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Aeg on läinud kiiresti ja peagi tähistame Eesti-
maa 97. sünnipäeva. 95. sünnipäeva eel kir-

jutasin valla lehes «Kui lugeda ühest suuremast 
päevalehest, et 1/3 eestlasi on valmis oma kodust 
lahkuma ja otsima paremat elu välismaal, siis te-
kib küsimus kui vabad me ikka tegelikult oleme 
ja kuhu suunas liigume». See küsimus on aga 
õhus ka täna. Ees on riigikogu valimised. Vali-
misjaoskonnad on avatud ka Eestimaa sünnipäe-
val. Võib-olla on see märk sellest, et riik vajab 
meid ja peame teadvustama endale, et meie kõik 
olemegi tegelikult see riik ja tehes targa valiku 
enda jaoks omame õigust ja kohustust anda pa-
nus oma riigi jaoks. Tehkem siis tark valik ja mis 
kõige tähtsam ärgem jätkem oma valikut tegema-
ta, sest kui sina ei vali siis valitakse sinu eest. 
Tundub küll veidi loosunglik aga tegelikult nii 
see on.

Endla teatri rõdult luges 23. veebruaril 1918 
kell kaheksa õhtul Eesti Maapäeva saadik Hugo 
Kuusner tõrvikute valgel ette iseseisvusmanifesti. 
24. veebruaril 1918 toimus Pärnus esimene sõja-
väeparaad. 

See on meie riigi alguse lugu. Sellest ajast on 
palju vett merre voolanud, uued põlvkonnad 

üles kasvanud ja palju juhtunud. Meie aukodanik 
Oskar Friberg, kes on sama vana kui Eesti Vaba-
riik ja tema abikaasa Selma Friberg ütlesid kord, 
et meie elul pole viga midagi, sest elame rahu 
ajal. Täna kui internetiavarustest tuleb maailm 
meile koju kätte saavad need sõnad minu jaoks 
hoopis uue tähenduse.

Kõik me vaatame kurbusega maailmas ja lähi-
ümbruses toimuvat. Alles üle-eelmisel suvel käi-
sime koos peredega Ukrainas, kus inimesed ela-
sid oma rahulikku igapäevast elu mida nad ka 
meiega lahkelt jagasid. Täna seal toimuv tundub 
täieliku absurdina. Me elame ju 21. sajandil ja 
inimesed peaksid olema haritud ning koolitatud 
mõistes elu väärtust ja tähtsust.

Pähe ei mahu terrorirühmitused, kelle võitlus-
viisiks oma sihtide saavutamiseks on tappa rahu-
likke süütuid tsiviilelanikke säästmata ka kooli-
lapsi. Tõepoolest olgem õnnelikud et elame siin 
oma riigis Eestimaal, kus valitseb rahu ja tund-
kem rõõmu väikestest asjadest igapäevaelus ning 
suurematest tegemistest meie Eesti riigis.

Eesti on valinud ühise tee Euroopaga. Olgem 
rahul sellega, et peakohal lendavad mürinaga 
NATO lennukid ja suurenevad riigi kaitsekulutu-
sed. Kuidagi me peame siin maailmas seisma 
meie väikese riigi ja oma rahva säilimise eest.

Täna Eestimaa sünnipäeva eel on kõige täht-
sam, et meil Eestis ja siin koduses Vormsis 

on hea elada. Vormsi elu edeneb, meid ümbritse-
vad oma kogukonnast hoolivad inimesed. Mõel-
gem oma riigi peale hooligem oma perekonnast 
ja aidakem neid kes abi vajavad.

Soovin kõigile head vabariigi aastapäeva, toe-
tavat perekonda, rahulikku meelt ja läbimõeldud 
otsuseid.

Volikogu
esimehe
veerg
IVO SARAPUU

Volikogu ja vallavalitsuse tegemistest 
• Volikogu andis nõusoleku 
ühe majapidamise ehitamiseks 
Östery 7 katastriüksusel nr 
90701:001:0115 Borrby külas.
• Võeti vastu 2015. aasta eel-
arve. Eelarve on avalikustatud 
Riigi Teatajas. Soovitame vaa-
data eelarve seletuskirja, mis 
annab ülevaate Vormsi valla 
püsikuludest ja kavandatava-
test tegevustest ning investee-
ringutest. Vallavalitsuse ja valla 
asutuste töötajad said 5% pal-
gatõusu. Volikogu revisjoniko-
misjoni esimeheks valiti Arvo 
Allik ja komisjoni liikmeks Ove 
Koska.
• Riigikogu valimisteks moo-
dustati jaoskonnakomisjon: Ko-
misjoni kuuluvad peale esimees 
Marge Tiigi veel Lija Rosenb-

lad, Nataša Valm, Eidi Leht, 
Eesti keskkerakonna esildisel 
Pille Põder ja Eesti Konserva-
tiivse Rahvaerakonna esildisel 
Kristel Järv. Komisjon töötab 
Vormsi Vallavalitsuse ruumides. 
• Vallavalitsus andis välja ehi-
tusloa Hullo külas asuva Või 
0,4kV alajaama ja võrgu laien-
damiseks ja andis kooskõlastu-
se Rumpo ühistalu jagamiseks 
kaasomandi lõpetamisel. Hoo-
lekogus hakkab vallavalitsuse 
liikmeks tagasi astunud Riina 
Kaabeli asemel vallavalitsust 
esindama Tanel Viks. Hosby 
sadamaala detailplaneeringu 
koostamise hanke võitis Geo-
Baltica OÜ, detailplaneeringu 
koostamise hind koos käibe-
maksuga on 4400 eurot.

