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2015 on Eestis muusikaasta ning käesoleva aasta 
juuli Vormsis muusikakuu. Igal aastal on juuli 

nii meil ja mujal Eestis kuu, mis annab suurima osa sisse-
tulekutest turismiettevõtjatele. Paraku on selle asjaga aga 
nii, et ükskõik kui head plaanid turismiettevõtjale ei ole, 
võib sekkuda force majeurena isand ILM ning kõik kavat-
sused pea peale pöörata. Ning kui isegi hiljem päike välja 
tuleb pole sellest enam suurt kasu.

Jaanipäeva eel said proua Strengi tänuväärsel eestve-
damisel kokku Vormsi turismiettevõtjad ning kuigi võib 
tunduda, et me justkui peaksime teineteise tegemistest 
kõike teadma, oli uut infot piisavalt. On ju küsimus selles, 
et sellest lühikesest suvest peab ka ebasoodsa ilma kiuste 
turismiettevõtja võtma kõik, mis võtta annab ning just sü-
nergia ja koostegutsemine on siin need märksõnad, mis
aitavad turismi edendada. Igatahes on väga hea meel, et 
selline kokkusaamine aset leidis ning ka kinnituse osaleja-
telt, et sügisel saadakse taas kokku ja püütakse lahtise pil-
guga vaadata nii järgmist kui ka edasisi suvesid.

Turistile on peamiseks liikumapanevaks jõuks kultuur 
ja gurmaanlus. Loomulikult ka vaatamisväärsused ning 
aktiivne puhkus. Nende nelja faktori tasakaal loob eelduse 
selleks, et turist peatub kuskil kauem ja tuleb sinna ka ta-
gasi. Vastavalt oma võimetele tuleb pidevalt areneda ja üht 
teist sai tehtud ka käesoleval aastal.

Kevadest on esimest korda avatud külastajatele Saxby 
majakas ning sellest on kujunenud väga populaarne siht-
koht saarel. Liitsihimärgi juurde on nüüd paigutatud RMK 
poolt ka laud ja pingid, kus teeline saab jalgu puhata. Las-
ketiiru juurde, mis on üks populaarseimaid ujumiskohti 
sai Meremuuseumi abiga paigutatud ka riietuskabiin, mille 
seintel Vormsi temaatilised fotod. Projekti Riverways abi-
ga sai riietuskabiin ning laud ja pingid ka Sviby tulevase 
ujumisranna asukohta, esialgu on sihtgrupp küll süsta- ja 
kajakimatkajad. 

Valminud on ja Muinsuskaitseameti lõplikku kinnita-
mist ootamas Suuremõisa pargi projekt. Viimane 

koosneb kahest osast – elusloodus ning hoonete varemed. 
Vanad ja haiged puud sai juba mineva talvel maha võetud. 
Esimene uus puu – harilik tamm sai eelmisel nädalal sa-
mas pargis laulupeoliste poolt selleks ettenähtud kohta is-
tutatud. Ees ootab varemete konserveerimine ning hoone-
te juurde infotahvlite asetamine, et oleks aru saadav mil-
list funktsiooni üks või teine hoone oma hiilgeaegadel 
kandis ning milline välja nägi. Mõisa taastada ei suuda me 
kunagi, küll aga oleks jõukohane teede markeerimine näi-
teks tihedama niitmise läbi aga ka viljapuuaia värava ning 
kaevumaja taastamine. Meil on Vormsil vaatamisväärsusi, 
kuid ülemäära palju ei ole neid kunagi. Küsimus on selles, 
kas neid ka hooldada jõutakse.

Rääkides aktiivsema puhkuse osast portfellis tuleb tõ-
deda, et siin on veel pikk tee minna. On selge, et midagi 
oleks vaja, kuid mis oleks see, mis haakuks Vormsi loo-
dusläheduse identiteediga, ei maksaks palju, kuid pakuks 
samas huvi. Kas selleks võiks olla näiteks populaarsust 
koguv discgolfi rada? Tihedamalt toimuvad käsitöötoad? 
Õllepruulimislaager? Regulaarselt toimuv ellujäämis baas-
kursus looduses? 

Rääkides kultuurist on küsimus sama – mis oleks see, 
mida me suudaksime väärikalt välja kanda ja mis meie 
identiteediga haakuks? Suuri masse me teenindada ei 
jõua, seega saab märksõnaks olla kvaliteet. Ühekordsed 
üritused nagu näiteks just toimunud Laulupidu aga ka ees 
ootavad Estonian Voices’i ning Tanel Padari ja Peeter Oja 
kontserdid on äärmiselt tervitatavad ning müts maha Karl 
Kermese ees, kes jätkuvalt viitsib sellesse panustada. Aga 
äkki oleks aeg mõelda näiteks akustilise muusika festiva-
list? See nišs  peaks Eestis tühi olema, unplugged versioo-
ne oma lugudest teevad mitmed populaarsed artistid. Iga-
tahes mõtlemisainet sügiseks jagub.

Seniks aga jõudu ja jaksu nii puhkajate-
le kui turimiettevõtjatele!

Vallavanema veerg
TANEL VIKS

Muljeid Vormsi laulupeost
EIDI LEHT

4. juulil peeti Vormsil 
väikesaarte kuues laulu-
pidu.

Varem on selline üritus toi-
munud 2010. aastal Ruhnus, 
seejärel Vilsandil, Pranglil, 
Hiiumaal ja Naissaarel.

Laulupidu sai alguse 
Sviby sadamast, kus võeti 
pidulikult vastu Hiiumaalt 
paadiga saabunud peotuli. 
Peotule kandetõrvik on olnud 
pidulistele teejuhiks juba esi-
mesest laulupeost peale. Peo-
lisi oli kokku rohkem kui 200 
ja ega pealtvaatajaidki arvult 
alla jäänud. Peotuld trans-
portis perekond Hänni uhke 
hobusekaarik, kus aukohal 
istus tule vastu võtnud seto 
abielupaar. Rongkäik oli pikk 
ja meeleolukas, lipud lehvisid 
ja pillid hüüdsid kuni lõpuks 
jõuti Hullo peoplatsile.

Vallavanem pidas tore-
da avakõne ja laulupidu võis 
alata. Pidu oli suurejooneline, 
soe ja meeliülendav. Fantas-
tiline ilm, eesti hümn ja laul 
Koit, see tekitas juba alguses 
paraja hingevärina. Oli lausa 
tunda, kuidas kõik asjaosali-
sed pidu nautisid, palju rõõ-
mu ja hinge sellesse panid. 
Lisaks veel puhkpilliorkester 
ja armsaks saanud lood, mida 
võis kaasa laula. Tantsulusti 
pakkusid Tarbatu tantsijad, 
keda juhendab Jaanus Rand-
ma.

Üllatusesinejateks oli 
naisrahvatantsurühm Ormsö 
Kadakased, kes on veel nii 
noor, et pole veel aastane-
gi. Rühma juhendab Anni-

ka Adams, muusikalist tuge 
pakkusid Malle Hokkonen, 
Marju Tamm, Yngve Rosen-
blad, Age Kõiveer ja Kristina 
Rajando. Esimesena tantsiti 
Vormsi Shottisit, mille on 
vanade saareinimeste mäles-
tuste abil tantsuks seadnud 
Eidi Leht ja mida tantsiti siin 
saarel juba pea 100 aastat 
tagasi. Hea meel oli kutsuda 
kogu see tantsijate ja laulja-
te vägi kaasa tantsima koos 
meiega Vormsi Longtantsu. 
See on meie oma vana ja ar-
hailine tants, mida Vormsil 
tantsiti talharpa saatel, saat-
jaks vanad Vormsi leikid. Leik 
on selline lühike neljarealine 
salm, millega oli vaja palju ära 
öelda, sest ega saarelastel pol-
nud sõnu raisata. 

