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Meeli ja Voldemar Süster. Foto autor Malle Hokkonen

15 aasta pärast näeme!
MALLE HOKKONEN

Just sellist nakatavat
hüüet imelisel märtsipäeval, mil talvest ei taha enam kuidagi kinni
hoida, kuulsime auväärt
vanahärra Volli suust!
Sel päikselisel 18. märtsil täitus Meeli ja Voldemar Süster’il 55. abieluaasta. Teadaolevalt –
tänujuubel.
Mere lähedal, Svibys, on tänavu märtsipäev haruldaselt
soe: +11 keskpäeval. Oleme
riietunud jopedesse-sallidesse, kui jahmatavalt näeme –
peretaat Volli istub ukse ees
kergeis toariietes, pereema
Meeli lippab õues sirge rühiga, lühikese varrukaga pluusis, ontliku pika seeliku all

paljad sääred! Imetlusväärne
tervis ja tugev karastus.
Ons pikaajaline abielu
pannud omavahel ka tuld
purskama? Muiates ja väärikalt õhkavad mõlemad, et
on olnud kõiksuguseid hetki.
Oleme veendunud, et rutakaid järeldusi pole teinud, kohanenud, tulevärgi rahumeelselt kustutanud, optimismi
ning usu tulevikku säilitanud.
Sünged pilved on kiirkorras
hajunud. Kiiremini veel, kui
nad ilmusid.
Ühiselust on kasvanud
tubli poeg Jüri, tema abikaasa
ja tütar leiavad sagedasti aega
vanematekodus töödele käed
avatud hoida.
Meelist kiirgab üüratut
elujõudu, lustlikku naeru ja
heasüdamilikku väärikust.
Tema saabus saarele 1956.

aastal, tööle zootehnikuna.
Hiljem sai tööle raamatukokku.
Meeli ja Volli kodu on
märkimisväärselt puhas ja
hoolitsetud, kaunid kirevad
naturaalsed vaibad ja linikud
ilmestavad kodu ja annavad
sooja eheda miljöö. Tuliselt ja
värvikalt võib Meeli rääkida
loetud raamatutest. Kodune
raamatukogu paneb oma hiilguses imestama.
Volli on sündinud Volossovo rajoonis, saarele tuli
1944. a, mil anti teada, et põlisasukad, rootslased lahkuvad, ning majapidamistesse
on vaja asemikke/hooldajaid.
Leidsid nemadki oma tolleaegse kodu laudahoonest endile mõned loomad, nii hakkaski edenema taluelu. Oma
tagasihoidliku vaikse, kuid

pärleid lausuva meelega, saame Vollist kuldse inimese pildi. Küllap see ongi tema õnnemetall ja tema maagiline võti.
On ta ju metalli, õigemini
rauda, vorminud ja tagunud
kogu elu. Lapse-east alates
sepaametit pidanud.
Meeli lausub, et Volli olnud galantne kavaler, koos
käidi kinos ja peale kino
tantsimas. Abielusõlmimisele Vormsi külanõukogusse
sõideti külgkorviga mootorrattal! Vapper tegu puhta
armastuse nimel. Tänasel pidupäevalgi on Volli see, kes
kiirel sammul kohvi keedab ja
koosolijaid kostitab.
Jagugu Meelile ja Vollile
entusismi hoida tõelisi eluväärtusi, jagugu tervist ja
erksat vaimu, aktiivsusesädemeid südamesse!

Volikogu ja vallavalitsuse tegemistest
• Volikogu istungite otseülekandeid saab vaadata
internetist meie valla uuelt
kodulehelt. Oleme jõudnud
niikaugele, et ülekannetega
ei tohiks probleeme olla. Istungi vaheajal peaks tulema
ette vastav kiri, et ülekannet
hetkel ei toimu. Ülekannete
kohta on erinevat tagasisidet.
Mõnel juhul pilt hakib, mõnel
ei ole häält. Püüdke leida keegi arvutiasjatundja ja pidada
nõu, sest mõned seaded võivad sõltuda teie arvutist.
• Vallavalitsus andis välja kasutusload: Vormsi põhjasihi
ülemise tulepaagi kasutamiseks, Andruse talu biopuhasti
ja Hullo operatiivteenistuste

hoone kasutamiseks. Väljastati projekteerimistingimused
Rumpo külas Vare elamu,
Borrby külas Österi seitse
elamu ja kõrvalhoonete, Hosby küla Smesa elamu, Norrby
külas Hanase talu Hosteli ja
Sviby külas Krosmase talu
juurdeehituse projekteerimiseks.
• Kinnitati Vormsi Lasteaed-Põhikooli koosseisud ja
palgamäärad, mis sisaldas ka
palgatõusu. Vastavalt eelarve
võimalustele seisab vallavalitsus selle eest, et töötajatel
oma igapäevase töö eest saadava tasu eest oleks võimalik
ka normaalselt ära elada.
• Vallavalitsus arutas jäät-

memajandusega
seotud
probleeme ja paneb kõigile
südamele, et hoiame oma
kodusaare puhtana, sorteerime oma jäätmed ja toimetame need selleks ettenähtud
kohta. Rumpo karjääri platsile tohib paigutada ainult
ehitusjäätmeid. Kui te ei tea,
kuhu tekkinud jäätmed panna ja enne kui ehitusjäätmeid
Rumpo platsile viite, võtke
ühendust Andres Kochiga
(mobiiltelefon 505 2342) ja
täpsustage üle, mida ja kuhu
tohib maha panna. Vallavalitsus on suutnud hoida jäätmeveo teenustasu aastaid samal
tasemel just jäätmete kogumise tõhustamise (sorteerimine

ja pressimine) arvelt. Vormsi
elanike jäätmeveo teenustasust 2/3 makstakse valla eelarvest, kuid seda ainult juhul,
kui ei ole vallavalitsusele võlgu. Võlgnikud seda ja paljusid teisi olulisi soodustusi ei
saa. Palume oma arved üle
vaadata ja tasuda.
• Jälgige valla kodulehte aadressil www.vormsi.ee, kus
avaldatakse hanketeated ja
uudised.

