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Vormsil paistab ikka Päike! Pilt Eidi Leht erakogust

Jõulud tulevad
ANTS RAJANDO
Vormsi koguduse diakon

Jõulud tulevad taaskord
meie juurde. Tulevad meile juba lapsepõlvest tuttavate lugude ja piltidega.
Oma imelise valguse ja tähendusega.
Pühakirja jõululugu räägib ajast
enam kui 2 tuhat aastat tagasi
ühel kaugel maal. Ometi on selles loos meile palju tuttavat. Ka
tänapäeval toimuvad rahvaloendused, milleks ei ole küll tarvis
kuhugi rännata end kirjapanema. On palju tuttavaid sõnu
nagu karjased, laut ja sõim. Sõnade tähendus võibolla siiski eri

aegadel ja eri kultuurides vägagi
erinev. Nii olid karjased tolleaegses Palestiinas julged ja tugevad mehed, kes suutsid karja
kiskjate ja röövlite eest kaitsta,
mitte karjapoisid nagu me oma
rahva ajaloost ja kirjandusest
mäletame. Ka sealsed laudad
erinesid meile tuttavatest. Laut,
kus jõululaps sündis, oli pigem
tugeva kivimüüriga kaitstud
karjaaed, millel katust ei olnudki. Ta sündis avatud tähistaeva
all, sest jõululapsukesele, Maarjale ja Joosepile ei leidunud
kohta elumajas…
Evangeeliumid jutustavad
meile ka seda, milline oli jõululapse elutee siin maailmas. Pühakiri ütleb, et maailm, millesse

Jeesus sündis, ei tundud teda
ära ega võtnud teda seepärast
vastu. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla
saada Jumala lasteks.
Kui nüüd jõulud taas tulevad, on hea aeg küsida endalt,
kas meie elumajas on ruumi
jõululapsele. Kas me ootame
tema tulekut? Kas ootame teda
oma kogukonnas? Ja rahvana?
Või ei ole meil mahti sellele
mõelda oma kiiretes askeldustes.
Tänapäeva inimese aja röövivad järjest rohkem erinevas
suuruses pildimasinad: telekad,
arvutid ja nutitelefonid, mis pakuvad kiiret, odavat ja mugavat
aseainet pea kõigele, mida ini-

mene vajab. Me räägime küll
järjest rohkem tervisliku toitumise ja eluviisi tähtsusest, aga
kas me mõtleme alati sellele,
millega me oma hinge ja vaimu
igapäevaselt toidame. Kas tunneme ära tänapäeva maailma
kiskjad ja röövlid? Kas oskame
enda ja oma laste südant nende
eest kaitsta?
Kõik me vajame hädasti
vaikust ja rahu enda ümber,
oma hinges, et mõista jõulude
igavest tähendust. Et näha pimeduses imelist valgust ja kuulda vaikset küsimust, kas meie
südames on kohta jõululapsele.
Soovin kõigile õnnistatud
jõulurahu ja rõõmsat pühadeaega lähedaste keskel!

Sädeinimene – Ene Rand
Läänemaal on kaunis komme igal aastal tunnustada
neid, kes on tunnustamist,
tänu ja märkamist väärt.
Sellel aastal pälvis sädeinimese
tiitli Ene Rand, kes on igati seda
väärt.
Vormsi Käsitööseltsi esindajana viis Ene Rand läbi koolitused Vormsil ja Haapsalus
Läänemaa Rahvatantsurühmale Kalurineiud rahvariiete
valmistamiseks. Tegemist oli
avatud koolitustega, kus said
osaleda kõik huvilised. Ene eesmärk on, et kõik oleks täpselt
traditsioone järgiv.
Ene juhtimisel tegi rühm
endale Vormsi rahvariided. See
aitab Vormsi eripärast rahvakultuuri tutvustada nii Läänemaal

kui kaugemal ja Vormsi sai positiivset meediakajastust.
Ene on ka Vormsi käsitööõpetaja, kes traditsiooniliste
käsitöövõtete õpetamisel allahindlust ei tee.
Ene on töötanud aastaid
Vormsi meiereis, kuhu ta peale
Õisu kooli lõpetamist suunati ja
mistõttu ta sattus saarele juba
rohkem kui 30 aastat tagasi.
Ene on väga töökas, tubli ja abivalmis.
90. aastate keskel läks Ene
Vormsi kogudusse leeri. Sellest
ajast on ta kuulunud koguduse
tuumikusse, olnud pikka aega
juhatuse esimees.
Koguduses hinnatakse kõrgelt tema töötahet, kohusetunnet ja armastust kiriku, koguduse ja kogukonna teenimisel.

Sädeinimene – rõõm endale ja teistele. Pildi autor Ants Maripuu

Meie Ene on tõeline sädeinimene, kes on alati abivalmis, hindab Vormsi algupärast
käsitööd ja annab seda väga
innukalt ja kaasakiskuvalt,

kuid rangelt täpsust nõudvalt
edasi ning suudab oma kaasakiskuval moel traditsioonide
vastu huvi äratada ja neid edasi
kanda.

äes on aeg, kui vaadatakse tagasi möödunud aastale. Detsember on ka tunnustamiste ja tänamiste aeg. Kõiges selles virr-varris
kiputakse aga unustama kõige tähtsamaid, kes
meie kõrval on, ehk siis pereliikmeid. Pereliikmete toetuseta ei ole võimalik teha tulemusrikast tööd või karjääri, õppida koolis või ülikoolis, tegeleda tippspordiga. Tänapäeva dünaamilises maailmas ei ole tihti kellast kellani rutiini –
pereliikmed võivad käia tööl teises linnas või
riigis, laupäevad-pühapäevad võivad samuti olla
osadele inimestele tööpäevad, seega aega, kus
kogu pere kokku saab, tuleb suisa sobitada.
Jõulude ja aastavahetuse ajal üldjuhul need võimalused siiski tekivad, nautigem seda oma pere
keskel olemist ja vaikust. Ning pidage meeles
oma kõige tähtsamaid inimesi!
Selle aasta sügis- ja aastalõpupeod Vormsil
on tehnilistel põhjustel küll ära jäänud, aga
usun, et asi on seda väärt. Nimelt läks meil lõpuks remonti rahvamaja ning käesolev renoveerimise etapp lõppeb kuskil aastavahetuse kandis. Töö tulemusena muutub hoone funktsionaalsemaks ja soojemaks, täidetakse ära ka tuletõrje poolt ette nähtud ohutusnõuded. Paigaldatakse õhksoojuspumbad ja saal saab värskema ning rõõmsama ilme. Tõsi, sisekujundus
tekstiilide ja mööbli osas tehakse järgmises etapis, kuid usutavasti juhtub ka see enne suve.

