis-
söör Elar Järvet, teksti loeb 
Margus Prangel.

Filmis osalevad: Anu Joha-
ni, Eidi Leht, Sofi a Joons, Kris-
tina Rajando, Valdo Rebane, 
Marju Viitmaa, Ants Varblane 
ja rahvatantsurühma liikmed. 
Filmis on hulgaliselt foto ja vi-
deomaterjali vormsilastest.

Rahvatantsurühm Vormsi 
tänab kõiki tantsijaid ja fi lmis 
osalejaid. Suur tänu Kultuuri-
programm «Saarte pärimuslik 

kultuurikeskkond», Eesti Kul-
tuurkapital, Hasartmängu-
maksu nõukogu, Vormsi Valla-
valitsus, Mart Mere, Erik Egel 
ja Ove Koska, kes toetasid 
fi lmi ja tänu kellele see valmis 
sai. Filmi ei ole plaanis laialt 
levitada ja seda saab soetada 
endale ainult saarel, ilmselt sel 
suvel Hullo Külakeskuses.

Dokumentaalfi lm «Vorm-
si tantsib» annab põneva 
ülevaate Vormsi pärimuskul-
tuurist, keskenduses tantsule, 
pillimängule ja rahvariietele 
ning pakub kindlasti ka palju 
äratundmisrõõmu. 

Soovime head vaatamist.
Vormsi Rahvatantsurühm