• Projektitoetuste esimesest 
taotlusvoorust eraldati mitte-
tulundusühing Rälby Külaselts 
projektile «Nimetahvli paigal-
dus Rälby tuuleveskile» veskil 
ehitaja nime jäädvustamiseks 
118 eurot, mittetulundusühing 
Vormsi Veri projektile «Vormsi 
Veri II köide» koduloolise raa-
matu Vormsi Veri teise raamatu 
väljaandmiseks 500 (viissada) 
eurot ja mittetulundusühing 
Rahvatantsurühm Vormsi pro-
jektile «Vormsi tervisepäevad» 
Vormsi inimeste terviseteadlik-
kuse tõstmiseks ja elukvalitee-
di parandamiseks 542 eurot. 
Järgmisse taotlusvooru taotlus-
te esitamise viimane päev on 
20. mai. Juhime tähelepanu, et 
taotlusele peavad olema lisatud 

hinnapakkumised või hinnakal-
kulatsioonid. Hinnakalkulat-
siooni koostamisel peab jälgi-
ma, et hinna kujunemine oleks 
arusaadav ja kõikide kululiikide 
kaupa lahti kirjutatud.
• Avatud on ettevõtlustoetuste 
taotlusvoor, taotluste vastuvõt-
mise viimane päev on 1.aprill 
2015.a. 
• Arutati Vormsi aumärgi loo-
mise mõtet, kui kellelgi on häid 
mõtteid milline võiks olla Vorm-
si aumärk ja selle väljaandmise 
kord, siis saatke oma ettepane-
kud vallavalitsuse e-posti aad-
ressile: vv@vormsi.ee. 

Jälgige valla kodulehte 
aadressil www.vormsi.ee, kus 
avaldatakse hanketeated ja uu-
dised.

Raske on vabadust kanda,
sest vabadus tähendab
maalide mõtlemist,
laulude loomist
ja viiside viimistluspiinu.
Vabadus tähendab võimete sõltumatust,
teadmist oma peaga,
tundmist oma südamega
ja astumist oma jalgadel.
Vabadus tähendab õigust kahelda
ja valida veetlevaim veene.
Vabadus on rahutus viljade pärast,
mis ei saanud valmida
ja südamevalu kergema võimaluse pärast,
mis ikka jäi peale.
Vabadus on otsimine.
Vabadus on eksimine.
Vabadus on kaotamine, jälleleidmine
j a lakkamatu küllastumatus.
Artur Alliksaar «Vabadus»

Pildi autor Meeme Veisson
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Kaitseliidu ajalugu 1917-1940 Läänemaal ja Vormsil
III osa

TANEL VIKS

Hariduse olulisusest
ja meelsusest

Eestirootslaste suhtumine Ees-
ti Vabariiki ei olnud üheselt 
toetav. See omakorda pärssis 
soovi tegeleda selle riigi kait-
sega, sealhulgas sooviga anda 
oma individuaalne panus 
vabatahtlikku riigikaitsesse 
läbi Kaitseliidu. Oma põhjus 
oli siin ka keelebarjääril ning 
rootslaste üldiselt madalamal 
haridustasemel eestlastega 
võrreldes. Samas suutsid osa 
rannarootslasi gümnaasiumi-
õpinguteks piisava eestikeele 
oskuse siiski omandada. 

Näiteks Vormsilt pärit 
Aleksander Berggren õppis 
Haapsalu Ühisgümnaasiumis, 
oli seal Kaitseliidu Haapsalu 
malevkonna Ühisgümnaasiu-
mi üksikrühma 4. jao pealik 
ning tema ei olnud ainuke. 
Pärast ajateenistust lõpetas 
Berggren sõjakooli reservoh-
vitseride koolitusel aspirantide 
kursused ja ülendati lipnikuks. 

1931. aastal naases Berg-
g ren Vormsile ning tõusis seal 
Vormsi üksikrühma pealiku 
abiks ning spordipealikuks.

Presidendi käskkirjaga 
16. veebruaril 1940 ülendati 
Aleksander Berggren alates 
24. veebruarist 1940 noorem-
leitnandiks. Võib näha ka laie-
mat mõju hõimlastele, kuna 
Aleksandri onupoja abikaasa 
Katarina Berggren (sündinud 
Friberg) oli üks vähestest root-
si naistest, kes Naiskodukaitse 
liikmeks astus.