K

äesolevas numbris hakkab ilmuma ka üks
järjejutt seni vähe käsitletud teemal, mis
räägib eestirootslaste toimetamistest enne teist
ilmasõda Kaitseliidus ning eriti just Vormsil. Tegemist on minu uurimistöö refereeringuga ning
loodetavasti pakub see huvitavaid ja uusi teadmisi kõikidele ajaloohuvilistele. Tööd kirjutades
avastasin enda jaoks ka tõsiasja, et ega me just
ülemäära hästi ajalooga kursis ei ole. Teatakse
näpuotsaga Österblomist ning ehk veel midagi,
aga üldiselt võiks need teadmised oma kodusaare ja eestirootslaste kohta oluliselt paremad olla.
Ehk on siin üheks põhjuseks ka see, et paljud põnevad materjalid ei ole üldse kunagi eesti
keeles ilmunud. Raamatukogusse üritame nüüd
teha spetsiaalse riiuli elik nurgakese, kuhu erinevaid Vormsi ja eestirootslastega seotud trükiseid koguda saaks. Pean silmas ka rootsikeelseid, aga ka CD-dele salvestatud uurimistöid,
mida ei ole trükitud kujul avaldatud. Ootame
kõikide abi, kes selles osas saavad õla alla panna. Minu unistus on lisaks ka see, et mõned
olulisemad teosed nagu «En bok om estlands
svenskar» aga ka Russwurmi «Eibofolke...» lõpuks ometi ka eesti keeles ilmuksid. Ning ehk
saaksime vähehaaval ka muud olulised tööd tõlgitud? Tegelikult on osa neist isegi juba trükitud – kes veel ei tea, siis Viktor Amani «Äraminek» on raamatu kujul käesolevast aastast eesti
keeles täiesti olemas.
Võtkem nüüd tempo maha ja mõelgem ilusaid mõtteid. Soovin kõigile mõnusat ja rahulikku jõulude ning aastavahetuse aega pere
ja raamatute keskel! Kohtumiseni
uuel aastal!
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Kaitseliidu ajalugu 1917-1940
Läänemaal ja Vormsil
Võsast puhastatud valla maa
Borrbys. Pildi autor Jonne
Berggren

Saarevahil on
öelda
JONNE GERGGREN
Rõõm on aastalõpul tõdeda,
et heakorra eeskirja täitmisega
on saarel olukord paremaks
läinud. Seda on kajastatud nii
kohalikus lehes kui ka arutatud
vallavalitsuses, vähemalt korra
kuus oleme saarel teinud ringsõidu koos vallavanema ja kinnisvaraspetsialistiga. Pilt selles
osas on tunduvalt paranenud,
krundid on niidetud, hooldatud, kuid on ka neid, kes sellele
tähelepanu ei pööra. Hästi on
Rälbys, kus läbisõidul ei jäägi
silma hooldamata kinnistuid
ning Dibys, ainult üks krunt
torkab silma ja on hooldamata.
Suvekülalised armastavad meie saart, püüavad jätta
puhtana telkimisplatsid, mõistavad väikesaarte puutumatut
loodust ja õrna ökosüsteemi.
Uue korrakaitse seaduse
mõjul on Hullo bussiootepaviljon üksnes liinibussi ootajate
päralt. Tänu Pille hoolitsusele
on peatus korras, õitsevad lilled. Sadevete ärajuhtimiseks
paigaldatakse lähitulevikus
vee äravoolurennid. Detsembrist on avatud külakeskuse soe
esik kuni viimase bussi väljumiseni. Saab kasutada Wifit,
lugeda ning mõnusalt bussi
oodata. Ohutuse tagamiseks
lõigati maha sirelihekid.
Heaks näidiseks võib tuua
Borrby Benhuse krundi heakorda, mille maavaldajaks on vallavalitsus. Kui varem sai vallavalitsusele näpuga näidata, siis
nüüd on valla maad tänu sellel
aastal hanke võitnud Vormsi Tuletorni OÜ-le hästi hooldatud.
1. oktoobrist alates töötab
Vormsil piirkonnapolitseinik
Kiur Klipperg, kes on asjalik ja
piisavalt järjekindel ja kes on
mõne kuu jooksul muutnud
meie elu turvalisemaks.
Maanteeamet ja Vormsi
Vallavalitsus on palju panustanud liiklusmärkidesse, bussipeatuse siltidesse ja teeviitadesse, et meil kõigil oleks
ohutum ja võõrastel lihtsam
sihtkohta jõuda.
Augustis toimusid juba
viiendat aastat saarevahtide õppepäevad, seekord Osmussaarel. Eeskujuks tuleb võtta karjatamist. Energiat toodab seal
elektritootmisjaam, vaikseks ja
pimedaks ajaks on generaatorid, samuti on olemas akupark.
Suured tänud kõikidele, kes on aidanud kodusaart
puhtamaks muuta! Märgakem
hooldatud krunte, kus näeme
probleeme, püüame koos leida
lahendusi! Soovin kõikidele
rõõmsaid jõulupühi, uuel aastal algame uue hooga!

TANEL VIKS
Alljärgnev läbi mitme valla
lehe numbri ilmuv kirjatükk
annab põgusa ülevaate sellest, kuidas käis Kaitseliidu loomine Läänemaal ja
Vormsis esimese vabariigi
ajal. Kuidas suh estusid
vabatahtlike rootsi ja taani
väeosad kohalike eestirootslastega, milline oli meelsus,
kuidas seda mõjutas Eesti
riik ja kuidas seda kujundas haridussüsteem. Millised olid eestirootslastel
võimalused sõjaväelisteks
karjäärideks ning kas neid
võimalusi realiseeriti. Järjejutuna ilmuv lugu on minu
selleteemalise uuringu refereering ja loodetavasti aitab
see avada üht päris huvitavat peatükki Vormsi ja eestirootslaste hilisajaloost.