Oli tõepoolest ülev vaate-
pilt: algupärane tants, riietus, 
laul, pillimäng ja mitusada 
lauljat, kes kõik selle vana 
Vormsi tantsuga lavale oma 
kohale sai juhatatud. Tant-
suosa lõpetasid Tarbatu tantsi-
jad ühendkooride saatel Anna 
Raudkatsi Tuljakut tantsides 
ja suurt äratundmisrõõmu 
pakkudes.

Vormsi lauljad Yngve ja 
Marju võeti lahkesti koori 
hulka ja nii olid nemadki osa 
sellest laulurõõmust ja publi-
ku vaimustusest, sest nii mõ-
nedki lood said nii tormilise 
vastuvõtu osaliseks, et tuli 
veelkord ette kanda.  

Lisaks Väinamere EÜE 
segakoorile astusid laulupeol 
üles samuti EÜE taustaga 
Pagana segakoor ning Tartu 
Rahvaülikooli ja Eesti Rah-
vusringhäälingu segakoorid, 
puhkpilliorkester Saku. Täna-

vuse laulupeo kunstiline juht 
oli EÜE Väinamere segakoori 
peadirigent Indrek Vijard ja 
lisaks juhatasid lauljaid ja pil-
limehi veel 2014. aasta XXVI 
üldlaulupeo kunstiline juht 
Hirvo Surva, Lauri Breede, 
Kalev Lindal ja Ants Reinhold.

Peo lõpuks, kui algas Mu 
isamaa on minu arm, olid juba 
nii kooril kui publikul silmad 
veekalkvel ja pühiti pisaraid. 
Publiku tänulikkus oli nii 
suur, et viimased lood kuulati 
püsti seistes ning Kas tunned 
maad... kõlas võimsalt juba 
kooride ja publiku ühendet-
tekandes. Tänati dirigente ja 
kõik said tammepärjad nagu 
suurel peolgi. Väikese Vormsi 
jaoks oligi see suur pidu, mis 
jätkus varaste hommikutun-

dideni simmaniga Untsakate 
pillimängu saatel.

Järgmine päev algas 
Krogi õuel puhkpilliorkestri 
kontserdiga «Kõik puhu-
vad», vapramad kasutasid 
juhust, et jällegi jalga kee-
rutada. Seejärel toimus lau-
lupeo pidulik lõpetamine. 
Vormsilased on otsustanud 
Suuremõisa pargi puistut 
värskendada ja laulupeolis-
te poolt istutatud tamm on 
esimene uus puu, mis parki 
selle ilusa peo mälestuseks ja 
meenutuseks istutati.

Peolised ja külalised asu-
sid rõõmsasti koduteele, tänu 
Vormsi uuele ilusale suurele 
praamile keegi Vormsile ei 
jäänud. Suur tänu kõigile kor-
raldajatele toreda peo eest.

Rongkäik Svibyst Hullosse. Piltide autor Meeme Veisson

Nagu suurel laulupeol- dirigentidele tänuks tammepärjad

Ormsö Kadakased tantsuhoos
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Volikogu ja vallavalitsuse tegemistest 
• Volikogu kehtestas määru-
sega Avaliku ürituse korral-
damise ja pidamise nõuded 
Vormsi vallas. Määrus on 
kõigile kättesaadav Riigi Tea-
tajas. Avaliku ürituse korral-
damiseks peab olema luba. 
Loa saamiseks tuleb esitada 
vallavalitsusele vormikohane 
taotlus. Taotluse vorm on lei-
tav valla kodulehelt demokraa-
tia rubriigis avalduste vormide 
loetelust. Luba tuleb esitada 
elektrooniliselt digiallkirjasta-
tult aadressile: vv@vormsi.ee 
vähemalt kaks nädalat enne 
ürituse algust. 
• Vormsi valla vee-ettevõtja 
on AS Haapsalu Veevärk. Vo-
likogu kinnitas vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonna ja määras 
tegutsemise ajaks kuni 1. juuli 
2025. aasta.
• Algatati detailplaneering 
Saxby külas Kadastiku katast-
riüksusel nr 90701:001:0753 
eesmärgiga jagada maa maa-
tulundusmaaks ja neljaks ela-
mukrundiks.
• Tutvunud audiitori aruan-
dega ja revisjonikomisjoni ar-

vamusega kinnitas volikogu 
Vormsi valla 2014. aasta ma-
jandusaasta aruande. Volikogu 
tunnistas kehtetuks seni kehti-
nud Vormsi valla ehitusmääru-
se ja kehtestas alates käesoleva 
aasta 1. juulist kehtivast ehitus-
seadustikust ja planeerimissea-
dusest tulenevad volitusnormid 
põhimääruse muudatusega. 
• Volikogu tutvus Vormsi valla 
2016.–2019. arengukava tege-
vuskava ja eelarve strateegia 
ettepanekutega, mille  arutelu 
jätkatakse järgmisel istungil.
• Volikogu liikmed kohtusid 
Vormsi valla vabatahtliku me-
repääste esindajaga, kes andis 
ülevaate merepääste senisest te-
gevusest ja tulevikuplaanidest. 
• Volikogu istungite otseüle-
kandeid saab vaadata inter-
netist meie valla kodulehelt. 
Istungi vaheajal näete kirja, et 
ülekannet hetkel ei toimu. Üle-
kannete kohta on erinevat ta-
gasisidet. Mõnel juhul pilt ha-
kib, mõnel ei ole häält. Püüdke 
leida keegi arvuti asjatundja ja 
pidada nõu, sest need võivad 
sõltuda teie arvutist. Istungite 

salvestised on leitavad ja järel-
vaadatavad valla kodulehel.
• Vallavalitsus andis välja pro-
jekteerimistingimused Borrby 
Stoastonte elamu abihoone, 
Hosby Tammeposti elamu, 
Kanarbiku lihaveiste lauda ja 
sõnnikuhoidla ning tapamaja, 
Diby Saare kuuri restaureeri-
mise ning Sireli kortermajaks 
rekonstrueerimise ja Hullo 
Allika matkaraja rekonstrukt-
siooni projekteerimiseks. Vaa-
dati üle ja pikendati Kadasti-
ku elamu ja abihoonete ning 
Pihlaka elamu ja abihoonete 
projekteerimistingimused. 
• Anti välja ehitusload Nor-
rby külas Hanase maaüksusele 
kuur-aitkuuri rekonstrueerimi-
seks, Borrby külas Stoastonte 
maaüksusele eramu ehitami-
seks, jahimaja lasketiiru ra-
jatiste ehitamiseks ja kirjalik 
nõusolek Norrby küla Niguse 
sauna ehitamiseks.
• Valla maade korrastami-
se hanke tulemusena sõlmiti 
maade viie aastane  hooldus-
leping osaühinguga Vormsi 
Tuletorni Muuseum. Vormsi 