Rootsi Gümnaasiumis 
kuulus rannarootslaste õp-
pekavva ka riigikaitseõpetus, 
õpetajaks oli leitnant Oskar 
Uluots. Järelikult viidi riigikait-
seõpetus ka rootsikeelsele osa-
le eesti keeles, eesti õppekava-
de järgi ja eestikeelseid õpikuid 
kasutades. Riigikaitse õpetuse 
andmisega alustati koolides 

1927. aastal ning üheks pea-
miseks põhjuseks oli üleminek 
üheaastasele ajateenistusele 
tollases kaitseväes. Ettevalmis-
tustöid nimetatud sammu as-
tumiseks alustas kindralstaap 
koostöös Haridusministeeriu-
miga juba 1925. aastal. Kursu-
se maht oli jaotatud viie aasta 
peale ning kuna oli puudus 
sobivast kaadrist nähti üheks 
võtmeülesandeks Kaitseliidu, 
noorteorganisatsioonide ja
riigikaitse õpetuse tihedat in-
tegreeritust.

Kesk- ja kutsekooli lõpe-
tanuid peeti haritumaks ning 
neis nähti potentsiaalseid sõ-
javäelisi juhte. Sisuliselt eel-
dati, et kool on võimeline läbi 
viima sõduri baaskursuse väga 
heal tasemel ja lisaks andma 
üldteadmisi jao taktikast, mis 
eeldas tolleagsetelt riigikaitse 
õpetajatelt sõjaväelist tausta. 

Riigikaitseõpetuse mõju 
eestirootslastele peab vaatama 
koos üldhariduse omandami-
sega. Vormsi näitel on selgelt 
näha, et ühiskondlikult on ak-
tiivsemad ning Kaitseliidu ja 
eriti Naiskodukaitsega liitusid 
pigem haritumad inimesed.

Kindlasti andis gümnaa-
siumiharidus laiema maail-
mapildi ning enda, kui Eesti 

Vabariigi kodaniku teadvusta-
mise. Eestirootsi keskkonnas 
toonitati ju eriti 1920. aastatel 
pigem rootsluse olulisust mitte 
niivõrd kodaniku ja riigi vahe-
list suhet.

Alahinnata ei saa ka Ühis-
gümnaasiumi rektori Anton 
Üksti tegevust, kes oli sobiv 
isik ka selles mõttes, et oskas 
rootsi keelt. Tema rootslastest 
õpilased on meenutanud, et 
rektor oli neile suur autori-
teet, kes sisendas õpilastele 
autunnet ning austust isamaa 
ja kodu vastu. Ka on vilistla-
sed välja toonud, et kuigi ühe 
katuse all oli kaks kooli oli eri 
rahvustest noorte läbisaamine 
väga hea ning seda soodustas 
ka fakt, et enne rootsikeelse 
osa avamist olid paljud eesti-
rootslased õppinud eestikeel-
ses osas.

Kindlasti oli rektor Üksti ja 
riigikaitseõpetaja Uluotsa isi-
kutel ning isamaalisel kasvatu-
sel otsene mõju, kuna näiteks 
Ühisgümnaasiumi 1932. aasta 
vilistlasest Hugo Mickelinist 
saab hilisem Kaitseliidu Vormsi 
Üksik Mererühma pealik ning 
Vormsi esimene Noorte Kot-
kaste rühma juht. Kaitseliitu 
astuti juba Ühisgümnaasiumis 
õppides ja pärast kodukohta 

naasmist jätkati organisatsioo-
nis tegevust. Näiteks 1930. 
aasta vilistlased Johan Vidgren 
ja Anders Kronblom ühinesid 
hiljem Vormsi üksikrühmaga, 
Vidgrenist sai 2. jao pealiku abi 
ja Kronblomist rühma laskeju-
hataja.

Riigikaitseõpetuse kursuse 
läbinud noormeestel oli oluli-
selt lihtsam hakkama saada ka 
ajateenistuses Kaitseväes. Seda 
eriti võrreldes nende kutsealus-
tega, kes läksid aega teenima 
otse rootsikeelsest keskkonnast 
ning kelle eesti keele praktika 
võis piirduda vaid kuueklassili-
ses koolis omandatuga. See an-
dis neile teenistusliku eelise ka 
madalama haridusega eestlaste 
seas ja seda isegi juhul, kui õpi-

ti Ühisgümnaasiumi rootsikeel-
ses osas.

Ühisgümnaasiumi 1930. 
aastal lõpetanud Johan Lind-
ström läbis Narvas sõjaväetee-
nistuse, sooritas allohvitseriek-
samid ning tegeles mõnda aega 
ajateenijate väljaõppega, pärast 
teenistuse lõppu ühines Kaitse-
liidu Vormsi rühmaga. Hiljem 
lõpetas ta Tartu Ülikooli usu-
teaduskonna, teenis õpetajana 
erinevates kogudustes Noa-
rootsis, Ruhnus ja ka Tallinna  
Toomkirikus ning emigreerus 
Rootsi, kus töötas leitnandi au-
astmes Kungliska Stockholms 
Luftsvärnsregemente’s ja usu 
ning kooliõpetajana erinevates 
koolides.

Järgneb

Taas valimiskastide juurde
ALO HEINSALU,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Märtsikuu esimesel pühapäeval va-
litakse Eestile XIII Riigikogu. Taas-
iseseisvuse järgsel ajal on see rahval 
juba 20 kord kas üldvalimiste (Riigi-
kogu, Euroopa Parlament, kohalikud 
volikogud) või rahvahääletuse raa-
mes otsuseid langetada.

Kuigi valimisreeglites suuri muu-
datusi ei ole toimunud, tooksin siis-
ki mõned juhised, mida peaks valija 
teadma ja tähele panema.