Kaitseliidu teke ja
areng Läänemaal
Kaitseliidu teke Läänemaal
erines Kaitseliidu arengust
mujal Eestis vaid nüanssides. Eristada saame siin
nelja etappi: 1917. aasta
veebruarirevolutsiooni-järgne Omakaitse teke, tegevus
Saksa okupatsiooni ajal, Vabadussõja-aegne ning -järgne tegevus ja areng pärast
1924. aasta 1. detsembri
mässu.
1917. aastal oli tekkinud
stiihiline olukord, kus saartelt mandrile ja Haapsallu
taanduvad distsiplineerimatud vene sõdurid ning madrused marodööritsesid ja tekitasid selge julgeolekuohu
tsiviilelanikele. Olemasolevad julgeolekustruktuurid ei
omanud olukorra stabiliseerimiseks piisavalt ressursse.
Tekkinud olukorda kaalus
tollane Lääne Ajutine Maakonna Valitsus eesotsas esimehe Aleksander Saarega
6. IX 1917 ja pidas vajalikuks kutsuda valdades ja
linnades ellu omakaitse või
tollase nimetusega omakaitseväge. Läänemaa jaotati
viide jaoskonda, kuhu organisaatoriteks määrati vastavad instruktorid. Vormsi
ja Noarootsi kihelkonnad
kuulusid II jaoskonda. Läänemaa Omakaitse organiseerimist juhatas maakonna
valitsus, kohalike omavalitsuste juurde loodi määratud instruktorite juhtimisel
omakaitse üksused, tegevust juhatas Lääne Miilitsa
ülem. 17. X oli Omakaitsel
juba 200 püssi koos vajaliku
laskemoonaga1.
Lääne Ajutine Maakonna Valitsus 14. IX 1917
nr. 148 ringkiri: «Lääne
Maakonna Nõukogu, omal
koosolekul 6. IX s.a. leidis, et «maal wargused,
riisumised ja tapmised iga
päew sagedamaks lähevad,

üksi maa elanik ei tunne
ennast oma kodus enam
jolge olema, sest igal ajal
wõiwad hulgused, wargad
ja rööwlid majadesse sisse
tungi ja igasuguseid kuritegusid toime panna, teades
et ühtegi wõimu ei ole, kes
neile selleks takistusi wõiks
teha./.../ Seda igast küljest
läbi harutades tuli Maakonna Nõukogu ühisele otsusele, et waldadesse tuleb ise
oma kaitsevägi asutata/.../
sellepärast on /.../ 5 kaitsewäe instruktorid ametisse
nimetatud, kes igasse walda
on kohustatud sõitma /.../
Kaitsewäe korraldus waldades pannakse Walla Walitsuste peale/.../»2.
Relvad koos relvakandmislubadega anti välja miilitsa ülema volitusel
kohalike omavalitsuste
esindajatele. Load olid nimedeta, mis tähendas seda,
et relvad ei olnud piiratud
ressursi tingimustes kinnistatud mitte konkreetsele
mehele, vaid seda sai edasi
anda hetkel patrullteenistuses viibivatele omakaitse
liikmetele. Igale mehele väljastati ka liikmekaart. Maarajoonides oli patrullide organiseerimine ja korraldus
vallavanemate ülesanne,
kusjuures üldjuhul käidi
teenistuses kahemeheliste
patrullidena3.
Vormsi saarel tegutses
omakaitse lipnik Anders
Lindkvisti juhatusel. Nende
ülesandeks oli pidada korda
ning eriti hoolitsesid omakaitse patrullid selle eest,
et saarelt toiduaineid välja
ei viidaks4. Muus osas ei
olnud erinevusi teiste valdadega võrreldes ning tegutsemisajendiks oli selgelt
kogukonna kaitse võimalike
ektsesside eest, mitte poliitilised valikud.
Tegevus kestis kuni
veebruari lõpuni 1918, mil
Eesti Saksa vägede poolt
okupeeriti ja sõjariistad kodanikelt ära korjati. 1918.
aasta suvel alustati põrandaaluse omakaitse organiseerimist. Läänemaal suudeti organiseerida E. Alaveri
ja V. Väedeni juhtimisel pataljoni suurune põrandaalune Kaitseliidu üksus, mis oli
pärast okupatsiooni lõppu
valmis tegutsema tekkiva
Eesti riigi huvides5.
Vabadussõja-aegne kaitseliit koosnes esialgu vabatahtlikest, kelledest suurem
osa oli organiseerunud okupatsiooni ajal. Haapsallu
formeeriti «Läänemaa Eesti
Kaitse-Liidu ülema asutus»,
mis alustas oma tegevust
14. novembril6.
16. novembril 1918
kuulutas Eesti Ajutine Valitsus välja 21-35 aastaste
meeste vabatahtliku mo-