ündmusterohke suvi on ukse ees ning vaatamistkuulamist ja eelkõige osalemisrõõmu peaks jaguma
igale maitsele. On nii spordiüritusi kui ka kontserte,
aga kõige olulisemad käesoleval aastal on vast laulupidu ning juubelihõnguline Olavipäev, mil Püha Olavi kiriku taaspühitsemisest möödub 25 aastat.
Kuigi info meie väikeses kogukonnas liigub vahest
isegi liiga kiiresti, ei ole seda kunagi liiga palju ning eriti meie külalistele mõeldes. Vormsit külastatakse Jaapanist Brasiiliani ning seni oli väga kentsakas, et saarel,
mille elanike üks oluliseim sissetulekuallikas on turism,
puudus elementaarne tõlgitud koduleht. Selge see, et
kõikidesse maailma keeltesse pole seda mõtet ümber
panna aga tänaseks on arvutis olemas juba tõlked soome, rootsi, vene, inglise, saksa ja läti keelde. Esialgu
sellega ka piirdume. Momendil käib tehniline töö tõlgete ülesriputamisega, mis on suhteliselt mahukas, kuid
aprilli teises pooles peaks koduleht ka selles mõttes valmis saama.
Kuna selline suur töö sai ette võetud, ei olnud mõtet
seda ehitada vanale «põhjale», seda enam et IT-pool
areneb kiiresti ja plahvatuslikult, on kasvanud nutiseadmete kasutamine. Seega tuli kodulehte uuendada
ka selles mõttes. Esimesed vastukajad on igati kiitvad.
Tõsi – loomulikult võivad muudatused lehe usinamale
kasutajale esialgu mõningat segadust tekitada, kuid
loodetavasti mitte liigset. Samuti tegeleme veel jooksvalt osade tekstide muutmisega, kuna siin-seal on trükivea kurat oma näpu kuhugi toppinud, aga see on
protsessi loomulik osa. Lõpptulemusena peaks meie
koduleht olema igati funktsionaalne ja kaasaegne infoallikas, mis aitab kaasa ka turistide voo kasvule.

V

ormsi Pensionäride Seltsingu initsiatiivil sai läbi
viidud väike uurimus, kuidas meeles pidada Vormsi väärikaid ja tuntud inimesi. Eks seda ole tehtud Eestis erinevates kohtades erinevalt – kus on istutatud
puid, kus pandud istepinkidele tahvlid. Milline on see
sobiv lahendus Vomsile, vajab veel mõtlemist eriti kui
mõelda ajalises perspektiivis 10 või 100 aastat edasi.
Ehk ei peagi see olema üks konkreetne koht, kuhu midagi on püstitatud? Ühe mõttena on läbi käinud idee
koondada nende tublide inimeste elulood või lühiülevaated elulugude raamatusse. Seda ideed toetab tõsiasi,
et erinevaid mälestustahvleid on Eesti täis, kuid ilma
selgitava tekstita ei ütle mõned nimed meile midagi.
Esiletõstetud nimele oleks pigem vaja anda uuesti oma
«lugu». Aga mõtleme veel, et see lahendus oleks maksimaalselt tulemusrikas ja soovitatavalt ka huvitav ning
originaalne.
Vormsi saare heakord on endiselt vallavalitsuse tähelepanu all. Enne suve peaks korda saama Hullo keskus, kus ehitatakse välja mõned täiendavad kõnniteejupid ning nende äärde paigutatakse ka istepingid, kaupluse vastas olev isetekkeline mudaauk korrastatakse
korrektseks teetaskuks. Vanast kolhoosikuivatist jäänud kruusaga remonditakse kevadel teid, nii et ka ortodoksi kiriku ümbrus saab korrastatuma välimuse. Eks
kõik saa toimuda vastavalt valla rahalistele võimalustele, aga oluline on see, et meid ümbritsev keskkond
muutuks sõbralikumaks ja turvalisemaks.
Ilusat kevade algust kõigile!
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Kaitseliidu ajalugu 1917-1940 Läänemaal ja Vormsil
IV osa
TANEL VIKS

Eestirootslaste tegevus
Kaitseliidus ja Kaitseliidu
Vormsi Üksikrühmas
Vormsi Kaitseliidu tegevusest
1924. kuni 1928. aasta keskpaigani ei ole hetkel andmeid.
Võimalik, et mingid materjalid
on säilinud Rootsis Vormsi Üksik Mererühma viimase pealiku Hugo Mickelini perekonna
arhiivis. Käesolev kronoloogia
ja tegevus on taastatud Lääne
Maleva Teataja 1928.-1940.
aastal ilmunud käskkirjade
ja teadete põhjal, kuid mingil
põhjusel ei ole kõik käskkirjad
avaldamist leidnud. Lisaks ei
anna need aimu üksikrühma
sisemisest elust ning paljud
seosed on aimatavad.
Püüdes statistika järgi aru
saada, kas osalemisaktiivsus
Kaitseliidus võis sõltuda rahvusest, võib teatud indikaatoreid
märgata. 1927. aastal kuulub
Eestis Kaitseliitu 27 182 inimest, mis moodustab 5,17%
meeste arvust. Kõrgeim on
siin Sakalamaa malev 6,93%
ning madalaim Petserimaa
malev 1,55% osalusega. Lääne
malev on tagant teine 4,00%.
Petserimaal on teatavasti suur
osakaal vene rahvusest kodanikel, Läänemaa elanikest on
7,07%, valdade lõikes koguni
7,51% kodanikest rootsi rahvusest1. Selge paralleel on olemas – mida suurem mitte-eesti
rahvusest kodanike hulk, seda
väiksem osalusprotsent Kaitseliidus.
Vaadates eraldi Vormsi

Hugo Mickelin. Pilt SOV arhiiv

valda ning kaitseliitlaste suhet
meeste arvu, näeme et olenevalt Vormsi rühma hetkelisest
suurusest kõikus kaitseliitlaste
analoogne protsent 1,5-3,0 vahel. Noarootsi puhul on sarnast
statistikat keeruline välja tuua,
kuid tõenäoliselt ja eriti arvestades Kaitseliidu Lääne maleva
suurust, olukord oluliselt ei erinenud, kuigi Noarootsis oli lõimumine eestlastega toimunud
suuremal määral. Hoolimata
sellest, et 1930. aastatel osalemine Kaitseliidus aktiviseerus, pilt oluliselt ei muutunud.
Tipphetkel oli Vormsi üksikmerirühmas 37 meest2. Ainuüksi
Eesti keskmist osalusprotsenti
Kaitseliidus arvestades oleks
pidanud rühma suurus olema
aga 60-80 meest. Seega võib
väita, et rahvus mängis vabatahtlikus riigikaitseorganisatsioonis osalemisel olulist rolli.
Põhjuseks oli siin kindlasti ka
toon, millega võimukandjad ja
Kaitseliidu juhid rahvast kõnetasid ja seda eriti 1930 alguses.
Toonitati mitte ainult isamaalisust vaid eelkõige rahvuslust ja eestlaseks olemise
olulisust. Ehitati üles rahvusriiki ning erinevad pöördumised ei arvestanud sellega, et
teatud Eesti piirkonnad olid
oma vähemusrahvuste olemasolu tõttu pisut teises olukorras
ning etteantud kujul skeemi
väga ei sobitunud.