Merepääste Seltsile anti ren-
dile endised päästeteenistusele 
kuulunud ruumid. 
• Vallavalitsus otsustas toe-
tada MTÜ Vormsi selts poolt 
korraldatavat laste kultuuri-
laagrit 2000 euroga juhul, kui 
laagris osaleb vähemalt 20 
Vormsiga seotud last. 
• Projektitoetuste II taotlus-
voorust eraldati mittetulundus-
ühingu Rälby Külaselts projek-
tile «Tantsulusti vormsilastele» 
Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi 
Tantsurühma KATAJA esi-
nemise korraldamiseks 100 
eurot; Lembitu Tverdjanskile 
Vormsi pärandkultuuri sisal-
dava raamatu «Pärandkultuuri 
radadel vanal Läänemaal» väl-
jaandmiseks 100 eurot;  MTÜ 
Vormsi säästva arenduse te-
gevuse ühing Ormse Vormsi 
eestirootslaste unikaalse pil-
limängu traditsiooni laiemale 
üldsusele tutvustamiseks 500 
eurot ja MTÜ Ida-India Kom-
panii suvekontsert «Kosmikud» 
muusikaelamuse pakkumiseks 
ja Vormsi saare tutvustamiseks 
500 eurot tingimusel, et Vormsi 

Lasteaed-Põhikooli õpilastele 
on kontsert tasuta.
• Hajaasustuse programmist 
otsustati rahastada Hanase 
talu joogiveesüsteemide re-
konstrueerimist ja biopuhasti 
rajamist 6439,18 euroga. 
• Hullo külakeskusesse ehi-
tati kõnniteed ja paigaldati 
Vormsile iseloomulikud pin-
gid. Külakeskus on väga ilus 
ja korras, hoiame seda. Ärge 
toppige oma prügi väikesesse 
prügikasti, kust tuul selle laiali 
kannab, kellel vähegi võimalik 
paneme oma prügi ikka korra-
likult prügimajja.
• Siinkohal tuletame veel-

kord meelde, et vallavalitsus 
tegeleb kohtu korras võlgade 
sissenõudmisega, palume oma 
arved üle vaadata ja tasuda. 
Kui te ei tea, kas teil on tasu-
mata arveid, siis küsige julgesti 
meie raamatupidajalt aadres-
sil: raamatupidamine@vormsi.
ee. Vormsi elanike jäätmeveo 
teenustasu maksmist toetatak-
se 2/3 ulatuses valla eelarvest, 
kuid seda ainult juhul, kui arve 
saaja ei ole vallavalitsusele võl-
gu. Võlgnikud seda ja paljusid 
teisi olulisi soodustusi ei saa. 
• Jälgige valla kodulehte aad-
ressil www.vormsi.ee, kus aval-
datakse hanketeated ja uudised. 

Alates 1. juulist 2015 jõustus uus Ehitusseadustik
VALVI SARAPUU
kinnisvaraspetsialist

Ehitamine on ehitise püstita-
mine, rajamine, paigaldamine, 
lammutamine ja muu ehitisega 
seonduv tegevus, mille tulemu-
sel ehitis tekib või muutuvad 
selle füüsikalised omadused. 
Ehitamine on ka pinnase või ka-
tendi ümberpaigutamine sellises 
ulatuses, millel on oluline püsiv 
mõju ümbritsevale keskkonnale 
ja funktsionaalne seos ehitisega.

Kõigil maaomanikel, kes 
kavatsevad midagi ehitada, 
soovitan tähelepanelikult 
läbi lugeda Ehitusseadustik 
https://www.riigiteataja.ee/
akt/105032015001 ning Ehi-
tusseadustiku ja planeerimis-
seaduse rakendamise seadus 
https://www.riigiteataja.ee/

akt/123032015003, mis toob 
kaasa mitmeid muudatusi ehi-
tamises. Kasulik on tutvuda ka 
kõikide rakendusaktidega.

Ehitusseadustiku lõpus 
on (Lisa 1.) tabel ehitusteati-
se, ehitusprojekti ja ehitusloa 
kohustuslikkuse kohta ning 
(Lisa 2.) tabel kasutusteatise, 
ehitusprojekti ja kasutusloa 
kohustuslikkuse kohta. Nen-
dest tabelitest saate teada, mis 
ehitise puhul missugused do-
kumendid on vaja esitada.

Uusehitiste osas ei ole olu-
lisi muudatusi, küll aga peab 
jätkuvalt jälgima, et ehitist ei 
rajataks ehituskeeluvööndisse 
nagu näiteks ranna- või kal-
dakaitsevööndisse, puurkaevu 
sanitaarkaitsevööndisse.

Hoonete ehitamisel, mille 
ehitisalune pind (ehitisalune 

pind on katuse räästajoone 
projektsioon maapinnale) on 
kuni 20 m² ja kõrgus alla 5 m, 
ei ole vaja vallavalitsust üldse 
teavitada, kuid tuleb järgida 
detailplaneeringut ja/või üld-
planeeringut ning tuleohutus- 
ja keskkonnanõudeid.

Hoonete puhul, mille ehiti-
salune pind on 20-60 m² või on 
üle 5 m kõrge, tuleb informeeri-
da vallavalitsust planeeritavast 
ehitustegevusest ehitusteatise-
ga. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m 
kõrguse majapidamise abihoone 
rajamiseks pole uue seaduse ko-
haselt ehitusluba vaja, küll aga 
on vajalik projekt ja ehitusteatis.

Hoonete puhul ehitisaluse 
pinnaga üle 60 m² algab ehitus-
tegevus vallavalitsuselt projek-
teerimistingimuste taotlemisest.

Ehitusluba kehtib viis aas-

tat. Kui ehitamisega on alusta-
tud, siis kehtib ehitusluba kuni 
seitse aastat ehitusloa kehtima 
hakkamisest.

Ehitusteatise alusel võib 
ehitist ehitada kahe aasta 
jooksul ehitusteatise esitami-
sest või täiendavate nõuete 
esitamisest või ehitusprojekti 
heakskiitmisest arvates.

Kuni 2016. aasta 1. aprilli-
ni esitatakse ehitus- ja kasutus-
teatis, projekteerimistingimus-
te, ehitus- ja kasutusloa taotlus 
ning seonduvad dokumendid 
vallavalitsusele, kes kannab 
esitatud ehitus- ja kasutusloa 
taotluste, ehitus- ja kasutus-
teatiste ning ehitus- ja kasutus-
lubade andmed ehitisregistris-
se. Peale 01.04.2016 esitatakse 
kõik dokumendid vallavalitsu-
sele läbi ehitisregistri.

Seoses uue ehitusseadus-
tiku rakendamisega muutuvad 
ka mitmed teised seadused, 
sealhulgas Riigilõivuseadus, 
mille kohaselt muutuvad riigi-
lõivud ehitusalaste dokumenti-
de vormistamise eest.  Projek-
teerimistingimuste väljastamise 
eest seni riigilõivu ette nähtu ei 
olnud, nüüd aga tuleb tasuda 
lõivu 25 eurot. Samuti muu-
tuvad ehitusloa väljastamisel 
makstavad riigilõivud, vana 
seadusega võrreldes suurene-
vad, kuid mõnedel juhtudel ka 
vähenevad või üldse puuduvad.

Uue ehitusseadustiku ja 
planeerimisseaduse rakenda-
mise seaduse kohaselt tuleb 
korrastada ka ehitisregistri and-
med, mille käigus tuleb kanda 
registrisse kõik sinna seni kand-
mata hooned. Kui hoone on re-

gistrist puudumisest hoolimata 
rajatud igati õiguspäraselt ning 
omanikul on olemas vastavad 
dokumendid (maakasutusõi-
gus, ehitusluba, riikliku vastu-
võtukomisjoni akt või muud do-
kumendid), kannab vald ehitise 
nende alusel registrisse, selleks 
tuleb iga registrisse kantava 
hoone kohta teha ehitise teatis.  

Uue seaduse kehtima 
hakkamisel on ebaseaduslike 
hoonete seadustamise eest ta-
sutava riigilõivu suuruseks 500 
eurot. Sellest lähtuvalt soovi-
tame kontrollida oma hoonete 
olemasolu ehitisregistris aad-
ressil www.ehr.ee.