bilisatsiooni Eesti rahvaväkke ning 29. novembril
sõjaseisukorra ja 21 kuni 24
aastaste meeste sundmobilisatsiooni7.
15. detsembril 1918
asus Lääne kaitseliitu juhtima lipnik Väeden. Põhiülesanneteks oli sisemise
korra ja julgeoleku tagamine
ning kaitseväe abistamine.
20. jaanuarist 1919 muutus
teenistus kaitseliidus kohustuslikuks. Läänemaa kaitseliitlased aitasid maha suruda
ka Saaremaa kommunistliku mässu veebruaris 19198.
14. märtsil 1919 on
Anders Lindkvist allkirjastanud vallavanemana (kuigi teenistuskirja järgi oli
ta sellel ajal vallasekretär)
Lääne Maakonna Kaitseliidu ja Komandatuuri staabi
jaoks nimekirja Vormsi valla meestest, kes olid 1919.
aasta 1. jaanuariks 16-60
aastased. Kokku on nimekirjas 591 meest, kelledest
kategooriasse I (kõlblikud)
määratakse 193 meest, kategooriasse II 352 meest ja kategooriasse III (Kaitseliidu
teenistusest vabastatud) 36
meest9. Sõjaväeteenistuses
(Vabadussõjas) olevateks on
märgitud nendest 29 meest.
Samas ei pruugi see nimekiri olla täielik. Nimelt
on 1929. aastal Vormsile
püstitatud
Vabadussõja mälestussambal, kolm
nime. J. Liljebäck’i, H. Timmermann’i ja L. Sträng’i
hukkumise aastaks on sambal märgitud 1919. Lars
Andersi p. Strängi nimi on
käsitletavas nimekirjas märkusega «sõjaväes» olemas,
kuid J. Liljebäcki ja H. Timmermani nimed puuduvad.
Põhjuseid võib olla kaks.
Esimesel juhul olid need
mehed nimekirja koostamise hetkeks juba sõjas
langenud ning teade nende
hukkumisest oli jõudnud
ka valda. Kui nad aga olid
mingil muul põhjusel nimekirjast välja jäänud, ei
ole välistatud, et käsitletud
nimekirjas on veel ebatäpsusi. Samas on märkused
teiste meeste kohta, kes nimekirja koostamise hetkel
mingil põhjusel saarel ei ole
(nt Tallinnas, Stockholmis,
pole kodus jne) täiesti olemas, seega peaks nimekirja
lugema suhteliselt usaldusväärseks.
On olemas ka nimekiri
ja palgaleht Kaitseliidu Ha1
2
3
4
5
6
7
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13

apsalu jaoskonna 5.-19. XII
1919. a. õppusel olevate I
kategooria kaitseliitlastest,
kus Vormsilt on kohale ilmunud vaid 20 meest10.
Olemasolevatele andmetele
tuginedes on võimatu väita,
kas 193-st I kategooria mehest ilmus kohale vaid 20 või
olid nad kutsutud õppustele
valikuliselt. Esimesel juhul
näitaks see Vormsi meeste
äärmiselt negatiivset suhtumist käimasolevasse võitlusesse iseseisva riigi eest.
Pärast Vabadussõda
Kaitseliidu tegevus rauges
ning lakkas lõpuks faktiliselt olemast. 1. XII 1924
mässukatse teadvustas vajaduse Kaitseliit uuesti ellu
kutsuda ja reorganiseerida.
Eesmärgiks oli kaasata vabatahtlikku kaitseorganisatsiooni liikmeid kõikidest
ühiskonnakihtidest tugevdades sellega riigikaitset
ning luua enam sidusust
tsiviilelu ja riigikaitse vahel.
Ajutise KL põhikirja
alusel, mis pandi maksma
relvajõudude ülemjuhataja
poolt 17. XII 1924 asuti ka
Lääne malevat organiseerima. 21. detsembril peeti
Haapsalus Läänemaa Kaitseliidu asutamiskoosolek
ning algas kiire allüksuste
loomine: jaoskondade ja
rajoonipiiride kindlaksmääramine, jaoskondade ja rajoonide juhatuste valimine,
relvade väljajagamine11.
Kaitseliitu koondunud kodanike sõjaline ettevalmistus oli väga kirju, oli nii sõjaväest läbi käinud, Jaapani
sõjas, I maailmasõjas ja Vabadussõjas sõdinud mehi,
aga ka sõjalist väljaõpet mitteomavaid isikuid, eriti just
nooremate meeste hulgas12.
2. II 1935 kinnitati vabariigi valitsuse poolt uus
Kaitseliidu põhikiri, millega
ringkonnad nimetati ümber
malevateks, jaoskonnad
malevkondadeks ning üksuste ülemad said ametinimetuseks «pealik», 25. III
1925 asus maleva pealiku
ametikohale kpt. Väeden.
Haapsalu Malevkond oli
esimene loodud Lääne malevkond. Sinna kuulusid
I kompanii – piirkonnaks
Haapsalu linn ja ümberkaudsed vallad sh Vormsi
ja II kompanii ehk õpilaste
kompanii. Merekaitseliit
Lääne Malevas alustas tegevust 1934. aasta alguses13.
Järgneb…
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Tanel Viks pälvis
kõrge
teenetemärgi
LAURI LEVO
Meie vallava-k
nemat lipnik
Tanel Viksi tun-nustati silma-paistva panusee
keest vabatahtliksse
ku riigikaitsesse
alKaitseliidu Valgeristi III klassii
annetamisega,,
mis anti tallee
ul
üle pidulikul
gaadivastuvõtul brigaadikindral Meeliss Kiili
poolt. Tegemist on kõrge teenetemärgiga, mida Vormsiga seotud
inimesed on varasemalt saanud
teadaolevalt vaid kaks korda – Vabadussõjaaegne Lääne Kaitseliidu
organiseerija ja Kaitseliidu esimene
Lääne maleva pealik kapten Villem
Väeden 1929. aastal ning nüüd
Vormsil pensionipõlve pidav lipnik
Andres Viks 2003. aastal.
Tanel Viks on olnud Eesti suurima maleva – Tallinna maleva Lõuna
Üksikkompanii pikaajaline pealik ja
lahingkompanii ülem. Ta on lõpetanud ainukesena kõik sõjalise juhtimise kolm tasemekursust kursuse
parimana, valitud Tallinna Maleva
Aasta Kaitseliitlaseks 2010. aastal
ning olnud Eesti Aasta Kaitseliitlase
nominent. Lisaks on ta tunnistatud
Tallinna Maleva parimaks allüksuse
pealikuks 2011. ja 2012. aastal.
Lipnik Viks on edukalt juhtinud kompaniisid ja kompaniigruppe erinevatel suurõppustel
nagu näiteks Kevadtorm, Hunt ja
Kotka Lend. 2013. aastal osales ta
Scoutspataljoni koosseisus Poolas
NATO suurõppusel Steadfast Jazz
täites seal kompanii tuletoetusohvitseri kohustusi koordineerides
Eesti ning USA kaartulerelvade
tööd. Viks tunnistati kontingendi
väärtuslikuimaks liikmeks ning
tänutäheks eduka tegutsemise eest
annetas USA Airborne Cav.1-91
talle teeneteplaadi.
Tanel Viks on Tallinna Saksa
Gümnaasiumi ja venekeelse Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi riigikaitse õpetaja ning
Kaitseliidu Kooli inimressursi ja
sõjalise juhtimise tasemekursuste
mittekoosseisuline koolitaja.
Varem on Tanel Viksi autasustatud erinevate teenetemärkidega,
sealhulgas Kaitseliidu Teenetemedali III klassi ja Teenetemedali Eriklassiga. 2012. aastal Võidupüha
Pärnu paraadile valiti lipnik Viks
Tallinna tuletoojaks ning pärast tule
üleandmist pealinnas jõudis see ka
Vormsile. Huvitav on fakt, et täpselt
kümme aastat enne seda aastal 2002
oli samuti Pärnus toimunud paraadi
tuletoojaks Taneli isa Andres.
Kutsumus teenida riiki on sellel
perel ilmselt veres, kuna Eesti üks
legendaarsemaid ohvitsere hauptsturmführer Oskar Ruut (Rosenstock) oli Andres Viksi onu ja Taneli vanaonu. Oma hukkumishetkel
Sinimägedes 1944. aastal oli Ruut
pataljon NARVA ülema kohustes
ning teda on autasustatud muuhulgas I ja II klassi Raudristiga ja
ainukese eestlasena Saksa Jalaväe
Auplaadiga.
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MEIST ARVATAKSE
POSITIIVNE