Valimistulemuse selgitamiseks 
on Eesti jaotatud 12 valimisringkon-
naks. Valija saab hääletada ainult 
oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. 
Valimisringkond omakorda sõltub 
valija elukoha aadressist rahvasti-
kuregistris. Igale valijale saadetakse 
Siseministeeriumi poolt hiljemalt
9. veebruariks kas elektrooniliselt või 
paberkujul valijakaart, mis teavitab, 
millise valimisringkonna kandidaati-
de poolt ning kus ja millal valija hää-
letada saab. Riigikogu valimistel on 
õigus valida ainult Eesti kodanikel.

Hääletada saab tavapäraselt pa-
bersedeliga valimisjaoskonnas või 
elektrooniliselt.

Tavapäraselt sedeliga hääletami-
seks peab valijal olema isikut tõen-
dav dokument (näiteks ID-kaart, 
pass, juhiluba, pensionitunnistus). 
Hääletamissedeli saamise kohta tu-
leb anda allkiri valijate nimekirja 
allkirjalahtrisse. Jaoskonnakomisjo-
ni poolt saadud sedelile tuleb valijal 
hääletamiskabiinis märkida valitava 
kandidaadi number ning lasta see 
pärast pitsatijäljendiga märgistamist 
hääletamiskasti.

Hääletada saab eelhääletamise 
ajal ja valimispäeval järgmiselt:

Eelhääletamine maakonnakes-
kustes 19.-22.02 iga päev kell 12.00-
20.00.

Kõigis maakonnakeskustes on 
sel ajal avatud vähemalt üks valimis-
jaoskond. Tallinnas on neid jaoskondi 
13 ja Tartus 6. Valija saab hääletada 
sõltumata oma elukohast. Talle an-
takse tema elukohajärgse valimis-
ringkonna kandidaatide nimekiri ja 
hääletamissedel. Pärast hääletamis-
sedeli täitmist panete sedeli jaoskon-
nakomisjoni liikme antud sisemisse 
(väiksemasse) ümbrikku, mille pane-
te välimisse (suuremasse) ümbrikku. 
Välimisele ümbrikule kantakse valija 
nimi, isikukood ja rahvastikuregist-
rijärgne elukoha aadress. Ümbriku 
lasete hääletamiskasti. Sedelile sel 
juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei 
panda. Samuti ei panda pitsatijäljen-
dit ümbrikele. 

Eelhääletamine kõigis valimis-
jaoskondades tavapäraselt ja väljas-
pool elukohta ning valija asukohas 
23.-25.02 iga päev kell 12.00-20.00.

Sel ajal on avatud kõik valimis-
jaoskonnad. Kõigis neis toimub ta-
vapärane elukohajärgne hääletami-
ne (vt eespool). Igas vallas ja linnas 
on vähemalt üks valimisjaoskond, 
kus saab hääletada väljaspool oma 
alalist elukohta analoogiliselt maa-
konnakeskuses hääletamisega (vt 
eespool).

Tallinnas on selliseid jaoskondi 
18 ja Tartus 6. Sel ajal korraldatakse 
hääletamine ka neile valijatele, kes 
ei asu valimispäeval oma elukohas 
ning jaoskonda ise mõjuval põhjusel 
minna ei saa (mh haiglad, hoolekan-
deasutused, kinnipidamiskohad). 

Asutustes viibijatele korraldab 
hääletamise taotluse esitamise asutu-
se administratsioon, hääletamise võib 

läbi viia ajavahemikus 9.00-20.00. 
Muud isikud peavad soovist hääleta-
da oma asukohas eelnevalt kirjalikult 
teada andma, kuid mitte hiljem kui 
25.02 kella 14.00 vastavale jaoskon-
nakomisjonile (valla- või linnavalit-
susele).

Elektrooniline hääletamine öö-
päevaringselt 19.02 algusega kell 9.00 
kuni 25.02 kell 18.00.

Elektrooniliselt on võimalus 
hääletada arvuti, ID-kaardi ja PIN-
koodide olemasolul ajavahemikul 
19.-25.02.2015 aadressil www.valimi-
sed.ee. Teisele isikule hääletamiseks 
ID-kaardi ja koodide üleandmine
ei ole lubatud. Samas on võimalik 
elektroonilist häält muuta, sel juhul 
jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija 
soovib ikkagi hääletada pabersedeli-
ga, siis elektrooniline hääl kustuta-
takse. Valimispäeval elektrooniliselt 
hääletanud enam hääletada ei saa.

Valimispäeval hääletamine sh 
kodus hääletamine 01.03 kell 9.00-
20.00. 

Valimispäeval toimub ainult 
elukohajärgne tavapärane sedeliga 
hääletamine (vt eespool). Lisaks sel-
lele on võimalik neil kes ise mõjuval 
põhjusel jaoskonda minna ei saa 
tellida hääletamiskast koju. Seda on 
võimalik teha nii eelnevalt kirjalikult 
kui ka valimispäeval kuni kella 14.00 
telefoni teel. Selleks tuleb helistada 
oma elukohajärgse valimisjaoskonna 
telefonile, mille numbri leiate teile 
saadetavalt valijakaardilt. 