Soovitan soojalt igal ma-
jaomanikul, enne ehitamise 
planeerimist, veidigi lugeda ehi-
tusseadustikku! Kõigepealt pa-
berid korda ja siis alles ehitama!

Eesti Saarte Kogu üldkogu Väike-Pakril
JANA KOKK
Eesti Saarte Kogu liige

ESK üldkogu leidis aset 26.-27. 
juunil Väike-Pakril, Paldiski 
linnaosas. Pärast elamusteroh-
ket merereisi ja meie väikese 
delegatsiooni Väike-Pakrile 
õnnelikku randumist, aval-
dasid muljet sealsed võimsad 
orhideeväljad. Saar ja selle loo-
dus on ühtaegu nii metsik kui 
ka kaunis, asustatud peaasja-
likult saare maastikuhoolda-
jate, OÜ Pakri Tarvas rohkem 
kui paarisaja lihaveise poolt. 
Aastaringselt võib lisaks veis-
tele saarel kohata veel lambaid 
ja metsloomi, aga ka mõnda 
inimhinge - töömeest, kes kan-
navad hoolt osaühingu looma-
de eest. Suve saabudes jõua-
vad Pakrile selle fännid (nagu 
nad ennast ise nimetavad), kel-
lele saar on südame külge kas-
vanud ja kes annavad endast 

kõik, et elu sealgi edenema 
hakkaks ja inimväärsemaks 
muutuks. Esimeste inimes-
tena tervitasidki meid pakri-
lastest patrioodid Jana Stahl 
ja pakrirootslastest perekond 
Söderberg. Elamistingimused 
Pakril on üsna ekstreemsed ja 
mugavused kasinad, sest saare 
korrastamise ja taasasustami-
sega tehti algust alates selle 
sajandi algusaastatest. Hetkel 
Pakri saared ei mahu ka püsi-
asustusega väikesaarte nimis-
tusse, kuid elu edenemiseks ja 
püsivamalt inimestega asusta-
miseks oleks see hädavajalik. 

Üldkogu juhatas sisse eest-
seisuse esimees Laine Tarvis, 
edasi võtsid sõnajärje üle võõ-
rustajad, Paldiski linnapea Tiit 
Peedu ning saarerahvas, keda 
esindasid Pakri juurtega Jana 
Stahl ja vanahärra Fred Söder-
berg. Saarel 2008. aastast tegut-
seva OÜ Pakri Tarvas tegemisi 

tutvustasid juhatuse liikmed 
Erik Jakob Söderberg ja Urmas 
Sepp. Läänemaa külje alt, Ella-
maalt pärit kogenud loomakas-
vataja Urmas Sepp rääkis nii 
oma hoolealustest, kes naudi-
vad täiel rinnal saareelu, aga ka 
edasistest plaanidest. Pakritel 
karjatamine on võrreldes meie 
oludega selle võrra lihtsam, et 
osaühingul on kindlad ja püsi-
vad rendilepingud maaomani-
kega, kelleks on Paldiski linn, 
Eesti Energia ja rootslased, kel-
lele kuulub vaid alla poole Pakri 
maadest, samuti ei teki neist 
tüli näiteks naabritele. 

Edasi jätkus arutelu teemal 
«Haldusreform ja Eesti saared. 
Vajadused ja võimalused koos-
töö tugevdamiseks». Saarte 
Kogu liikmete ja ametkondade 
vahel tekkis elav mõttevahetus, 
milles osalesid Siseministee-
riumi regionaalarengu esin-
dajad Priidu Ristkok ja Riina 

Nurmsaar, Keskkonnaameti 
peaspetsialist Leelo Kukk, riigi-
kogulased Urve Tiidus ja Mark 
Soosaar. Noarootsi abivallava-
nem Aivo Hirmo on uurinud 
valdade liitmist ja nende suut-
likkust. Tulemus rääkis enda 
eest – omavalitsuse suutlikkuse 
näitaja oli otseses seoses kau-
gusega Tallinnast. Oma saare 
ühinemiskogemusi jagas Aivi 
Telvik Hiiu Maavalitsusest, Mu-
humaa kindla seisukoha ehk 
saarvallana jätkamise soovist 
andis teada Saaremaa Omava-
litsuste Liidu tegevjuht Veiko 
Viil. Muhu soovi mõistis ja toe-
tas ka tänane Paldiski linnapea, 
endine Muhu vallavanem. 

Diskussiooni tulemusena 
jõuti järeldusele, et tuleb teha 
tõhusamat koostööd ja jõuli-
semalt seista saarte kogukonna 
jätkusuutlikkuse eest, teha et-
tepanekuid seadusemuudatus-
teks, mis arvestaksid ja kaasak-

sid senisest rohkem kogukonna 
ettepanekuid ja kohapealseid 
võimalusi. Samas kujundati 
seisukoht kolme valla vallava-
nema pöördumise asjus, kutsu-
des kõikide saarte kogukondi 
ja kogukondade esindajaid eel-
seisva haldusreformi valguses 
koostööle ja saarte elanikke 
puudutavates olulistes küsi-
mustes ühtsete seisukohtade 
väljatöötamisele.

Esimene päev, mis oli küll 
jahe ja vihmane, kuid sisutihe, 
lõppes Jana Stahli õdusas ma-
jakeses küünlavalgel, mõnusas 
vestlusringis vanadest aegadest 
Pakri saartel. Uus päev tõi kaa-
sa sooja päikese ning võimaldas 
minna saare endaga tutvuma 
ehk traktorisafarile. Muide, 
põhiliseks liikumisvahendiks 
saarel ongi vaid traktor. Vaade 
kõrgelt traktorikastist oli uhke, 
eriti mööda muinasjutulist 
pankrannikut liikudes, vahel-

dusid maastikud, sekka vaiki-
vad lagunenud militaarhoonete 
varemed. Seekord pidime piir-
duma vaid Väike-Pakri, kuigi 
pindalalt suurema saare uudis-
tamisega, sest aja nappuse tõttu 
me Suur-Pakrile ei jõudnudki. 
Ringreisilt tagasi jõudes, saime 
osa veel Pakri päevade kultuu-
riprogrammist, mida oli kogu-
nenud vaatama lisaks saarte 
esindajatele märkimisväärne 
hulk pakrilasi. Vähemalt sel 
korral jäi silma tunduvalt roh-
kem inimesi kui šotlaste ja he-
refordide järglasi, keda peaks 
seal ometi olema kümnetes 
kordades kohalolnuist rohkem.

Eesti saared on imelised, 
põnevad ja väga eriilmelised. Ta-
haks loota, et meie saared jäävad 
endiselt põnevateks kohtadeks, 
kus kantakse edasi neile iseloo-
mulikke väärtusi, tehakse tööd, 
kasvatatakse lapsi, hoolitakse 
oma kodust, saarest ja üksteisest. 

Kaunis külakeskuse ümbrus uute pinkidega.
Pildi autor Eidi Leht
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Tallinna tüdruku kogemused Vormsi kooliga
VIIVIKA VAHI

Ei ole just palju põliseid tal-
linlasi, kelle põhikooli lõpu-
tunnistus oleks välja antud 
Vormsi saarel Vormsi Laste-
aed-Põhikooli poolt. Tegelikult 
ongi ilmselt minu tütar, Cathy 
Vivien Vahi, pealinnas ainuke, 
kellel selline dokument on ette 
näidata.