NEGATIIVNE

• Viimastel aastatel on Vormsi olnud edukas ja areng olnud kiire, see paistab ka kaugele väljapoole

Ta lendab lillest lillesse,
ta lendab mesipuu poole,
kui kõuepilv tõuseb ülesseta lendab mesipuu poole.
J. Liiv

• Mitte midagi ei ole muutunud

• Viimaks ometi tegeletakse saare heakorraga, palju ilu- • Ega me linnas ela, täitsa lolliks läinud,
sam kohe
niidan oma muru, siis kui ise tahan
• Tore on traditsioon, et vallavanem ja volikogu esimees
peavad jõulude ajal pensionäre meeles, kraamin hoolega
ja ootan iga kord, vahest on tunne nagu väikesel lapsel,
et ei jõua kohe ära oodata, millal ükskord tulevad

• Hea, et tulid, aga ma siis neile ütlesin,
mis ma sellest valla asjast arvan

ÕPETAJA LIINA PIIRSALU
27. VII 1941 – 22. XI 2014

• Saar on kaunis ja ilus, Hullo küla keskus on nii ilusaks • Maale on paigaldatud tänavakivid, enmuutunud
nekuulmatu, varsti asfalteerivad terve saare ära
• Nii tore, et Hullos on tänavavalgustus, ootame, et ka
teistesse küladesse valgus saab

• Täielik raiskamine, kõigil on taskulambid olemas

• Volikogu istungit oli internetist väga lahe vaadata, asjalik, see on juba nagu suures linnas

• Volikogus tehakse ainult komejanti

• Mõtle kui tore, kui saame siin saarel kohapeal nautida
vahvaid kontserte nagu teatrietendused või Ott Lepland
jne, ometi mõeldakse ka tavalise saareinimeste peale

• Täielik maitse ja vastutustunde puudumine see läbuürituste korraldamine, issand
jumal, mida küll tehakse meie vaikuse- ja
rahusaarega, praami peale ka ei mahu

• Meil on väga asjalik vallaajaleht, loen terve lehe ridarealt alati läbi, ootan alati uut lehte, võiks tihemini ilmuda

• Täiesti mõttetu ajaleht, sealt pole ju
midagi lugeda, rubriik «Enne ja nüüd» on
täielik rahva petmine

• Vormsi vald ei peaks kellegagi liituma, saab hästi hakkama, kirjutatakse projekte, ehitatakse kogu aeg, ometi
peab väike vald ju sisuliselt ära tegema sama töö, mis
suures vallas, kus iga teema jaoks on oma erialaspetsialist

• Istuvad seal vallamajas, saavad suurt
palka ja midagi ei tee, viimane aeg oleks
vallad liita

• Ometi on meil ükskord normaalne praamigraafik, ühe
päevaga on võimalik kasvõi Tartus ära käia, eriti head on
hommikused varased praamid ja nüüd on võimalus hommikul Vormsilt Haapsallu tööle minna

• Miks see praam nii tihti käib, see on
raiskamine, kes nii vara hommikul praami
peale läheb, praam sõidab puha tühjalt

• Küll on viimasel ajal tehtud ilusad metsaraied, töö on • Raiuvad meie saare lagedaks, tahavad
korralik ja ometi paistab saarel sõites ka valgust ja lagen- rikkaks saada meie looduse arvelt, seda
dikke, on tulevikus kus maasikale minna
rüüstades ja reostades

P

alusin ajalehe toimetajana Mihkel Koppelil ja Malle Hokkonenil meenutada Vormsil kõikide poolt
hinnatud õpetajat Liina Piirsalu.
Mihkel Koppel räägib oma
kauaaegsest kolleegist soojade sõnadega ja tema jaoks jääb õpetaja
Liina alati elavaks. Talle meenub
selline juhtum.
Vahetunnil on õpetajad kogunenud õpetajate tuppa. Loodusainete õpetaja parandab kontrolltöid teemal Kuidas tekib kaste? ja
loeb ette ühe õpilase kirjutatut.
Kõigepealt võtta pekki, lõigata
kuubikuteks, praadida kuni rasv
välja tuleb, võtta jahu, praadida,
valada piima, võid, koort, kui on.
Segada pidevalt kuni on valmis. Lisada võib ka sibulat.
Selle töö hinne on: «1».
Õpetajad Liina ja Mihkel puksuvad naerda. Õpetaja küsib: «Kas

«1» on paras? Mis teie hindeks paneksite?».
Mihkel ja Liina vastasid nagu
ühest suust «5».
Õpetaja Malle on oma kolleegile südamest tänulik kõikide soojade
õpetussõnade eest, mida Liina talle
on andnud ja kirjutab selliselt: «Liina oli alati soliidselt sõnakas ja samas ka soliidselt tagasihoidlik. Ajal,
mil mina kooli tulin, oli tema mulle
meeldivaks abiliseks/kaaslaseks,
kes tutvustas kooli ja rääkis juhtumisi möödunust. Tavaliselt koos
niiöelda vedasime kooliüritusi, temalt tuli toredaid mõtteid. Ikka viskas ta mõne meeldiva killu elust ja
üleüldine naer täitis maja. Hiljem,
kui Liina jäi koduseks, ei jätnud
teda kool ükskõikseks. Kohtusime
teel ja nad mõlemad, Oleviga ikka
uudistasid koolielu.»
Aitäh, kallis Liina!