Riigikogu koosseisu selgitamisel 
on oluline iga hääl. Need, kes vali-
mistel ei osale, delegeerivad õiguse 
määrata riigi asjade üle otsustamine 
järgmiseks neljaks aastaks neile, kes 
seda teevad. Valimistel on igal häälel 
jõud!

Aleksander Berggren

Klassipilt 1939. aastast.
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Uued raamatud 
raamatukogus

ESTA PAULUS,
Vormsi raamatukogu juhataja

Alates käesolevast ajalehest annan 
teile teada, millised uued teavikud 
on meie raamatukokku sel kuul 
saabunud.

Eesti kirjandus
Pets, H. «Elu läheb edasi»
Normet, M. «Minu Tenerife»
Tohvri, E. «Ühe katuse all»

Tõlkekirjandus
Alsterdal, T. «Vaikusesse maetud»
Murakami, H. «1Q84.III osa»
Fenwick, L. «Maja Cornwallis»
Haynes, E. «Nurka aetud»
Webber, T. «Lihtne»

Lastekirjandus
Nilsson, U. «Maailma parim esine-
ja»
Reinaus, R. «Suhkrust ja jahust»
Jõgisalu, H. «Eesti vanasõnade ju-
turaamat»
Tomusk, I. «Volli läheb kooli»
Raud, P. «Mina, emme ja meie iga-
sugused sõbrad»
Juske, J. «Eesti kuningad, rüütlid ja 
printsessid»

Muu kirjandus
Pullerits, E. Jõks, M. «Keelesäut-
sud I»
Past, A. «Hea tuju raamat 40+»

Lisaks ilmuvad: Lääne Elu, Vi-
kerkaar, Loomingu Raamatukogu, 
Imeline Ajalugu, Imeline Teadus, 
Tervis Pluss, Cosmopolitan, Pere 
ja Kodu ning Täheke. 

Laenutada saab ka DVD 
«Vormsi tantsib» ja «Viimne reliik-
via»

NB! Seoses kutsekoolitusega 
Tallinnas 2.-6. märts 2015 on raa-
matukogu suletud!

Kohtumiseni raamatukogus!

Vanade mänguasjade näitus
ELLE PALMPUU,
idee autor

Reedel, 13. ja laupäeval, sõbrapäe-
val oli raamatukogus avatud vanade 
mänguasjade näitus. See armas üritus 
sai teoks tänu 12 mänguasja omani-
kule, kes otsisid üles oma armsad le-
lud ja tõid kokku 87 põnevat mängu-
asja ja suur aitäh Estale, kes kujundas 
nendest vahva väljapaneku.

Laupäeval käis näitusel 14 külas-
tajat, kes enamus osalesid ka võistlus-
mängudes. Kõige rohkem võistluspin-
get pakkus jahipüssist laskmine, kus 
osales kümme laskurit. Vaieldamatu 
liider Aaron Sarapuu – 1500 silma, saa-
vutatud 5 lasuga. Lõbus oli buratino 
nina otsa rõnga heitmine, siin osavaim 
Esta Paulus, 5-st 3 täpset sooritust.

Merilyn Paulus ja Orm-Robert 
Rammul olid juba varakult kohal ja 
veetsid terve päeva lustides, seetõttu 
jõudsid nemad veel vana head Tsir-
kusemängu mängida, Rubiku kuu-
bikut ja torni keerata, Ene Sarapuu 
juhendamisel Bingot mängida, Ruletti 
keerutada ning Kirbumängus täpsust 
harjutada. 

Kõiki võitjaid peeti meeles väikes-
te auhindadega: mandariinid (tänud 
koolidirektorile Veikkole), õnnenöö-
bid, pärlid jne.

Loositi välja ka päeva üllatusau-
hind, mille sai Taavi Sarapuu – suur 
õnnehelmes. Päeva lõpupunktiks 
oligi malemats Taavi ja Elle vahel, ta-
savägine mäng, mis kestis tund aega, 
lõppes Elle napi võiduga. Kuid tänu 
sellele mängule saime ühe teadmise 
võrra ka rikkamaks. Miks on odadel 
kaldu sisselõige? Õige vastuse leidsi-
me ikka Googlist.

Tänukirjad anname üle Kodukan-
dipäeval.

Tulles vastu laste soovile on näi-
tus avatud veel kuni 21. veebruarini. 
Palun külastage raamatukogu, leiate 
end taas lapsepõlvemaalt. Südamli-
kud tänud kõikidele, kes aitasid selle 
vahva ürituse teoks saamisel!

Palju õnne Rälby Külaselts – Kultuuritegija 2014
Traditsioonilisel Haap-
salu vähegi viitsijate päe-
val, mis on Läänemaa 
isetegijate ja «palju viit-
sijate» suur pidu, peeti 
meeles ka tublisid kul-
tuuritegijaid. Vormsi valla 
kultuuritegijaks 2014 
pärjati seekord Rälby
Külaselts.

Rälby Külaselts on tegutsenud 
pikka aega ja kandnud Vormsi 
eripärase rahvakultuuri uuri-
mise, taaselustamise ja tutvus-
tamise eesmärki nii kodu kui 
välismaal. Külaselts on aktiiv-
ne koos on nad ehitanud kü-
lamaja ja sauna, mida saavad 
kasutada ka teised peale oma 
Külaseltsi.