Eestlasel olgu eesti nimi!
Näiteks kolmekümnendatel
aastatel toimunud nimede eestistamiskampaania ajal avaldab Lääne Maleva Teataja järgmise pöördumise: «Eestlasel
olgu eesti nimi! Vaadeldes maleva nimekirja paistab silma, et
paljud meie pere liikmed veel
kannavad võõrapäraseid nimesid olgugi, et samas rahvus
on märgitud eestlane. Aeg on
käes, kus iga Eesti poeg ja tütar
heidab endalt ära meie endiste
orjastajate poolt antud võõrapärased nimed. Seepärast iga
eestlane /.../ võtab endale eestipärase nime. /.../ Kõik maleva pere liikmed, kes kannavad
senini võõrapäraseid nimesid
heidavad need endast hiljemalt
detsembri kuu jooksul. Uue

Kaunist kevadet!
ELLE PALMPUU
ajalehe toimetaja
Nii palju armsaid, tublisid ja
ettevõtlikke inimesi elab Vormsil. Tore on olla sellise toimeka
valla ajalehe toimetaja, kunagi
pole tekkinud küsimust, mida
järjekordsesse ajalehte panna.
Nii ka seekord. Võrratu
esikaanelugu pr Meelist ja hr
Vollist, alati armsa tekstiseadja
Malle sulest, Meeme ainulaadne artikkel ja fotod kultuuripäevast, kirjatükk Antsla kooli
vahvast koolivaheajast meie
imelisel saarel. Nende lõpmatu
positivism, elurõõm ja kaunis
võru murrak, lummasid mind-

ki kolmel päeval. Tänan kõiki,
kes on panustanud oma aega
ajalehe valmimisele!
Nautigem alanud kevadet,
päikest, soojust ja armastust!
Loodus on ärganud: hüüp puhub juba pudelisse, sookured
lasevad oma ülivõimsat turluuti, musträstas mängib plokkflööti, rähnid trummeldavad
täiega ja kohe-kohe pakuvad
kustumatut silmailu õiteehtes
metsaalused.
Hoiame ja hoolime üksteisest, toetame häid ideid,
märkame abivajajaid ja muresolijaid! Elu on imeline ja elada
seda sellises võrratus kohas, on
erakordne õnn.

aasta võtame vastu puht Eesti
perena, kus iga meie liige kannab ka eestipärast nime»3.
Kuigi see pöördumine oli
justkui ainult eestlaste poole
on selle käskiv kõneviis ning
pöördumiste rõhuasetused
pigem konfrontatsiooni tekitavad. Ei tohi unustada ka fakti,
et kahekümnendatel aastatel
toimus kohalike rootslaste hulgas enda, kui rootslaste teadvustamine. Kuidas aga tundsid
ennast rannarootslastest kaitseliitlased lugedes soovitust
olla «puht Eesti pere» võib ainult aimata. On väheusutav, et
sellised üleskutsed kasvatasid
soovi vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooniga liitumiseks.
Vormsi rootslased oma rootsi
nimesid loomulikult eestistama
ei hakanud, kuigi paar erandit
siiski oli. Vormsi orienteeruvalt
2500 elanikust olid 95% rootslased ja 5% eestlased. Kaitseliidu rühma koosseisu kuulus
nii eestlasi kui rootslasi. Rühma nimekirjad ei ole säilinud,
kuid liikmeks võtmise ja väljaarvamiste nimekirjade järgi oli
rühmas umbes 80% rootslasi
ja 20% eestlasi. Noor-, tegevja toetajaliikmete suhet välja
tuua ei ole võimalik. Esimesed
toetajaliikmed on käskkirjas
nimeliselt ära mainitud Lääne
Maleva pealiku käskkirjaga nr
23 27.06.1931, kui Vormsi üksikrühma malevlased August
Vilibert, Karl Väeden ja Leo
Väeden viiakse üle tegevliikmete hulgast toetajaliikmete
hulka. Kõik kolm olid rahvuselt
eestlased ning põhjuseks oli
ilmselt vanus. August Vilibert
oli Vormsi üksikrühma pealiku
Aleksander Vilipere isa, Karl
Väeden ja Leo Väeden tolleks
ajaks juba erru läinud Kaitseliidu Lääne Maleva pealiku, erukapten Villem Väedeni vennad.
Karl Väedeni abikaasa Louise
Väedenist sai aga 1934. aastal
esimene Naiskodukaitse Vormsi jaoskonna esinaine4, kelle
õde Marie Svensson (Bondartschuk) oli omakorda Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna
esimene esinaine.
Nii eestlaste kui rootslaste
puhul oli täheldatav asjaolu, et
Kaitseliitu ja eriorganisatsioo-

Kaitseliidu Läänemaa juhatus, keskel kapten Villem Väeden
nidesse kuulujatel olid omavahel tihti perekondlikud sidemed. Tegemist oli omamoodi
klubiga ning sinna astujad/
kuulujad tõid tihti kaasa mõne
oma sugulase või hõimlase.
Seda oli hiljem näha ka Naiskodukaitse ja Noorte Kotkaste
rühma tekkel aga ka Kaitseliidu
Vormsi merirühmas. Jälgides
nende meeste ja naiste hilisemaid saatusi aga ka perekondlikku tausta, torkab Vormsi
puhul silma, et tegemist oli
keskmisest haritumate rannarootslastega, kellel oli avaram
maailmapilt ning kes olid suutnud seda pilti ka oma peredesse viia. Tegemist oli ju ikkagi
traditsioonides, ühiskondlikes
ja soorollides kinni oleva kogukonnaga, kus muutused juurdusid äärmiselt pikkamööda.

Vormsi Üksik Mererühm
Esimene kirjalikult fikseeritud
dokument Vormsi üksikrühmast on teade Lääne Maleva
Teatajas septembris 1928. ilmutatud käskkiri 13. juulist
1928. «Maleva Pääliku Käsukiri nr. 26 §10: Kaitseliidu laskemääruste §5 kohaselt määran
maleva allüksustesse alljärgnevad laskejuhatajad: I Haapsalu
malevkond /.../ Vormsi rühmas
1 rühma päälik Johannes Ahlkvist ja malevlane Lars Stenroos»5. Vormsi rühm kuulus
algselt I Haapsalu malevkonda
(ka Linna malevkond), 1930.