Meie inimesed. Liisa ja Andres
Kuidas te Vormsile sattusite? Milliseid emotsioone esimene saarega kokkupuutumine tekitas?
LIISA TOMASBERGKOIDU JA
ANDRES KOIDU
Mina, Liisa, sattusin Vormsile esimest korda lapsepõlves,
kui suvitasime saarel koos
vanematega. Diby külas oli
mingi nõukogudeaegse asutuse suvila, selles hoones, mida
saarerahvas tänini «Pentagoniks» nimetab. Meenuvad pesukausitäied metsmaasikaid
ja paadisild, kust sai otse pea
eest sillerdavasse sooja vette
sukelduda. Hiljem olen Vormsile sattunud seoses käsitöö
õpetamise ja õppimisega.
2006. aastal suvel korraldasime koos Vormsi- ja Gotlandi
naistega saarel õppepäevad «Felt
racing», kus proovisime iidset
hobuse jõul vildi valmistamise
meetodit ja tegime esimest korda tutvust nõgesekiu töötlemisega. Nendes ettevõtmistes on
alati abiks olnud Vormsi Käsitöö
Selts, eesotsas hea kolleegi, Kristina Rajandoga. Tänu Rajandote
pere lahkele toetusele ja soovitusele leidsime endale ka sobiva
maja Kersletis. Tegutseme küla
endises palvemajas, mille suur
saal ja territoorium võimaldab
koolituste korraldamist, üliõpilaste suvepraktikate juhendamist ja omaloomega tegelemist.
Andres viibis Vormsi saarel esimest korda umbes aastal
1993, kui külastas siin oma
tuttavaid, kes olid toona tegevuses «valge kiriku» taastamise- ja korrastamisega.

Koos käisime saarel esimest korda kui olime äsja
tutvunud, 2006. aastal. Jalutasime kiriku- ja surnuaias,
unistasime noorte armunutena, võimalusest kunagi saarele
päris oma kodu luua ja miks
mitte ka sinna kaunite mändide alla maetud saada. Seega
võime julgelt soovitada – unistage julgelt, unistused võivad
teoks saada!

Kuidas Vormsit kõige
paremini iseloomustate?
Vormsi on piisavalt väike aga
samas suur saar, kus teostuvad
paindlikult nii elanike ideed, kui
on ka võimalik arendada uuenduslikke ettevõtmisi kohaliku
omavalitsuse tasemel.
Põliste Tallinna ja mandri
elanikena näeme igal sammul
seda, kuidas siin on mõeldud
inimeste heale hakkama saamisele suhtelises eraldatuse
tingimustes. Olgu selleks siis
tasuta wifi või e-meditsiini võimalusi pakkuv perearstipunkt
või rikkaliku valikuga toidukauplus.
Meie arust on üks tähtsamaid kogukonna arengu
seisukohalt Vormsi LasteaedPõhikooli ja kiriku koguduste
säilimine saarel. Mitte vähetähtis pole ühistransport ja
sujuv ning piisav praamiliiklus, mis võimaldab kohalikel
elanikel mandril töötamist ja
õppimist ning saare külalistel
mugavat ja ilma autota kohale jõudmist. Meie saar on just

paras liikumiseks jalgrattaga ja
kergliiklusteede ning matkaradade korrashoid võiks olla turismi seisukohalt prioriteediks
number üks.
Kuna Vormsi saar on tänaseks päevaks enamajaolt asustatud inimestega, kes siia kolinud
mujalt Eestist, siis pole saarele
elama tulemine ja kogukonnaga tutvumine ilmselt nii raske,
kui seda võiks kogeda mõnedes
traditsioonilises ja põlvkondade
järjepidevust kandvas kogukonnas, näiteks Kihnus, Setomaal
või Peipsiveeres.
Seda, kas kogukond ka
tulijaid tervitab ja omaks on
võtnud, peab muidugi küsima
juba nende käest. Meie oleme
siiani tundnud vaid positiivset
ja toetavat suhtumist, mille üle
on siiralt hea meel ja mida loodetavasti ka piisavalt hinnata
oskame.

Liisa ja Andres. Erakogu

Millised on teie plaanid
Vormsiga?
Meie suur soov ja plaan on jäädagi Vormsile. Oleme siin kolmandat aastat ja teist talve. Loodame oma maja ja ettevõtmise
käivitada sellisel kujul, et see
annaks meile aastaringse võimaluse saarel viibimiseks. Selleks
tuleb endist palvemaja muidugi
palju remontida ja renoveerida, kuid kuna soovime meie
valduses olevat hoonet jagada
ka kogukonnaga, siis loodame
uute, peatselt avanevate projektitoetuste toel koolitusruumide
korrastamisel edasi jõuda ja inventari soetamisel abi saada.
Teiseks suureks ettevõtmiseks, millega ennast saarel seostame, on Vormsi õigeusu kiriku
varemete konserveerimine. Oleme selleks Vormsi Õigeusukiriku Taastamise MTÜ-na saanud
volituse Eesti Apostlikult Õige-