2014. aastal korraldati li-
saks tavapärastele suvistele 
Vormsi stiilis laatadele (kus 
pakutakse kindlasti alati muu-
hulgas ka kohalikku toitu ja 
käsitööd) ka rahvateatrite 
etendusi, nii lastele kui ka täis-
kasvanutele.

Külaselts on korraldanud 
kohtumisi huvitavate inimeste-
ga. 2014. aastal tutvustas filmi 
Pilvede all osatäitja Indrek, fil-
mitegemise köögipoolt.

Olavipäeva laadale on ala-
ti kaasatud ka eestirootslaste 
kogukond, mis on oluliseks 
sidemeks kahe kogukonna 
vahel. Külaselts peab oluli-
seks kohalikku traditsioonilist 
käsitööd ja töövõtteid. Eelmi-
sel aasta näiteks keedeti ise 
looduslikud värvid ja värviti 
talgukorras külamaja, küla 
bussipeatus ja prügimaja, root-
si punase loodusliku värviga. 
Oluliseks peetakse kohalikku 
toitu ja toorainet, korraldati 
liha suitsetamise koolitus, kus 
suitsutati kohalikku mägiveise 
ja lambaliha. 

Oluline on, et külaselts 
on avatud ja teeb üritusi kõi-
gile soovijatele. Juba aastaid 
korraldatakse rahvusvahelisi 
saarestike naiste seminare, kus 
saavad osaleda nii saarel elavad 
naised kui ka Rootsi ja Soome 

saarestikes elavad naised. Toi-
muvad töötoad ja vahetatakse 
kogemusi ning käsitööoskusi 
ning tutvustatakse paikkon-
na kultuuritraditsioone, mille 
kohta 2014 Rälby külaselts 
andis välja rootsikeelse raporti. 

Eks iga selts on täpselt nii 
tubli ja ettevõtlik kui entusiast-
likud on tema eestvedajad. 
Rälby Külaseltsi puhul ei ole 
võimalik Ene Sarapuu panust 
seltsi tegevusse kuidagi ala-
hinnata ning tema oli ka teeni-
tult maakonna ja Vormsi valla 
poolt antavat tunnustust vastu 
võtmas. 

Külaselts on ka hea koos-
tööpartner vallale, Rälby Kü-
laseltsi eestvedamisel valmis 
küla tuletõrjeveevõtu koht, mis 
on hea näide küla ühistegevu-
sest ja oluline küla turvalisuse 
tagamisel.

Rälby Külaselts väärib iga-
ti Kultuuritegija tunnustust, 
soovime neile palju õnne ja 
jätkuvat tegutsemistahet Rälby 
Külaseltsile ja Ene Sarapuule. Õnnitlused tublile eestvedajale Ene Sarapuule. Pildi autor Arvo Tarmula

LEMMIKUD

Tänu külastajate tagasisidele saime teada:
• kõige ilusam mänguasi – Margiti ehk hüüdnimega Manni 
toodud imeline nukk;
• kõige vanem mänguasi – Marge toodud tinasõdurid 
1900.a. algusest;
• poiste lemmik – jahipüss, pärit Elle lapsepõlvest 1960.a.;
• tüdrukute lemmik – nurruv Kiisu, Krista Veissoni tütarde 
lemmik, toodud Ameerikast 1986.a.;
• põnevaim mänguasi – Ela kollektsioonist pärit turniv ahv.

LELELLELELELEMMMMMMMMMMMMIKIKIKIKIKIKUDUDUDUDUDUD
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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.

TEADE

Ettevõtlustoetuste taotluvoor
on avatud

Vormsi Vallavalitsus võtab vas-
tu taotlusi ettevõtlustoetuste 
saamiseks. Toetuse taotlemise 
ja maksmise aluseks on Vormsi 
Vallavolikogu 2012. aasta 26. 
novembri määrus nr 10 «Ette-
võtlustoetuste maksmine».

Määrus on avalikustatud 

Riigi Teatajas ja on kättesaadav 
ka valla koduleheküljel demo-
kraatia rubriigis (valige vasa-
kult menüüst avalik teave).

Taotluste esitamise viima-
ne päev on 1. aprill 2015.

Vormsi Vallavalitsus

Kordaläinud enampakkumine
Vormsi Vallavalitsus müüs 
avalikul enampakkumisel 
Kersleti külas 5520 m2 suu-
ruse Annuse maa koos kivi-
laudaga. Müük oli edukas. 
Enampakkumise alghind oli 
15 000 eurot. Tähtajaks lae-
kus 4 pakkumist.

Pakkumiste hinnavahe-

mik oli 17 010 kuni 20 001 
eurot. Lähemal ajal sõlmitak-
se ostu-müügileping.

Loodame, et uus omanik 
alustab peatselt kivilauda 
korrastamist.

Valvi Sarapuu,
kinnisvaraspetsialist

Kultuuripäev
7. märtsil 2015. aastal toimub 
Vormsi rahvamajas VIII kul-
tuuripäev teemal Ühistegevus.

Ühe väikesaare kogukon-
na toimimise ja kestvuse eel-
duseks on läbi ajaloo olnud 
ühistegevus. Ajal, mil maapiir-
kondades rahva arv väheneb 
ja kus koostööst eemaldumine 
on valdav, on eriti oluline ühis-
tegevust väärtustada. 