Varasemalt õppis Cathy 
seitse aastat Tallinnas Lilleküla 
Gümnaasiumis, mis suuruse 
ning õpilaste rohkuse poolest 
ei erinenud teistest sarnastest 
lähedalasuvatest õppeasutus-
test. Oma elukorralduse tõttu 
viibime suure osa aastast Itaa-
lias ning enam kui 2600 km 
kauguselt on võimatu igapäe-
vaselt klassiruumis õppetöös 
osaleda. Seetõttu olime ühel 
hetkel valiku ees, kas jätkata 
õpinguid Itaalias või otsida 
Eestist alternatiivseid võima-
lusi.

Algul proovisime jätkata 
Lilleküla koolis koduõppel. 
Paraku tekkis juba esimesel 
poolaastal raskusi. Suure koo-
li omapäradeks on asjaolu, 
et ühel õpetajal on mituküm-
mend õpilast, kellega vaja 
igapäevaselt tegeleda. Olime 
ka ise kogenematud ning kat-

setasime kobades erinevaid 
õpistrateegiaid. Kõige selle 
tulemusena juhtus nii, et Ees-
tisse jõudes pidi Cathy suutma 
teha mitme kuu õppemater-
jali kohta arvestusi vaid paari 
nädala jooksul. Kuna neid oli 
võimalik sooritada õpetajate 
järeleaitamistundide ajal, mis 
erinevates ainetes tihti kattu-
sid, sai meile kiiresti selgeks, et 
edukalt õppetööga jätkamiseks 
tuleb midagi muuta.

Täiesti juhuslikult kuulsi-
me Vormsi kooli koduõppija-
tele pakutavast toest. Alguses 
tundus saarel õppimine mei-
le üsna ekstreemsena. Kuid 
oleme alati olnud avatud eri-
nevatele väljakutsetele, siis 
otsustasime kohapeal selle 
võimalusega lähemalt tutvuda. 
Esimesel korral saarele tulles 
tekkis tunne, justkui oleksi-
me sattunud nö minimaailma 
– üks liinibuss, üks kauplus, 
üks väike kool ja prügil oli oma 
maja. See kõik tundus meile, 
kui põlistele tallinlastele enne-
olematuna.

Lilleküla Gümnaasiumis 
õpib ligikaudu 800 last, mis on 
peaaegu kaks korda rohkem, 
kui Vormsi saare elanike arv 
kokku ning koolimaja võtaks 
enda alla suure osa Hullo pind-

alast. Võib-olla just seetõttu 
tundus Vormsi väike hubane 
koolihoone, kus õppis kokku 
umbes 20 last, nii koduse ja 
turvalisena, et seda esmakord-
selt nähes ütles Cathy mulle, et 
tema tahab siin koolis õppida. 
Nii sündiski otsus ennast ka-
heks õppeaastaks Vormsi koo-
liga siduda.

Meie puhul seisnes tava- 
ning individuaalõppe põhiline 
erinevus õppeprotsessi üles-
ehituses. Reeglina tegelevad 
õpilased igapäevaselt mitme 
ainega paralleelselt. Sellisel 
kujul oli just minul, kui oma 
lapse juhendajal, ennast väga 
raske pidevalt mitme aine va-
hel ümber lülitada. Seetõttu 
võtsin eeskujuks kõrgkoolides 
praktiseeritava tsükliõppe ning 
tegelesime korraga vaid paari 
ainega. Samal ajal üritasime 
lähtuda ka õpetajate poolt ette-
antud tähtaegadest.

Meie kogemuste põhjal 
tsükliõpe õigustas ennast. Cat-
hy sai teemadest põhjalikuma 
ülevaate ning minul oli lihtsam 
ainetesse süveneda. Õpetaja-
tega suhtlesime tihti Skype’i 
vahendusel, aga kasutasime 
ka muid kommunikatsiooniva-
hendeid. Mõned korrad aastas 
kohtusime nendega saarel ning 

juba pärast esimest õppeaastat 
tundsime ennast Vormsil päris 
koduselt. Meid ei heidutanud 
enam ka asjaolu, et kooli pää-
ses praamiga või talvel mööda 
jääteed.

Päris alguses lasin Cat-
hyl kirjutada kirjandi teemal: 
«Koduõppe plussid ja mii-
nused». Nii proovisin välja 
selgitada, kuidas tütar ise sel-
lisel viisil õppimisse suhtub. 
Kirjandist selgus, et plusse oli 
rohkem kui miinuseid. Põhi-
liselt meeldis Cathyle asjaolu, 
et saab kauem magada ja et te-
maga eraldi tegeletakse. Ainsa 
miinusena tõi ta välja sõpra-
dega suhtlemise vähenemise. 
Samas, eks igas suhkrutükis 
leidubki oma pipratera, aga 
oluline on, et plussid kaaluk-
sid üles miinused.

Meie saime väga hea ko-
gemuse võrra rikkamaks ning 
Cathyl on taskus Vormsi Las-
teaed-Põhikooli lõputunnistus. 
Oleme väga tänulikud Vormsi 
kooli õpetajatele ja direktorile, 
kes teevad tänuväärset tööd 
õpilaste jaoks, kellel erinevatel 
põhjustel pole võimalik igapäe-
vaselt klassiruumis õppetööga 
tegeleda.

Kahe õppeaasta jooksul 
arendas Vormsi kooli kollektiiv 

pidevalt oma  individuaalõpet. 
Tänaseks päevaks kasutatak-
se erinevaid e-õppesüsteeme 
(nt Google Classroom), mis 
võimaldavad tähtaegadel ning 
olulistel töödel järge pidada. 
Tänapäeva elutempo ning 
-korralduse tõttu tekkib aina 

rohkem lapsi, kellele klassika-
line õppetöö ei sobi. Vormsi 
kool ja Vormsi saar pakub iga-
külgset tuge just sellistele õpi-
lastele ning meile teadaolevalt 
on Vormsi Lasteaed-Põhikool 
üks parimaid valikuid kodu- ja 
individuaalõppijatele.

Õnnelikud lõpetajad: Cathy Vivien ja Silver.
Pildi autor Meeme Veisson

Vormsi suurim pidupäev - kohtumiste päev, mil 
vormsirootslased ja Vormsi sõbrad kogunevad saarele

ELLE PALMPUU

Olavipäeva tähistatakse 29. 
juulil, mil on ristiusu levitamist 
soosinud Norra kuninga Olav 
II Haraldssoni surmapäev.

Kiriku taastamistööd alga-
sid 1988. aastal ja kirik taas-
pühitseti 29. juulil 1990. aas-
tal. Kirik on püütud taastada 
algupärasena, altariruumis on 
säilitatud rannarahvale omast 
lihtsust, pikihoones aga baro-
kiajastu värvikust.

Lääne maakonna valitsuse 
tellimusel remontis kirikuhoo-
ne ja vahetas katuse kirikute 
restaureerimisfirma «Wuni-
bald». Soomerootslaste ühing 
«Estlandsvänner» muretses ore-
li. Vormsi kiriku fond tellis uue 
kella, koopiad kantslist ja vajali-
kust liturgilisest inventarist.

Praegune Vormsi kirik pais-
tab silma oma tagasihoidliku si-
sustuse poolest: puust põrand, 
pingid, mitmesaja aastased 
puust sambad, mis lage toeta-
vad, ning laes rippuv meetripik-
kune purjekas. Kirikus on tä-
helepanuväärsed veel seina- ja 
altariruumi laemaalingud.

Meenutame koos Ants 
Varblasega 25 aasta taguseid 
aegu. Tänu Ants Varblase ja 
Ants Rajando ettevõtlikkusele 
on Vormsil taastatud imeilus 
Vormsi Püha Olavi kirik.