aasta mais reorganiseeriti malevkond ja Vormsi rühma juriidiline staatus muutus ning
temast sai iseseisva majandusega üksikrühm. Senine pealik
Johannes Ahlkvist vabastati ja
määrati uue pealiku Aleksander Vilipere abiks6.
Ilma rühma dokumentatsioonita on keeruline hinnata,
kas rootslase eestlase vastu vahetamise üheks põhjuseks võis
olla ebapiisav keeleoskus, kuna
üksikrühma staatus tõi kaasa
ka olulise bürokraatia kasvu.
Põhjus, miks Vormsi rühm reorganiseeriti üksikrühmaks oli
ilmselt see, et puht logistilistel
põhjustel oli ebaefektiivne saarel asuvat üksust mandrilt juhtida. Asjaolu, et reorganiseerimine leidis aset vahetult enne
senise Lääne Maleva pealiku,
kapten Villem Väedeni tervislikel põhjustel erruminemist augustis7 ja Vormsile suundumist,
tuleks lugeda pigem juhuseks.
Väedeni aktiivsemat tegevust
Vormsi Üksikrühma suunal ei
ole dokumentidest näha, lisaks
on rühm võrreldes malevaga
suhteliselt marginaalse suurusega üksus. Siiski ei saa lõpuni välistada, et Vormsi rühma

reorganiseerimine oli Väedeni
teadlik samm ning ta püüdis
anda valdavalt rootslastest
koosnevale üksusele suuremat
iseseisvust ning lootis läbi selle
rühma tegevust aktiviseerida.
Sellisel juhul sai põhjus, miks
Väeden ei astunud seda sammu varem vaid vahetult enne
lahkumist, olla teenistuslik või
soov vältida süüdistusi kodusaare eelistamisel. Kuigi Väeden oli eestlane olid tal tihedad
sidemed Vormsiga ja rootsikeelse keskkonnaga.
Rühma juhatuse protokollid ei ole säilinud, samuti ei ole
pärast üksikrühma teket koheselt näha, et juhatus oleks üldse valitud. Esimene märge juhatuse valmisest pärineb Lääne
Maleva pealiku käskkirjast 11
kuud hiljem 27.04.1931, millega kinnitati Vormsi üksikrühma üldkoosolekul 29. märtsil
valitud juhatuse koosseis8.
Üheteistkümnest võtmeisikust 3 olid eestlased ja 8
rootslased. Seega vastab protsentuaalne suhe ligikaudselt
rahvuslikule koosseisule Vormsi Üksikrühmas, kuid tõenäoliselt oli see pigem juhus.
Järgneb

1 Kaitseliidu 1926 aasta aruanne. (1927, juuni 15). Kaitse Kodu 12, lk. 447.
2 1934. a. Karikavõistluse tulemused vintpüssidest. (1935, jaanuar). Lääne Maleva
Teataja, 1/2, lk.11.
3 Narits, K. (1936, november 19). Eestlasel olgu eesti nimi! Lääne Maleva Teataja,
20/21, lk 297.
4 Käsukiri Lääne malevale nr. 24. (1934, mai). Lääne Maleva Teataja 9/10.
5 Lääne maleva pääliku käsukiri nr 26. (1928, september). Lääne Maleva Teataja, 2.
6 Maleva pääliku käsukiri nr 15. (1930, mai). Lääne Maleva Teataja, 9.
7 Maleva pääliku käsukiri nr 31. (1930, august). Lääne Maleva Teataja, 15.
8 Lääne maleva pealiku käsukiri nr 16. (1931, mai). Lääne Maleva Teataja, 7/8.

2015. aasta Riigikogu valimiste kokkuvõte
MARGE TIIK
Vormsi jaoskonnakomisjoni esimees
Palju kõmu tekitanud riigikogu valimised
on selleks korraks läbi ning koalitsioonikõnelused käimas.
Vormsil möödusid valimised rahulikult. Valijate nimekirja oli kantud 366 valijat, kellest 242 kasutas oma õigust valida. 242-st 138 hääletas paberkandjal ning
104 valis elektrooniliselt. Ka seekord võib
öelda, et Vormsi valija on väga tubli – kõik
sedelid olid kehtivad ning ühtegi elektroonilist häält ei tulnud tühistada. Kui mujal
Eestis juhtus sedagi, et sedelid, mille jaoskonnakomisjon luges kehtivaks, tunnistati hiljem kehtetuks, ning vastupidi, siis
Vormsi valimistulemusi ei muudetud ka
hilisematel sedelite ülelugemisel.

Vormsilt sai enim hääli Eesti Reformierakond – 83 häält. Reformierakonnast sai
enim hääli Urve Tiidus – 38 häält, teisel
kohal oli Lauri Luik 23 häälega ning kolmandal kohal Urmas Sukles 15 häälega.
Teisele kohale jäi Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit – 41 häält. Nimekirjas sai
enim hääli Raivo Aeg – 12 häält, teisel kohal oli Alar Schönberg 10 häälega ning kolmandal kohal Tõnis Palts 9 häälega.
Kolmandale kohale jäi Eesti Keskerakond – 36 häält. Nimekirjas sai enim hääli Enn Eesmaa – 15 häält, teisel kohal oli
Jaanus Karilaid 13 häälega ning kolmandal
kohal Jüri Kuuskemaa 6 häälega.
Tulemuste poolest jäi neljandaks
Eesti Vabaerakond 30 häälega. Kolmekümnest häälest 21 häält tõi erakonnale
Andres Ammas.

Kodanikukohus täidetud
Foto autor Meeme Veisson
Võrdselt said hääli Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond – 23 häält.
Aitäh valijatele, kes valisid ja oma kodanikukohust täitsid ning jaoskonnakomisjoni liikmetele täpse ja tubli töö eest.
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Meie inimesed. Vormsi tähendab
minu jaoks eelkõige kodu ning rahu
ANDRES OLAV LINDEBERG