Kultuuripäeval on kavas 
järgmised ettekanded: 

Vormsi ja Riguldi-Noa-
rootsi asustuse teke –
Jonathan Lind ström, rootsi 
arheoloog ja ajaloolane, kes 
on oma tegevusega välja 
teeninud suurele ajaloolase-
le omistatava Hertsog Karli 
preemia 2013. aastal.

Ühistegevusest Vormsil 
eestirootsi kultuuriruumis
19. saj. teisel poolel ja 20. sa-
jandil enne II Maailmasõda – 
Jonathan Lindström.

Kaitseliit Vormsil ja Lää-
nemaal – Tanel Viks, Vormsi 
vallavanem .

Ühistegevusest Eesti-
rootslaste Kultuuriomavalit-
suses, Rootsi Haridus Seltsis 

(SOV) ja Ran narootsi Muu-
seumis – Ülo Kalm, Eesti-
rootslaste Kultuuriomavalit-
suse esimees.

Ühistegevus kogukonnas 
ja selle arendamine – pro-
fessor Rando Värnik, Eesti 
Maaülikooli Majandus- ja 
sotsiaalinstituudist.

Ühistegevus Vormsi saa-
rel täna.

Lisaks ettekannetele on 
kavas näitus lasteaialaste ja 
õpilaste loomingust, käsi-
töönäitus, etteasted Vormsi 
talharpa mängijatelt ja Vorm-
si naisrahvatantsurühmalt 
Ormsö Kadakased, pakutak-
se vormsilaste poolt valmista-
tud Vormsi toitu, jätkatakse 
pärandi nimistu koostami-
sega. Päeva eesmärgiks on 
saada uusi teadmisi tänapäe-
va kogukonna ühistegevuse 
arendamise võimalustest 
ning arutleda koostöövõima-
luste üle Vormsi eripärase 
kogukondliku identiteedi ku-
junemisel ja tugevdamisel.

Kohtumiseni Vormsi kul-
tuuripäeval!

Vormsi Selts

Brüsseli kapsas
REIN PAKK
Mäletate seda daami, kes eel-
misel aastal küsis laval Jan Uus-
põllu suu läbi, et «Miks mina?». 
Täna tuleb ta lavale tagasi, aga 
seda küsimust tal enam pole, 
sest ta kohtas välismaa meest!

Ja olete ehk tähele pannud, 
et välismaa meestel kaovad 
ka kõik küsimused niipea, kui 
nad kohtavad Eesti naist!? Kü-
simused tekivad neil hiljem…

Tule, vaatame koos, kuidas 
näeb välja Väike Eesti väga 
kaugelt vaadates. Uskuge, see 
pilt on… naljakas. Paksu Eesti 
metsa seest astuvad lavale Koi-
dula ja Jannsen, Juuretis ja Vii-

nakurat, Päts ja Baruto, Kalev 
ja võibolla ka tema poeg ning 
paljud teised märgilised tegela-
sed. Läbi hüppavad ka Kilgid, 
Vooglaiud ja täiesti narratiiviva-
bad poliitikud, ei puudu ka esi-
mesed leedid ja viimased maan-
teeäärsed maasikamemmed.

«Brüsseli kapsas» on Jan 
Uuspõllu uus pöörane mono-
seiklus, kus Eesti naine küsib: 
Kes ma olen? Vastus sellele 
küsimusele… olgu hoiatuseks 
igale välismaa mehele!

Esietendus 10. oktoober 
2014. Kestvus 1 h 15 min.

Sissepääs tund enne al-
gust.

Juuksur tuleb saarele 4.-5. märts.

Olete oodatud tervisepäevadele 
10. ja 11. aprillil Vormsi 

Koolituskeskuses
Alguses oli SÕNA....
Sõnal on võimas jõud. Sõnaga saab inimest mõjutada, 

«paitada» või tekitada talle kahju. Teisalt ei kipu inimesed just 
väga suurt tähtsust sellele omistama, kuna puudub otsene vi-
suaalne ja käegakatsutav mõju (vähemalt nii paljud arvavad), 
välja arvatud selle inimese tujumuutus, kellega me just rääki-
nud oleme – see aga aitab kaasa sõnade ja mõtete üsna kerge-
käelisele kasutamisele.

See, mis mõjutab ei ole sõna ise, foneetiline heli vaid sõna 
tähendus ja see milline eelmõte, emotsioon või eesmärk saab 
sellesse «pandud». Samuti üks sõna võib ühes keeles tähen-
dada üht ja teises keeles hoopis teist (näiteks tšehhi keeles 
sõna «ne» tähendab «ei» ja kreeka keeles on sama sõna tei-
se tähendusega «jah»). Seega saame öelda, et mõte ise ja eriti 
tunne (mis mõtteavaldumisel tekib) omab tohutut mõjuvõimu 
ja suudab toimida hävitavalt või loovalt, tervendavalt mitte
ainult meile ja meie kehale vaid ka keskkonnale. 