Eesti Kirikus 2. II 2010. 
aastal meenutab diakon Ants 
Rajando: «Siis saabus mäles-
tusväärne aasta 1988. Oli üks 
ilus kevadine päev. Seisime tol-
lase Vormsi metsaülema Ants 

Varblasega kiriku ees ja mõt-
lesime, et peaks kiirelt tegutse-
ma, sest ei olnud päriselt selge, 
kuidas asjad edasi arenevad. 
Plaanis oli kiriku katusele uus 
plekk peale panna, sest vana 
eestiaegne oli katkine ja sadas 
läbi. See oli Vormsi Püha Olavi 
kiriku taastamise algus». 

Millega tegelesite 1988. 
aastal ja kuidas tuli mõte kiri-
kut taastama hakata?

A.V.: Töötasin Vormsi 
metskonna metsaülemana. 
Kui Vormsile (1989) tööle tu-
lin, siis küsis isa, kui kauaks 
sa sinna elama kavatsed min-
na? Vastasin üsna üleolevalt: 
«Selle valitsuse ajal Vormsilt 
ära ei tule». Breznevi matus-
test (1982) alates oli selge, et 
N Liidus peab midagi juhtuma.  
Gorbatšovi tulemisega (1985) 
ei olnud enam kahtlust, et see 
riik saab otsa.

Kirikuga otseselt olen seo-
tud aastast 1973, kui Palamuse 
kirikus leeris käisin. Vormsi 
kiriku taastamise mõtted tõs-
tatati reaalselt üles Eestiroots-
laste Kultuuriseltsi asutamis-
koosolekul 1988. aasta algul. 
Samal aastal õnnestus saada 
maakonna kultuurimälestiste 
taastamise rahadest esimesed 
summad, mis võimaldasid ka-
tuse remondiga alustamist.

Millises seisukorras hoone 
oli?

A.V.: Ega peale müüride 
ja sarikate suurt midagi alles 
polnud. 

Suurimad takistused taas-
tamistööde käigus.

A.V.: Nii nagu täna oli ka 
sellel ajal hulk ametnikke, kes 
nõudsid nende endi poolt väl-
ja mõeldud tarbetute reeglite 
täitmist. Väga kiire inflatsioon 
sundis saadud vahendeid väga 
kiiresti kasutama. Palka tuli 
töö tegijatele maksta kaks kor-
da nädalas.  

Mis jäi hinge kraapima 
mõeldes nendele aegadele ta-
gasi?

A.V.: Kuidagi ei suuda 
unustada küsimusi ja ütlemisi, 
mis kõlasid selliselt: «Kellele 
seda kirikut vaja on? Kes seal 
käima hakka? Rootslased tee-
vad omale kirikut jne».

Kuidas läheb Vormsi kiri-
kul aastal 2015?

A.V.: Arvan, et suhteliselt 
hästi võrreldes paljude teiste 
maakirikutega Eestimaal.

Eestirootsi kultuuriseltsi 
ajakirjast Ronor 5/1990 võib 
lugeda esimese Vormsi päe-
vade kohta selliselt: «Reedel 
27. juulil 1990. aastal saabus 

see kauaoodatud Valge Laev. 
Võib vaid imetleda laevaselt-
si «Ancdin Une» reedereid ja 
«Baltic Start» kaptenit, kes 
oskasid elegantselt mööda loo-
vida Moskva, Tallinna ja Riia 
bürokraatiakaridest ja tõid 
ligi 400 külalist Saxby randa. 
Paarsada külalist tuli Tallinna 
kaudu. Lisaks poolteist kakstu-
hat Vormsi sõpra üle Eestimaa, 
keda praamid varahommikust 
hilisõhtuni vedasid. Nii oligi iga 
praeguse Vormsi elaniku kohta 
kaks välismaalast ja viis oma-
maa külalist. Aga Vormsi ära 
ei uppunud, sest enne sõda oli 
see tal igapäevane asi nii palju 
inimesi kanda, toita ja katta.» 

Ants Varblane on samas 
ajakirjas nimetanud olavipäe-
va ka muutmispäevaks.

Ei ole tavaline, et ühele 
väikesele saarele tuli korraga 
kolm piiskoppi, taaspühitsemi-
sel teenisid peapiiskop Kuno 
Pajula, Stockholmi piiskop 
Henrik Svennungsson ja Bor-

gå (Porvoo) piiskop Erik Vikst-
röm. Toimus sündmus, mis oli 
oluline kolmele vennaskirikule 
Läänemere ääres.

Ene Sarapuu meenutab 
esimese Olavipäeva korralda-
misest järgnevat: «Kuigi 1990.
aasta esimesteks peakorralda-
jateks ja eestvedajateks Vormsi 
poolt oli kaks Antsu, siis jätkus 
tööd ja toimetamist teistelegi. 
Tollasest külanõukogust väljas-
tasime külalistele ja üritustel 
osalejatele osaluskaarte. Minu 
enda kaardi number on 2140. 
Jagatud sai umbes 5000 osalus-
kaarti. Palju sagimist oli külalis-
te majutusega, kes olid tulnud 
praamiga ja jäid mitmeks päe-
vaks. Nii sattusid minu juurde 
öömajale Djurö koori dirigen-
did. Eks oli nuputamist, mida 
külalistele süüa anda. Oli juba 
värsket kartulit ja see koos oma 
kasvatatud lihast soustiga oli 
külaliste jaoks suurepärane.»  

Kui kauaoodatud Valge 
Laev «Baltic Star» Saxby sada-
mas reidile jäi, siis laevalt tule-
vaid külalisi ootas rannas kaks 
telki – piirivalve ja toll. Lagu-
neva sadama muuli peale olid 
kinnitatud ujuvsillad, et laevalt 
päästepaatitega toodavad küla-
lised saaksid ilusti kuivale maa-
le. Sageli tuli vanemaid inimesi 
abistada ise jalgupidi vees olles. 
Saxby’s ootasid saabujaid bus-
sid, mis viisid nad Hullosse üri-
tustele. Kui hommikul laevalt 
lahkusid, siis õhtuks pidid jälle 
seal tagasi olema.

«Baltic Stari» kapten kutsus 
kohaliku võimu esindajad lae-

vale lõunale. Ka meie läksime 
paadiga laevale ja seal viibimise 
aeg oli ette antud. Sellist «root-
silauda» krevettide ja muuga 
ei olnud meie varem näinud. 
Ka laev ise oma sisustusega oli 
uudistamist väärt. See oli kogu 
saarerahvast kaasav üritus. Tore 
on, et sellest on saanud Vormsi-
le iseloomulik ja inimesi ühen-
dav järjepidev üritus.

Jõuame lõpuks tänavuste 
pidustuste juurde.

Millepoolest tänavune üri-
tus erineb eelnevatest?

A.V.: On hea meel, et tä-
navune ei erine oluliselt eel-
mistest, see on märk sellest, 
et Olavipäev on saanud osaks 
meie saare kultuurist.  

Kuhu kindlasti soovitate 
saarekülalistel minna, millisel 
üritusel osaleda?

A.V.: Ärge unustage üri-
tuste kõrval nautimast meie 
looduse ilu ja hoidmast rahu, 
mida siin kohtate.

Tänud kõikidele, kes on 
kaasa aidanud Vormsi Püha 
Olavi kiriku taastamisele ja 
Olavipäevade korraldamise-
le. Olavipäeva pidustused on 
saare aasta tippsündmus, pak-
kudes erinevaid ettevõtmisi nii 
noortele kui vanadele, kohali-
kele, vormsirootslastele, saare 
külalistele. 