Tänulikud
kuulajad

Vormsi Kultuuripäev 2015
Nüüd on ta siis toimunud, Vormsi Kultuuripäev 2015. Nii alustasime ka eelmisel aastal
juttu sellest kalendritalve lõpu kevadisest
sündmusest, seekord aga juba 8 järjepannu.
Tänavu 7. märtsil, kui rahvas Vormsi
Rahvamajja kogunes, oli kevad juba tõeliselt
saarele trüginud. Lumi- ja märtsikellukesed
särasid päikesepaistel ja ilm oli juba mõnda
aega oma leebet poolt näidanud. Külalistele oli hommikuses praamigraafikus leitud
lisareis ja enne pidulikku algust oli varasemail tulijal hommikukohvi kõrvale haugata
Vormsi daamide keeltallaviivaid küpsetisi,
salateid, hoidiseid ja kesteabveelmida seal
oli. Peab kohe mainima, et laud oli kaetud
kultuuripäeva lõpuni ja uued ning uued asjad ilmusid lauale nii vaikselt, et seda askeldamist ei olnud üldse märgatagi.
Vabandust, jutt läks kohe söögile. Aga
kõik te teate ju, et armastus käib... ja kui
kõht on täis, siis on aega ka juttu kuulata ja
virisemine läheb meelest ära.
Aga nüüd asja juurde. Päeva juhatas sisse Ants Rajando, kes kujundas raamistiku,
milles tänavuse Kultuuripäeva mõtted liikusid. Ühistegevus, tänapäeval nii palju räägitud, on olnud aegade hämarusest inimeste
eluviis, milleta ka ellujäämine ning ühiskonna areng pea võimatu olnuks. See oli igapäevase elu loomulik osa.
Tervitused vallavanem Tanel Viksilt, kes
soovis kõigile jõudu ning lootis ka tänapäeval saarel rohkem ühistegemist näha.
Seejärel täitsid lasteaia ja kooli õpilased
saali pillimängu, laulu ja tantsuga, mille olid
selgeks sättinud õpetajad Malle Hokkonen
ja Annika Adams. Väike Gertrud viiulil ja
juba suur tüdruk Johanna-Liisa Müürisepp
olid aga nii vaprad, et esinesid suisa soolonumbritega.
Ja algasidki ettekanded. Rootsi ajaloolane Jonathan Lindström tutvustas oma ettekujust Vormsi asustamisest. Vormsi juurtega Jonathan Lindström on oma uurimustes
jõudnud tõdemuseni, et Vormsi esimesed
asukad on pärit Rootsi Ölandi saare põhjaosast ning nad on Vormsile ümber paigutatud 13. sajandi alguses, võib olla isegi Lundi
peapiiskop Andreas Suneseni korraldusel
aastal 1206. Ajaloolase hinnangul viitavad
nii külanimed kui ka külade suurus keskajal
sellele, et viis küla Ölandilt toodi Vormsile
ja asustati saare idaosas, kus olid tollal paremad maad.
Jonathan Lindsrömi isa Olle on sündinud Vormsil Rälby külas ja oma sugulaste
meenutustele tuginedes, kõneles ta ka ühistegevusest saarel sõjaeelse ajani. Lindströmi
sõnul olid ühised ettevõtmised külakogukonnas väga olulised. Tähtsamaid otsuseid tegid
külamehed ühiselt ja selleks, et külarahvas
kokku kutsuda puhuti sarve. Kuni viimase
sõjani olid maad ja põllud kitsaste siiludena
talude vahel jagatud ja selleks, et neid ning
samuti teid ning tarasid hooldada, tuli seda
teha teisi arvestades, oli ajaloolase arvamus.
Kaitseliidu tegevus Vormsi saarel oli Tanel Viksi ettekande sisu. Viksi sõnul tegutses
peale Vabadussõda saarel Kaitseliidu rühm,
mis kujundati ümber Kaitseliidu Vormsi Üksikuks Mererühmaks. Viks tõdes, et rannarootslaste rahvaarvu arvesse võttes oli nende
osalemine organisatsiooni liikmete hulgas

väiksem kui eestlastel. Samuti ei kasvanud
eestirootslaste seast välja ka tuntud ohvitsere. Kõrgeimat sõjaväelist karjääri teinud eestirootslane oli Vormsilt pärit major Anders
Lindkvist, kes oli ühtlasi ka Kaitseliidu Lääne Maleva viimane sõjaeelne pealik. Vormsil
olid ka noorkotkad ja naiskodukaitse, kuid
puudusid kodutütred.
Kaisa Valm tunnistas, kui tüütu oli käsitöö tundides õmmelda ja kududa ning
milleks neid rahvarõivaid talle üldse kooli
lõpuks vaja on. Nüüd, kus Kaisa juba linnas
koolis käib ja mitte ainult õpetajad, vaid ka
klassiõed ei suuda ära imestada tema enda
rahvarõivaste peent tööd ja kaunidust, hakkas ta tasapisi aru saama, et koos õpetaja
Ene Ranna ja Vormsi Käsitöö Seltsiga veedetud tunnid ei olnudki mahavisatud aeg.
Ja siis, et päeva veelgi värvikamaks muuta tulid lavale suured tüdrukud, lausa naised
Vormsi rahvatantsurühmast Ormsö Kadakased meie talharpa muusika saatel Age ning
Marju esituses. Et asi veelgi segasem oleks,
haarati viimasele tantsule saalis istuvaid
vabu mehi ja tantsiti nahk märjaks ning kõht
tühjaks, sest kohe oli lõuna. Ikka maitsva
hernesupi ja juba loo alguses mainitud pika
lauatäie küpsetistega. Enne aga jõuti õnnitleda veel sünnipäevalast Ela.
Lõuna läbi ja rahva ette astus Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm, kes rääkis
ühistegevusest muuseumi korraldatavatel
talgutel Korsi talus Ruhnu saarel, millest igal
aastal võtab osa järjest suurem hulk inimesi.
Eesti Maaülikooli professor Raido Värnik viibis oma kogukonna ühistegevuse teoreetilisi aspekte käsitleva loengu ajal Tartus
aga kõikvõimas Skype võimaldas tema näol
ja häälel viibida Vormsil. Ei olegi me nii
ääremaa.
Laine Tarvis ei pidanud paljuks Saaremaalt kohale sõita ning tutvustas 1992.
aastal asutatud ja Eesti saari ühendava Eesti
Saarte Kogu tegemisi.
Viimane ettekanne oli jälle saare oma
mehelt, Ants Varblaselt. Ühel oma lemmikteemal – jahindusest, võib ta vist tundide
viisi jutustada, aeg aga piiras ning Ants
rääkis seekord Vormsi jahiseltsi tegemistest
algusaegadest tänapäevani. Jahipidamise
traditsioonid Vormsil ei ulatu väga kaugesse ajalukku, sest maa kuulus mõisnikele ja
kirikule ning talupoegadel puudus jahiõigus.
Mehed käisid siiski ühiselt võrkudega hunte
püüdmas kui mõni võsavillem saarele ilmus.
Varblase sõnul on ulukite hulk saarel aja
jooksul palju muutunud. Esimene metssiga
lasti saarel 1965. aastal, kuid juba 10 aasta
pärast olid metssead saarel probleemiks. Samuti olid põdrad varem saarel haruldused,
kuid nüüd lastakse neid umbes 30 aastas.
Ja hakkaski päev otsa saama. Kaks Antsu, Rajando ja Varblane, tegid Kultuuripäevast kokkuvõtte ja kutsusid kõiki järgmisel
aastal osalema.
Ja veel. Vormsi kultuuripäeva korraldasid MTÜ Vormsi Selts, Vormsi Lasteaed-Põhikool, Vormsi Pensionäride Seltsing, Vormsi Käsitöö Selts, Vormsi Jahiselts, Vormsi
Püha Olavi Gild, Rälby Küla Selts, toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Vormsi vald.
Jutu pani kokku ja pildid tegi
Meeme Veisson