Juttu tuleb nii loova kui ka hävitava iseloomuga sõnadest.
Me ise loome oma tulevikku!
Vormsi Rahvatantsurühm korraldab 10. ja 11. aprillil 

tervisepäevad kõigile huvilistele, kus räägime sõna mõjust, 
igapäeva stressiga toimetulemisest, enda tervena hoidmisest. 
Koolitaja on lastearst Viigi Viil. Täpsema ajakava avaldame 
valla kodulehel.

On võimalik registreerida ka vastuvõtule, lastele rakenda-
takse soodushinda.

Tervisepäevade korraldamist toetab Vormsi Vallavalitsus. 
Täiendavat infot saab e-posti aadressilt: eidi@vormsi.ee.

Kui lähete reisile, siis tasub teada
Kuidas käituda pärast 
traumat või haigestumist, 
kui sul on olemas reisi-
kindlustus?

• Eelkõige tuleb mõelda selle-
le, kuidas kiiresti arsti juurde 
pääseda. Kui ise arsti ei leia, 
siis palu abi kas reisikorralda-
jalt või hotellist, vajadusel kut-
su kiirabi.
• Arsti võib ka hotelli kutsuda 
ning kindlustus hüvitab nii vi-
siiditasu kui ka ravimite mak-
sumuse arvete alusel.
• Kergemates situatsioonides 

võib helistada ka kindlustus-
andjale, kelle välispartner saa-
dab sõnumiga lähima meditsii-
niasutuse aadressi.
• Otsi välja oma Euroopa ra-
vikindlustuskaart. Selle ette 
näitamine võimaldab ära hoida 
hilisemad suured arved. Samu-
ti võib see kaasa aidata haigla-
te kohestest sularahanõuetest  
pääsemisele.
• Kui ravi eest on võimalik en-
dal tasuda, siis koju tagasi tulles 
esita makstud arve koos haiguse 
kirjeldusega (diagnoosiga) kind-
lustusseltsi kahjukäsitlusele.

• Kui raha arve tasumiseks ei 
jätku või on tegemist haiglara-
viga, võta koheselt ühendust 
kindlustusandjaga ning edasi 
arveldab haiglaga juba kindlus-
tus või tema partner välismaal.
• Kui pead pikemaks ravile 
jääma, siis osad kindlustusselt-
sid hüvitavad ka sinu kaaslase 
majutuse ning tagasilennuga 
seotud kulud, et ta saaks sulle 
ravi ajal toeks olla.
• Teistele põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks tuleb reisikind-
lustusele lisaks sõlmida ka 
vastutuskindlustus (näiteks 

mägedes suusatades vigastad 
teist suusatajat).
• Ravi hüvitab kindlustus kuni 
kindlustussummani.

Oluline on teada, et kind-
lustusseltsid ei hüvita kahju, 
mille põhjustas joobeseisund.

Välisministeeriumi kom-
mentaar: Välisministeerium 
paneb kõikidele reisijatele veel 
südamele, et välismaale minnes 
tuleks alati vormistada reisikind-
lustus. Reisikindlustus aitab ära 
hoida olukorda, kus ootamatu 
haigestumise või õnnetusjuhtu-
mi tagajärjel tekkivad ravi- ning 

vajadusel ka koju tulekuks teh-
tavad transpordikulud jäävad 
inimese enda või tema lähedaste 
kanda. Viga saanud või haigeks 
jäänud inimese ravi ja transport 
koju võib osutada pere jaoks 
ületamatult kalliks.

Euroopasse reisides loo-
detakse sageli ainult Euroopa 
ravikindlustuskaardile. Samas 
kui inimesega juhtub siiski mi-
dagi tõsisemat, ei kompenseeri 
Euroopa ravikindlustuskaart 
kõiki kulusid, samuti jääb hai-
ge transport tagasi kodumaale 
perekonna õlule. Teiseks ki-

pub kehtima seaduspärasus, et 
mida kaugemale ning eksootili-
semasse riiki minnakse ja seal 
inimesega midagi juhtub, seda 
suuremaks raviarved kasvavad. 

Lisaks, enne reisile asumist 
soovitab välisministeerium tut-
vuda reisiinfoga ministeeriumi 
kodulehel, kontrollida passi või 
ID-kaardi kehtivust, sõlmida 
reisikindlustus ning registree-
rida end välisministeeriumi ko-
dulehel või mobiilirakenduse 
Reisi targalt vahendusel. Täp-
semalt: https://sisu.ut.ee/rei-
sitargalt/kokkuv%C3%B5te-0

Eesti Vabariigi 97. sünnipäeval 
tunnustatakse tänukirjaga

Arkadi Popov ja Andrus 
Remmelgas – Isikliku panuse 
eest Vormsi elanike turvali-
suse tagamisel, väikesaarte 
üksuse Vormsi esmaabi bri-
gaadi loomisel.

Kapten Paul Sepp – Kap-
ten, kes viib meid mandrile ja 
koju peaaegu iga ilmaga;

Johanna-Liisa Müüri-

sepp meie oma saare tüdruk, 
kes on alati nõus meid oma 
kauni lauluga rõõmustama;

AS Kihnu Veeteed – Pika-
aegse meeldiva koostöö eest; 

Mati Kallemets – Vormsi 
saare sõber, kes oskab ja ta-
hab meie eest seista.

Palju õnne!
Vormsi vallavalitsus