Kasutatud materjalid: 
http://www.folklore.ee/Berta/
tahtpaev-olevipaev.php, http://
www.digar.ee/arhiiv/nlib-di-
gar:108182, http://www.eesti-
kirik.ee/olnud-vormsi-kogudu-
se-ja-kiriku-taassunni-juures/

OLAVIPÄEVA KAVA

• Esmaspäev, 27. juuli 
Kl. 20.30 Sven Kullerkupu kontsert Püha Olavi kirikus; 

• Teisipäev, 28. juuli
Kl. 14.00 Hullo rahvamajas seminar «Vormsi Püha Olavi 
kiriku taassünd 25. aastat tagasi. Taastamine ja taaspühit-
semine Nõukogude lõpuaastate tingimustes.» Esinevad ki-
riku taastamisega seotud inimesed; 
Kl. 22.30 Püha Olavi kiriku taastamisega seotud arhiivi-
kaadrite näitamine kiriku seinal; 
Kl. 23.00 Öömissa Püha Olavi kirikus. 

• Kolmapäev, 29. juuli
Kl. 11.00 pidulik jumalateenistus Püha Olavi kirikus; 
Kl. 13.30 Traditsiooniline Vormsi supi ühissöömine kiriku-
aias;  
Kl. 16.00 vanamuusikaansambli Rondellus kontsert Püha 
Olavi kirikus. 

OLOLOLOLOLOOLOLAVAVAVAVAVAVAVIPIPIPIPIPIPIPÄEÄEÄEÄEÄEÄEÄEVAVAVAVAVAVAVA KKKKKKKAVAVAVAVAVAVAVAAAAAAA
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Väljaandja: Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, 91301, Vormsi vald, 

Telefon 529 6318
E-posti aadress vv@vormsi.ee

Toimetaja: Elle Palmpuu
Vormsi vallavalitsuse referent

Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo

Vormsi valla ajaleht on saadaval
elektrooniliselt aadressil

www.vormsi.ee/elu-vormsil/vormsi-vallaleht.
Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Tagasisidet ja kaastöid 
ootame e-posti aadressile

vv@vormsi.ee.

TEATED

SEMINAR

Vormsi Energiaühistu ideed tutvustav 
seminar 18. juulil 2015 kell 11.10 rahva-
majas. Seminaril tutvustatakse kodu-
seid elektritootmise võimalusi, räägitak-
se Vormsi koostootmisjaama rajamisest 
ning sellest, mis on energiaühistu ja kui-
das ühistuline tegevus üldse toimib.

JUUKSUR

Juuksur tuleb saarele 25.-26. augustil. 

ÜLEVAATUS

Ainult Vormsil kasutatavate sõidukite 
tehniline kontroll toimub 23. juulil 
2015. aastal algusega kell 9 Hullo töö-
koja hoovis.

Uued raamatud
raamatukogus 
Mais-juunis ilmunud raamatud oota-
vad lugejaid.

Eesti kirjandus
Hargla, I. «Süvahavva: teine suvi»
Hirv, T. «Minu Reykjavik»
Laidla, S. «Väike suverapsood»
Parmas, A. «Minu Kambodza»
Petrone, J. «Minu Eesti.3»
Riismaa, K. «Pimeda mehe aiad»
Riismaa, K. «Pühamägi»

Tõlkekirjandus
Andersson, L. «Omavoli»
Fenwick, L. «Cornwalli armulugu»
Fossum,K. «Kättemaks»
Nesbo, J. «Prussakad»
Robinson, P. «Revolutsiooni lapsed»
Skulskaja, J. «Marmorluik»
Slepikas, A. «Minu nimi on Maryte»

Lastekirjandus
Annus, E. «Uku, kaelkirjak ja elevant»
Björk, C. «Kuidas saada rüütliks»
Kass, K. «Nõianeiu Nöbinina ja korst-
napühkija»
Tomusk, I. «Inglid kuuendas B-s»

Muu kirjandus
Hunt, T. «Lääne-Eesti teejuht»
Jüssi, F. «Reisikirju»
Karmo, M. «Wabariigi vutituus»
Laar, M. «Pööre: I»
Lehtonen, M. «Minu saatuslik Eesti»
Lion, L. «Joonista valgus»
Saueauk, M. «Propaganda ja terror»
Zoppetti, H. «Argine pits»
Valdre, J. «Bruno Junk-komeet käi-
mistaevas»

Vormsi – sirelilõhnaline saar
RAISSA LILJA KESKKÜLA 
ANNE-MALL KROON

Kui Vormsi uus praam 13. juu-
nil Sviby sadamas randus, võeti 
seda vastu Eesti ja Ingerimaa 
lippude lehvides. Nimelt saabu-
sid selle suve järjekordsed esine-
jad. Seekord siis Eesti Pimedate 
Liidu ühendpuhkpilliorkester ja 
Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi 
tantsurühm KATAJA.

Praamilt siirduti mändide 
keskel asuvale  laululavale esi-
nemiskohaga tutvuma ja alles 
seejärel majutuskohtadesse. 
Meeldiv männilõhn lõi hubase 
tunde ka neile, kes ümbritsevat 
ilu ei näinud.

Tänu Lauri Levo ettevalmis-
tustele ja Pille Põderi ning Egert 
Männisalu abile, oli laululavale 
puhkpillimängijate tarvis valmis 
seatud ka vajalikud 28 tooli.

Peale väikeseid viperusi õige 
koha leidmisega, jõudis puhkpil-
lirahvas Elle-Malle majutuskoh-
ta, kus lahke pererahvas ootas 
külalisi juba kaetud lõunalaua-
ga. Tantsurahvas siirdus edasi 
Rälbysse, kus oli ootel nende 
peatuspaik ja soe supp.

Bussijuhile anti erinevate 
kohtade ülesleidmiseks head 
nõu: «Kui jõuad sirelipõõsani, siis 
pööra vasakule» või «kui jõuad 
sirelihekini, siis sealt juba paistab 
külakell». Bussijuhi kommentaar: 
«Siin on igal pool aina sirelid, lau-
sa sirelite meri». Ja nii see tõesti 
oli. Vormsi võttis külalised vastu 
sirelite õitemere ja lummava sire-
liõhnaga – unustamatu elamus!

Esinemisreisi kordamine-
kuks oli Rälby külaseltsi esi-
naine Ene Sarapuu koostanud 
projekti Vormsi vallavalitsusele, 
mille tulemusena said külalised 
lisaks heale kontserdikorraldu-
sele tutvuda ka saarega. Väga 
põhjaliku tutvumisringi viis läbi 
Maarja Koppelmaa ja teave saa-
re ajaloost ning tänapäeva elu-
olust jõudis külalisteni.

Tantsurühma liikmetel oli 
meeldejääv kohtumine kaua-
aegse vormsilase Armilda Hok-
koneniga. Koos ingerisoomlaste 
tantsijatega meenutati mälestusi 
sõjakeerises Eestisse jõudmi-
sest. Pikaajalise kooselu tulemu-
sena Ingerimaalt pärit abikaa-
saga, on sealne kultuur saanud 
Armildale südamelähedaseks. 

Tantsijad esitasid talle oma re-
pertuaarist mõned tantsud.