Oma pere tutvustus. Kes olen,
millega tegelen?
Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas, peale koole sai aastaid
elatud Rootsis, kus tegelesin nii
mööbli, kui ka ehitusäriga. Seniajani pean koduks Vormsit,
Tallinnat, kus peab ikka ja jälle
käima ning asju ajama, kui ka
Stockholmi Rootsis, mille resident sai aastaid oldud. Põhilise
osa kalendriaastast, olen aga just
saarel. Tegelen ehituse, eskiiside/eelarvete koostamise ning kalandusega. Valmistan enamjaolt
tellimuste peale lõhe ja forelli
külmsuitsutooteid. Muuhulgas
pean oluliseks mainida, et kuulun ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridadesse.
Kuidas Vormsile sattusin?
Vormsile ei olegi ma kuidagimoodi «sattunud», vaid olnud/
käinud siin juba sellest hetkest
peale, kui oma jalad veel ei
kandnud ja mind rohkem titevanker veeretas. Minu vanemad ostsid Norrbysse talukoha
suvilaks, aastakümneid tagasi
sügaval Nõukogude Liidu perioodil. Lapsena olin aga kõik
suved saarel, koos oma vanavanematega. Talukoha sain endale
päranduse teel, kui olin 14. Vist
millalgi plussmiinus 20-ndate
eluaastate alguses, sai hakatud
kogu elamist vaikselt üleskõpitsema ja süvenes veelgi side ning
armastus saare vastu.

Sõbrad koduõuel. Foto A.O.Lindebergi erakogust
Kuidas Vormsit kõige paremini
iseloomustan?
Vormsi tähendab minu jaoks eelkõige kodu ning rahu. Just see
viimane on see, mille üle olen eriliselt õnnelik – siin aeg seisab ja
hoiab meeled puhtana. On tähtis
ainult aastaaeg ja see, kas on öö
või päev. Ei pea enamus ajast
vaatama kella ja närveerima kiire
elutempoga kaasneva pärast, nii
liikluses kui mujal. Suurlinnades-metropolides elanuna/töötanuna, kus ainuüksi tööle ja koju
sõitmine on võtnud aega päevas
3-4 tundi, väärtustan just ennekõike neid asju. Ja samuti ka puhas loodus ning meri, viimasega
on mul just eriline side.
Negatiivsest poolest võib
esile tõsta just kohaliku kogukonna omavahelist nääklemist
ja rohkeid nn «külajutte». Tea-

tud kodanikud võiksid enne
ikka kolm korda mõelda, enne
kui miskit öelda/rääkida/luuletada. See kõik ei ole seda väärt,
teeb inimsuhted keeruliseks,
aga on kahjuks väikeses kogukonnas ilmselgelt paratamatus,
mis ei muutu, ega ole muutunud. Isiklikult aga saab lastud
kõik ühest kõrvast sisse ja teisest välja, igalühel on oma elu ja
tegemised, kuhu teised reeglina
sekkuma ei peaks, ega tohiks.
Minu plaanid seoses Vormsiga?
Plaan on Norrbys muu tegevuse
kõrvalt, hakata pakkuma aastaringset nn «hostel» ning kämping tüüpi majutust. Samuti
on mõningad mõtted nii teatud
tüüpi puidutöötlemise kui ka
kalanduse valdkonnas. Eks seda
kõike näitab eelkõige aeg, üks
asi korraga.

Vormsi Õlu tootmine võib peagi
saarele kolida
LAURI LEVO
Vormsi Õlu pruulmeister Arkadi Tammik kaalus õlleteo mõtet
juba 90-ndate alguses, kuid tõeline tõuge tuli paar aastat tagasi.
Tänaseks on Vormsi Õlu saanud õllegurmaanide positiivseid
hinnaguid ning jätkab hoogsalt
tegevust.
Kuidas jõudsid pruulimiseni?
Õllepruulimise mõte tuli juba
päris ammu – oli see 1990 või
1991. Plaanisin teha pruulikoja
kindlasti Vormsile. Naabrimees
tõi kusagilt otra, ise käisin metsas humalaid korjamas. Muideks Vormsis on metsikut humalat kasvamas päris palju. Siis
asjast asja ei saanud, kuid tegin
omale toona õllepruulimise
alused selgeks. Siiski jäi teema

soiku ja võtsin selle uuesti üles
ja avastasin, et mul on kogu see
õlletegemisteooria briljantselt
meeles. Hakkasingi tegema. Ikkagi vana unistus ja veel teostamata, oli tahtmine ära teha.
Kui keeruline oli
pruulimistehase käivitamine?
Kõik algab tahmisest. Kui on
tahtmine, leiad võimalused, kui
tahtmist ei ole, leiad vabandusi
ja ettekäändeid mitteteha. Mul
varasemast ajast tootmisekogemus puudub, seega oli täiesti
uude valdkonda sukeldumine.
Pead asjad omale selgeks tegema ja ise hoidma silma peal.
Ega ta nii keeruline ka pole, kui
alguses tundub – lammutasin
projekti mõttes osadeks ja mõtlesin need omale selgeks. Kaks
teemat delegeerisin ära – need
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Arkadi õlled on inspiratsiooni saanud Vormsi saare vaikusest ja
hingerahust. Selleks, et maitse ja aroom oleksid juues täiuslikud, pea meeles mõned lihtsad reeglid:
• Ole õllega õrn – hoia pudel alati püsti ja ära loksuta!
• Vala õlu kindlasti klaasi, ära joo pudelist!
• Vala klaasi nii, et peale tekiks paar sentimeetrit vahtu.
• Parim temperatuur Vormsi õlle nautimiseks on 6-8 °C heledate õllede puhul ja 8-12 °C tumedate õllede puhul.
• Kuna Vormsi õlu on elus, siis võib pudeli põhjas olla veidi sadet. Selleks, et pärm klaasi ei jõuaks, ära vala pudelit tilgatumaks, vaid jäta pudeli põhja törts õllejumalale. Selline ohver tagab, et pruulijatekaitsja on rahul ja sinu klaasis on selge ning
jumalik märjuke.