usu Kirikult, kellele varemed
ja ümberkaudne territoorium
kuuluvad ning õnnistuse Kogu
Eesti- ja Tallinna metropoliidilt
Stefanuselt. Kirikutaastamise
MTÜ tööd juhib Läänemaa
praost-preester Jüri Ilves.
Vormsi Õigeusukiriku
Taastamise MTÜ on asustatud 5. septembril 2009. aastal.
Ühingu eesmärk on leida vahendeid kiriku korrastamiseks
ja etapiviisiliseks taastamiseks.
Kirikuvaremetes ja saarel on
alates 2010. aasta kevadest
toimunud regulaarselt jumalateenistused.
2011. aasta PRIA Leader
kevadisest jaotusvoorust Meede 1 alt eraldati MTÜ-le 3870
eurot. Juhatus otsustas, et koos
omaosalusega piisaks sellest, et
ära parandada kirikusaali säilinud katuseosa, tuua alla rippuvmaterjal ja paigaldada kiriku
ette infotahvel.
Praeguseks on hoone
keskosa sisse langenud, kellatorn maha kukkunud, põrand
suures osas hävinud, sisustus
puudub.
«Punase kiriku» kellatorni
konserveerimise- ja katustamisega plaaneerime alustada
2015. aasta märtsis. Loodame
seda teostada Muinsuskaitseameti Pühakodade programmi,
Vormsi valla ja lahkete annetajate toel. Ideaalis tahame konserveerida ja katustada kogu
kiriku, kuid tööde mahu ja
kalliduse tõttu teostame töid
etapiviisiliselt. Alustame kõige

enam tähelepanu vajavast kellatornist. Juhul, kui kõik kulgeb
plaanipäraselt, soovime kellatorni avada suviti ka külastajatele ning valmivas tornigaleriis
saaks vaadata näitust kiriku ajaloost ja osta vastavasisulisi meeneid renoveerimise toetuseks.
Meil on siiralt hea meel,
et ka Vormsi vald on lubanud
meie algatust toetada võimalusel omafinantseeringu ning
moraalse abiga. Samuti on hea
meel, et kellatorni konserveerimise omafinantseeringuks
on tänaseks päevaks teinud
jõukohase annetuse MTÜ arvele üle kolmekümne inimese.
Annetajate hulgas on mitmeid
tublisid vormsilasi ja oleme teile selle eest siiralt tänulikud.
EAÕK jõululiturgia toimub
Vormsi saarel 27. detsembril,
teenib preester Markus Kooviste. Ootame Jumalikule liturgiale ning pärast toimuvale
jõulukoosviibimisele kõiki huvilisi ja usklikke nii saarelt kui
mandrilt. Infot toimuva kohta
saab meie telefonil 5647 0318.
Olgu hoitud kõik lahked
abistajad, kogu meie kodusaar
ning siinsed inimesed!
Vormsi
Õigeusukiriku
Taastamise MTÜ tegemisi
saab toetada, tehes jõukohase annetuse SEB-panga
a/a EE291010220120195018.
Facebooki lehekülje aadress, kust saab infot töödejärje,
kiriku ajaloo jms kohta: Vormsi Õigeusukiriku Taastamise
MTÜ
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Oli aasta 1944 ja käis sõda. Tallinnas
ühes vanas majas elas tädi Liisu. Liisu mees
oli sõjas surma saanud ja pojad ikka veel
sõjas. Oli jõuluõhtu, tädi Liisu oli üksi kodus ja oodata polnud tal kedagi. Õhtul hilja
kuulis ta arglikku koputust oma uksele. Liisu läks ust avama. Ukse taga seisis tema
uus naaber, kes oli kolinud majja alles paar
nädalat tagasi koos kolme lapsega. Naabrinaine küsis häbelikult: «Ega teil, proua,
ei ole mulle laenata natuke jahu? Mul on
lapsed, aga meil ei ole üldse süüa. Ma tahaksin teha lastele jõulusaia.» Tädi Liisu,
hea inimene, andis ära oma viimase jahu ja
munad. Naabrinaine, nähes, et Liisu andis
ära oma viimase, oli väga mures, sest ta ei
teadnud, millal või kuidas ta suudab laenu
tagastada. Liisu aga ültes: «Ära muretse,
armas inimene! Küll jumal mind aitab, aga
sinu perele kaunist jõuluõhtut!»
Järgmisel päeval, esimesel jõulupühal,
kuulis tädi Liisu taas koputust uksel. Äreva
südamega avas ta ukse, aga seal polnudki
naabrinaine abi palumas, vaid kauge sugulane Ants. Ants oli talupidaja, kes oli tulnud
talle kauneid jõule soovima. Jõulukingiks tõi
ta kaasa korvitäie mune, jahu ja käntsu
sealiha. Andes ära pisut sai Liisu tegelikult
suure kingituse.
Markus Rand, 6. klass

Karu talv

Elas kord karu, kellel oli aeg minna talveunne. Kuid see talv oli teistsugune. Nimelt
karul ei tulnud talveund. Ta oli metsas ainukese karuna ja oli seepärast väga õnnetu.
Ta otsis süüa, kuid seda oli väga raske leida
talvel metsas ja siis ta istus kuusepuu alla
maha.
Äkitselt silmas ta ühte päkapikku ja ruttas tema juurde abi otsima. Kui ta oli peaaegu päkapikuni jõudnud, siis päkapikk äkitselt kadus musta pimedusse. Karu üritas
talle järele jõuda, kuid päkapikk oli kiirem.
Karu sai aru, et tal pole mõtet päkapikule
järele joosta, kuna ta oligi juba väsinud.
Ta istus jälle üksinda puu alla maha ja oli
veel kurvem, kuni järsku ilmus välja suur
punases kuues, kuldse sätendusega armsakene jõuluvana. Jõuluvana selgitas karule, et tal oleks abi vaja, kuna päkapikud ei
jõudnud kõiki pakke saanile tõsta ja ta oli
juba nii vana, et selg ei kannatanud. Karu
sai jõuluvana soovist aru ja aitas teda meeleldi.
Sellise heateoga saatis karu jõulud mööda, kuid kevad oli ikka veel nii kaugel. Karu ei
osanudki muud teha, kui istuda ja oodata.
Järsku ilmus eikusagilt välja põder ja lohutas karu ja kutsus ta aastavahetuse peole.
Karu lubas tulla, kuid ta ei teadnud, kas ta
oli oodatud külaline. Niisiis karu läkski ja kui
ta kohale jõudis, siis olid kõik loomad väga
üllatunud, kuid põder selgitas kõike.
Niimoodi siis karu saatis mööda ka aastavahetuse. Kui saabus jaanuarikuu, siis
tuli karule uni peale ja ta jäi tukkuma.
Järgmise asjana ta äkitselt ärkas üles ja
siis oligi kevad käes. Karu oli nüüd väga õnnelik. Ta ruttas metsas ringi ja ta oli tõesti
üliõnnelik.
Erki Kanarbik, 7. klass