Kontserdi alguseks oli esine-
jate rõõmuks kohale saabunud 
hulgaliselt publikut. Käesole-
va aasta kontserdid pühendab 
ühendpuhkpilliorkester oma 
dirigentidele Vello Loognale ja 
Neeme Saarele. Koolivennad tä-
histavad mõlemad oma 75. juube-
lit. KATAJA tantsijate õnnitlused 
jõudsid väärikate maestroteni 
esitatud tantsude kaudu. Kont-
sert möödus rei pas meeleolus ja 
publiku aktiivsel kaasaelamisel. 
Oli tõeliselt suur rõõm näha tant-
sulaval lõpupolkat keerutamas nii 
saare oma rahvast, «suviti vormsi-
lasi» ning saarel viibivaid külalisi.

Anname edasi esinejate tä-
nusõnad Vormsi vallavalitsusele 
rahalise toetuse eest ja kõigile 
abilistele. 

Ilus mälestus kontserdist 
jääb nii esinejate, kui publiku 
südametesse.

Imekaunist suve soovides 
Eesti Pimedate Liidu ühend-
puhkpilliorkester, Anne-Mall 

Kroon, Ingerisoomlaste Tallin-
na Seltsi tantsurühm KATAJA, 

Raissa Lilja Keskküla

Juuli ja augusti 
kultuurisündmused

18. juuli kell 22 Krog No 14 live «Kos-
mikud», pilet 10 €.

19. juuli kella 10-17 Avatud talude 
päev Kersletis OÜ Vormsi MT. Võimalus 
tutvuda taluga, uurida erinevaid masinaid 
ja kohapeal olevaid loomi (hobused, ponid, 
minilambad, jänesed, kanad ja pardid). Li-
haveistega saab tutvuda rannakarjamaal. 
Turnida heinapallidel, ilusa ilma korral sõita 
poniga (kl 12) ja avatud on ka väike kohvik.

21. juuli kell 21 lauluväljakul esineb 
Kristjan Kannukene, sissepääsuks annetus.  

25. juuli kell 11 Olavipäeva laat 
Rälbys, kell 12 laadaplatsil Ohutuspäev. 
Ohutusalaseid teadmisi jagavad: Politsei, 
Pääste- ja Maanteeamet, Punane Rist, 
Vormsi Vabatahtlikud Merepäästjad.

25. juulil kell 20 lauluväljakul Tanel 
Padar & The Sun ja Peeter Oja & The 
Band kontsertkavaga «Veidi valjem, kui 
Vormsil varem».

25. ja 26. juuli Vormsi Surfipäevad 
Rumpos. Algus mõlemal päeval kell 10.

27.-29. juuli Olavipäeva pidustused.
1. august Vormsi rattamaraton.
15. august suvine spordipäev Hullos 

Päästeameti juures. Algus kell 11.
15. august meeskoor Forestalia kont-

sert Hullo seltsimajas.
19-23. august Hiiu Kandle laager.
29. august Muinastulede öö Sviby sa-

damas.

Juuli teine pool
toob Vormsile 

meelelahutust ja 
kultuuri jazzist

rock-komöödiani
KARL KERMES

Juulikuu on Vormsi saarel muusikakuu. 
Edukalt on peetud saare 1. laulupidu. 
Muusikakuu kulminatsiooniks on aga 
tipptasemel jazz ning raju rock koos mu-
heda huumoriga. 

Olavipäevade eel toimub Vormsil kaks 
muusikasündmust, mille eesmärgiks on 
pakkuda kõrgel tasemel muusikalist ela-
must ning meelt lahutavat huumorit läbi 
muusika.

16. juulil astub publiku ette ainulaad-
ne vokaaljazz grupp Estonian Voices. Meie 
tuntud jazzlaulja Kadri Voorandi juhitud 
ansambel annab päikeseloojangus pool-
teist tund kestva kontserdi, mille iga noot 
on puhas nauding. Vormsi elanik saab 
kontserdile osta sooduspileteid 5 eurot 
soodsamalt, kui saare külalised. Piletid on 
müügil Hullo kaupluses. 

25. juulil toimub saarel aga naeru ja 
rockmuusika võidusõit. Lavale astuvad 
Tanel Padar & The Sun, kes annavad ka-
heosalise kontserdi nii akustilise kavaga, 
kui täiel jõul rockiva teise poolajaga.

The Suni kontserdi külalisesineja on 
Peeter Oja, kes on just Vormsi kontser-
di jaoks pannud kokku isikliku ansambli 
ning toob publikuni enda nägemuse tun-
tud ja tundmatutest lugudest. 25. juuli 
kontsert sai nimeks «Veidi valjem, kui 
Vormsil varem.»

Saareelaniku piletid saabuvad Hullo 
poodi müügile 17. juulil ning 10 euroseid 
pileteid saab osta kuni 24. juuli õhtuni. 
Lapsed kuni kümnenda elueani, kaasaarva-
tud, pääsevad mõlemale kontserdile tasuta.

Armastusluule õhtul
MALLE HOKKONEN

Imeliselt püsiv ja kõikehaarav 
armastustunne on omane ainult 
inimesele. Armastusel on piiritu 
tähendus: armastame nähtusi, 
toitu, olukordi, tõde ja vabadust, 
isamaad ja inimest, looma ja va-
nemaid, armastame kirjandus-
klassikuid. Armastuse kogemine 
on piiritult inspireerinud kunts-
nikke, kirjanikke, muusikuid. 

Armastusluule ilu ja kõla 
nautijad istusid koos imelisel 
kevadõhtul raamatukogus, et 
üheskoos lugeda hinge ja sü-
dantraputavaid kirjutatud mõt-
teid. Keha usub seda, mida üt-
led – kogesid koosviibijad: usal-
dustunded, hoolimine, pisarate-
ni liigutatus, energiatulv...

Vaimustavalt esitles Aime 

Piirsalu oma sepitsetud sü-
damlikke luuletusi – seda kõike 
peast. Aime arvas, et luuleread 
on abiks igas olukorras ning ai-
tavad leida väljapääsu, positiiv-
se lahendi. Elle luges oma lem-
mikute D.Kareva ja H.Runneli 
luulet – ikka armastuse kõike-

võitvast ja imelisest jõust. Oma 
sõbratari kirjutatud luulet kuul-
sime Mallelt. Neist üks pühen-
dusega Mallele.

Koosolijate ühisel mõttel on 
sügisel plaanis korraldada järje-
kordne luuleõhtu Vormsi teema-
del. 

Siiras tänu meie 
kiirabibrigaadile 

Jaaniaegu, mil mu armsad sugulased mind 
külastasid, haigestus ootamatult mu ven-
nas. Kodune ravi ei andnud tulemusi ning 
otsustasime paluda abi kiirabilt.

Sõnulseletamatult ja hoolivalt hella 
tundega suhtusid kiirabitöötajad patsienti, 
selgitasid analüüside võtmise vajadust, tu-
lemusi. Olles ise meeldivalt rõõmsameel-
sed heatahtlikud ja professionaalsed.

Vennas lisas, et on kohanud suures 
linnas hoopiski rahutumat ja kõhedamat 
kohtlemist.

Head soovides heategijatele.
Vend Jaani nimel Malle

Soovime kogu südamest tänada kiir-
abibrigaadi liikmeid, kes 26. juunil 2015 
andsid operatiivset abi meie tütrele. Tead-
mine, et kiire esmaabi on saarel kättesaa-
dav, annab kindluse ja kaitstuse tunde. Oli 
väga meeldiv kogeda osavõtlikku, sõbra-
likku ja professionaalset töösse suhtumist. 
Edu edaspidiseks ja aitäh, et te meil olete!

Lugupidamisega Marje Särekanno
 ja Mihkel Koppel

Sireliõites Rälby. Pildi autor Raissa Lilja Keskküla

Palju lilli, armastust ja tänulikkust. Pildi autor Meeme Veisson