olid elektritööd ning vee- ja küttesüsteemid.
Pruulimisseadmed
olid
minu jaoks lihtsad, olin neid varemgi näinud ja katsunud.
Millal tuli viimane tõuge?
2013. aasta 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval, sain juhuslikult kokku Ilmar Räniga (Õllenaut) ja kuna üksteist teadsime,
siis läksime istusime korraks Pagaripoiste kohvikusse maha, et
rääkida paar sõna pruulimisest.
Ilmar mainis, et tal seadmed
väljavalitud ja hakkab pruulikoda püsti panema. Ma ütlesin,
et mul sama mõte. 2013. aasta
jaanipäeva paiku panime pruulikoja seadmed püsti, jõuludeks
oli luba käes.
Miks just Vormsi õlu?
Siin ei olnud kahtlustki – olin
seda mõtet palju aastaid oma
mõtteis veeretanud. Seda enam,
et olen Vormsiga tihedalt seotud.
Milline on sinu
pruulimisfilosoofia?
Pruulin sellist õlut, mis omale
meeldib. Ja teiseks, õlu ei armasta kiirustamist – ei pruulides ega
juues.
Millal kolib tootmine Vormsi
saarele?
Tootmine kolib saarele kohe, kui
on lahenenud tootmiseks sobilike ruumide küsimus.
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Väike meeldetuletus
jalgratturile
KIUR KLIPPBERG
Haapsalu politseijaoskond
piirkonnapolitseinik
Käes on kevad ja ilmad lähevad järjest
ilusamaks. Soov sõita jalgrattaga on kõigil kaherattaliste sõprade südames. Usutavasti on pika sügise ja talvega ära ununenud nii mõnigi reegel, mille järgimine
tänaval on turvaliseks liiklemiseks vajalik.
Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel
juhtida vähemalt 10-aastane laps, kes on
läbinud jalgrattakursused ning kaasas tuleb kanda jalgrattajuhiluba. Juhiluba peab
kaasas kandma kuni 16-aastaseks saamiseni. Koos täiskasvanuga võib sõiduteel
jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.
Kui veel ei ole jalgrattajuhiluba ja soov
ning kohustus seda omada, siis peab kindlasti pöörduma sooviga oma kooli poole
või registreerida ennast interneti liikluskasvatuse kodulehe kaudu Läänemaa liiklusbüroos eksami sooritamiseks (http://
www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/
materjalid/kuidas-liiklen-tanaval-jalgrattaga/jalgratturi-juhiluba/jalgratturite-eksamineerijad/).
Alla 16-aastastel on jalgrattaga sõites
kiivri kandmine kohustuslik. Kindlasti
ei peaks kinni jääma sõnasse «kohustuslik», sest kiiver kaitseb õnnetuse juhtudes
reaalselt kandja elu. Kiiver ei ole kindlasti
liiast ka täiskasvanutel.
Lisaks eelnevalt loetletud reeglitele
tuleb tähelepanu pöörata kindlasti ka rataste tehnilisele olukorrale. Kontrollige
enne sõitu üle kas rattal on ikka pidurid
töökorras, kas rattal on olemas kõik vajalikud helkurid (ees valge helkur, taga punane ja mõlema rattaküljel kollane helkur)?
Kas signaalkell on kinnitatud? Jalgrattaga
sõitmisel kehtib nii nagu teistegi liiklejate
puhul põhimõte: näe ja ole nähtav. See tähendab, et tuleb teha kõik endast olenev,
et end nähtavaks teha, eelkõige ei tohiks
seda unustada liigeldes pimedal ajal või
sajuse ilmaga. Lisaks sellele, et kõigi loetletud reeglitega arvestada, on vaja arvestada ka teiste liiklejatega, sest üksteisega
arvestamine on ohutuks liiklemiseks oluline.
Kindlasti olete kohanud liikluses noori, kes uhkelt, käed risti rinnal rattaga
sõidavad või esiratas õhus, tagarattal tasakaalu katsetavad. Nii on nad ohtlikud mitte ainult kaasliiklejatele vaid ka iseendale
ja selline käitumine on lubamatu. Igasugune trikitamine jäägu siiski rulaparki või
mõnda muusse trikitamiseks kohandatud
kohta.
Tänava- ja maanteepildist jääb silma, et tihti kasutatakse kaherattalisi ka
veomasinatena. Kes veab raamile kinnitatud laudu, kes pakiraamil või juhtraual
sõpra. Nagu juba pakiraami nimigi ütleb,
on tegemist pakkide vedamiseks mõeldud
alusega. Juhtraamil kellegi sõidutamine
võib olla ebaturvaline nii juhile kui ka niinimetatud kaassõitjale. Ärge vedage esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teile endale ja teistele liiklejatele.
Sõidutada võite ainult sõitjat, kes istub spetsiaalselt selleks ettenähtud istmel
ja kannab kinnirihmatud nõuetekohast
kiivrit. See tähendab väikelapse sõidutamist talle ohutul moel.
Kui neid reegleid jälgida, tuletada
meelde nii endale kui ka selgitada oma
lastele, siis on jalgrattasõit turvaline ja
nauditav.

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

Märkajate grupi fotolaager Vormsil
Ei ole just palju märtsikuu koolivaheaegasid, mil on võimalus mitu
päeva järjest nautida ilma dressipluusi väel või saada esimene päevitus näole. Just selline võimalus
avanes meil, Antsla Gümnaasiumi
noortel, sel vaheajal Vormsi saarel,
kui me rannal ja kadakate vahel
fotokaameratega ringi hiilisime ja
Vormsi kaunist loodust jäädvustasime.
Meie 4-päevane fotolaager algas
vaheaja esimesel päeval, mil äratuskellad helisesid paar tundi enne
päikesetõusu. Bussi nina Rohuküla
poole ja retk võiski alata. Reedaga
Vormsi poole sõites nautisime paaditekil rahulikku merd ja pidasime
plaani, mida saarel ette võtta. Sviby
sadamast suundusime Vormsi koolimaja poole, kus oli meie peatumispaik ja öömaja. Sättisime end
sisse, haarasime oma fotovarustuse
ja suundusime esimesele retkele –
Rumpo neemele.
Fotograafiaõpetaja ja loodusfotograaf Janek Joab, loodusõpetuse õpetaja Ülle Anier ning Antsla
Gümnaasiumi vilistlane ja keskkonnatehnoloog Triin Anier tutvustasid
meile erinevaid linde, samblaid,
samblikke, kivistisi ning taimi.
Tänu toredatele viitadele, saime
infot sealsetest organismidest ning
ühtlasi ka haruldustest. Nägime ja
jäädvustasime ka tundras tuntuid
sambla- ja samblikuliike. Õhtuseks
päikeseloojanguks kolisime Saxby
paeastangutele, kus õppisime uusi
pildistamisnippe ja nautisime imelist päikeseloojangut.
Kuna tegemist oli fotolaagriga
ja meie peamine huvi on ikkagi loodusfotograafia, siis tuli hommikul
ärgata koos päikesega ning äratus-

kellad olid töövalmis hommikul
juba kell viis. Hommikust kuldset
valgust läksime nautima Vormsi
idakaldale, Norrby rannale. Olime
juba kümmekond minutit jälginud
merd, kui silmapiirile ilmus must
täpp, mis nagu pikemal jälgimisel
selgus, oli tegemist hülgega. Mõni
hetk hiljem märkasime kaldal ka
pisikest ja hästi karvast hülgepoega.
Päeval saime kokku kohaliku
saareelaniku Ellega ja tegime tutvust
Prästvike järve, allikatega ja muistse
surnuaiaga. Õhtu veetsime jällegi
Saxby rannal tuletorni all ja uurisime põnevaid «männiseelikuid».
Kuna ühe laagrilise silma hakkas
aaretejahi peidik, siis osalesime ka
geopeituse mängus. Jäädvustasime
sellesse aardelaekasse oma Märkajate grupi liikmete nimed, jätsime aardelaekasse pisut raha ja nautisime
teadmist, et geopeituses osalemine
on üks õnnemärk.
Pärast pikka, väsitavat ja emotsiooniderohket päeva oli ülimalt
mõnus naasta sooja koolimajja. Siis
jätkus muljete vahetamist ja rõõmsat naeru veel keskööni ning paistis,
et keegi polnudki väsinud.
Kahel esimesel päeval hoolitses
meie toidupoolise eest lapsevanem
ja sponsor Tiina Ploom ning kahel
päeval saime kõhutäidet kohalikust
koolisööklast. Suured tänud siinkohal tublile kokale!
Kolmandal päeval veetsime päikesetõusu jällegi Forrby rannal, millele järgnes maitsev hommikusöök
lasteaias, päeval uurisime saare
põhjaosa, päikeseloojangut nautisime saare loode osas. Viimasel reisipäeval veetsime päikesetõusu meile
juba väga tuttavaks ja armsaks saanud Forrby rannal.

TEATED
JUUKSUR
Juuksur tuleb saarele 7.-8.aprill

TERVISEPÄEV
10.-11.aprillil olete oodatud tervisepäevale koolituskeskusesse. Sõna
jõud ja stressiga toimetulek tänapäeva kiires ja muutuvas maailmas.
Koolitaja lastearst NLP Master Practitioner Viigi Viil. Alustame reedel
kell 15.30. Hoolime oma tervisest ja
ootame rohket osavõttu! Osavõtutasu 3 eurot. Laste konsultatsiooniks
palume registreerida eelnevalt eposti aadressil eidi@vormsi.ee

UUS ÜHINE
HÄDAABINUMBER 112
Eestis on nüüd üks hädaabinumber
112, millele helistades saab kutsuda
kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.

PROJEKTITOETUSED
Projektitoetuste taotlemise tähtaeg
on 20. mai.
Projektitoetuste andmise tingimused ja kord Vormsi vallas on
avaldatud Riigi Teatajas ja Vormsi
valla kodulehel.

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

Rahapada-allikas. Foto autor Trine Tõniste
Enne lõunasööki viskasime pilgu peale ka õigeusu kirikule, mis tekitas natuke kurva tunde, et nii ilus
hoone lihtsalt laguneb. Peale toitvat
lõunasööki sattusime kokku Vormsi
kooli toreda käsitööõpetaja Enega,
kes jagas meiega veel huvitavaid
fakte ja lugusid Vormsi kohta. Põnevale ülevaatele Vormsi elu kohta
järgnes Hullo bussipeatuses meie
koosolek.
Meie fotogrupp Märkajad on tegutsenud juba terve aasta, koos on
käidud Vilsandil, Luhasoos, Taheval, Kõrgepervel, Karulas, Taevaskojas ja nüüd ka Vormsi saarel. Seekordse reisi algataja ja idee autor oli
meie Antsla Gümnaasiumi direktor
Kalle Jürgenson, kes ka ise kohal oli
ja õppis samuti pildistamist.
Meie fotoringi õpilased, oleme
võtnud osa paljudest fotokonkurssidest. Osaletud on Looduse Aasta
Foto, snap.ee, ilm.ee, Hiie võistlustel, Koidutähe fotokonkursil ja
paljudel teistel võistlustel. Meie
võrratu juhendaja loodusfotograaf
Janek Joabi fotod ilmuvad kohalikus maakonna lehes igal nädalal ja

tema kodu ehivad paljud auhinnad
tänutäheks oma kaunite looduspiltide eest. Õpilaste tööd on võitnud
ka auhinnalisi kohti. Meie koosolek
Hullo bussipeatuses andis mõtteid
järgmisteks reisideks ja ettevõtmisteks, mis võetakse ette üsna
pea. Värske lambaliha ja kalafilee
kaasa pakitud, asusime koduteele,
olles kindlad, et külastame seda
omanäolist saart varsti jälle. Pilte
laste tegemistest saab vaadata aadressilt http://wwwloodus-loodus.
blogspot.com/
Suured tänud juhendajatele
loodusmehele Janek Joabile ja taimetargale Triin Anierile, Vormsi
kooli direktorile, väga mõistvale ja
koostöövalmis bussijuhile Aivar
Puusalule, Väino Tammele, heale
haldjale Tiina Ploomile, õpetajatele
Kalle Jürgenson, Ene Rand, Heily
Piip, Ülle Anier, Vormsi kokale, lastevanematele, kaasõpilastele, Elle
Palmpuule ning täname kõiki, kes
toetasid meie laagri kordaminekuid.
Suured tänud ka Antsla vallavalitsusele, kes toetes meie tegemisi.
Tuule Müürsepp ja Liisa Anier

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud
ÜLLE JAANSALU
Lääne Maavalitsus, arenguja planeeringuosakonna
vanemspetsialist
Lääne Maavalitsus annab teada,
et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila,
Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Ridala ja
Vormsi vallas.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt
selles majapidamises hiljemalt
rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2015, millele
nad toetust taotlevad.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama

vähemalt kolmandiku projekti
kuludest.
Täpsemad tingimused ja
taotlusvormid on kättesaadavad
Lääne Maavalitsuse veebilehel:
laane.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise
asukohajärgsele vallavalitsusele
ja esitamise viimane tähtpäev on
18. mai 2015. a.
Lisainfo: Ülle Jaansalu,
e-posti aadress ulle.jaansalu@
laane.maavalitsus.ee.

20. märtsist hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg
LIINA REINSAAR
Päästeamet
Viimase nädalaga on kiiresti
kasvanud maastikupõlengute
arv, mis viitab sellele, et Eestis
on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga
määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 20.
märts 2015. Tuleohtlikul ajal võib
looduses tuld teha ainult selleks

ettenähtud kohtades. Metsas
liikujatel on lõkke tegemisel ja
grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse
lõkkekohti, nende asukohad leiab
internetilehelt www.rmk.ee.
Lõkke tegemisel nii metsas,
maastikul kui ka koduaias tuleb
järgida tuleohutusnõudeid. Tuld
võib teha vaid vaikse tuulega ja
tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalide-

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

le. Lahtist tuld ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta
lõpuni põleda, kustutada veega
või summutada näiteks liivaga.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei
saaks alguse kulupõleng. Tuletame meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt
keelatud ja karistatav.
Täpsemat infot tule tegemise
ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

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