Rebane. Egelin, 5 a

Johannes Gabriel Adams, 2. klas
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Katarina Kõiveer, 1. klass

Andra Nora, 5 klass
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Merilyn Juhkam, 4. klass
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Suur jõulutöö

Jõuluvana, tore sell.
Tal on taskus karamell.
Seda lastele ta jagab –
kassile, kes hetkel magab.
Päkapikud piiluvad,
hoolikalt nad kuulavad.
Oled olnud halb või hea,
seda teised küll ei tea.
Päkapikud, aga teavad.
Seda hästi meeles peavad.
Getrud Kõiveer, 3. klass

Talveteemalised teemant

lumehelves
pabervalge villpehme
hõljub, maandub, puhkab
pakub lumelusti kõigile lastele
ilus
Erki Kanarbik,
7. klass
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Jutt, mida pole avalikustatud

2. klass

ri-Liis, 6 a
Kala. Ma

Getrud Kõiveer,
3. klass
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Värvilised lehed. Robert, 5 a
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Orm Robert Rammul,
2.

Sebra. Egelin, 5 a
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Gertlin Kanarbik, 1. kla

Kärbses
een. Kar
oliina, 6
a

mantluuletused 6.-7. klassilt

kirik
hallikas valge
seisab, palvetab, laulab
annab rahu kõikidele inimestele
püha
Markus Rand,
6. klass

Maja

klass

Ühes kauges kohas keset linnuteed asus
üks väike planeet, mille olemasolust polnud kellelgi aimu. Ometi just sealt pärineb
midagi, mida kõik teavad ja tähistavad ka
meie päevil.
See planeet oli üleni valget värvi, sest
seal sadas pidevalt paksu lund.
Selle planeedi elanikud tähistasid aastast aastasse ainult ühte püha, milleks olid
jõulud. Ühel aastal otsustas selle planeedi
kõige toredam ja lahkem elanik nimega Vivian Advent alustada selle tähtpäeva tähistamist juba neli nädalat enne õiget päeva
ja nii hakati seda päeva tema nime järgi
1. advendiks kutsuma.
Ühel aastal, kui Vivian jälle 1. adventi tähistas, juhtus aga suur õnnetus. Metsa vahel jalutades libises ta jääl ja kukkus endal
jala katki. Veretilgad langesid lumele ja külmusid kristallideks. Vivian lebas maas ning
märkas järsku, et punaste kristallide vahel
lebas imeilus kuldsõrmus. Ta pani selle endale sõrme. See sobis talle imehästi ning
sellest ajast peale said jõuluvärvideks valge,
punane ja kuldne, sest lumi, punased kristallid ja kuldsõrmus moodustasid imelise
koosluse.
Vivian proovis püsti tõusta, kuid ei suutnud. Ta arvas, et oli enda jala ära murdnud,
kuna ei suutnud seda liigutada. Nii ta siis
istus seal maas, suutmata püsti tõusta.
Õues oli juba väga pime ja õhk ohtlikult karge. Vivian tundis, kuidas külm talle vägisi
põue poeb ja elu temast lahkub. Nii uinus
ta hangede vahele magama, arvates et see
jääb tema viimaseks päevaks. Kuid järsku
kuulis Vivian midagi. Keegi nagu oleks tema
poole jooksnud, kuid ta ei suutnud hääle
poole vaadata ega silmi avada. Vivian hakkas kartma, kas tõesti on ta surma millegiga ära teeninud või ongi tema saatus surra 1. advendil. Sammud aina valjenesid ja
olend jõudis aina lähemale.
Järsku hüüdis keegi: «Ho-Ho-Ho!» Vivian
ehmatas, kuid siis ta nägi, et hirmu pole
vaja tunda, sest tema ees seisis põhjapõder
Rudolf, kelle seljas istus Merilin Jõulukolo.
Sel ööl Vivianil vedas, et Merilin Jõulukolo
just samal hilisõhtul oli otsustanud Rudolfiga läbi metsa koju minna. Vivian sai päästetud ja sellest ajast peale sai Merilinist
Jõuluvana, kes kõigile planeedi elanikele jõuluõhtul kinke jagas.
Kui Merilinist ja Vivianist said jõulupühakud, siis teised planeedi elanikud said
nimeks päkapikud. Suvel, kui puhati - mida
tehti enamasti aias - hakati päkapikke kutsuma aiapäkapikkudeks. Kui käis töö ja vile
koos, võtsid nad endale nimeks pöialpoisid,
sest muinasjutt Lumivalgekesest ja seitsmest pöialpoisist oli nende kõigi lemmik.
Samantha - Aleksandra Žurkin, 9. klass

Kui ma kohtasin päkapikku

See oli üks reedene koolipäev. Mul oli terve päev selline tunne, nagu keegi jälgiks
mind. Koolipäev sai läbi ja ma läksin koju. Hakkasin kohe koduseid ülesandeid tegema. Peale seda läksin õue lumememme ehitama. Jällegi tundsin, et keegi jälgib
mind. Õhtu saabus kiirelt ja läksingi juba magama. Nägin unes hästi palju päkapikke. Kui ma ärkasin, istus üks päkapikk minu voodi peal. Ma küsisin: «Kas sa
oled päkapikk?» Päkapikk vastas: «Jah, ma olen päkapikk, aga ära räägi minust
kellelegi. Ma tahan olla sinu sõber!» Mina ütlesin: «Olgu!» Meist said head sõbrad.
Orm Robert Rammul, 2. klass
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Vormsi Jahiseltsist ja jahindusest üldse
ANTS VARBLANE
Küttimine on üks kõige vanemaid tegevusi inimkonna
ajaloos. Karjakasvatusega
hakati tegelema alles siis, kui
loodusest enam piisavalt toitu
ei suudetud hankida. Karjaga söödi mingi ala puhtaks ja
seejärel rännati koos elamisega
uutele maadele edasi. Põlluviljade kasvatamine kaasnes
paikseks jäämisega kui hakati
nii endale kui loomadele taimset toidupoolist kasvatama.
Suurte ulukite küttimine eeldas suurema hulga inimeste
koostööd. Karjatamist ja põlluharimist sai teha üksinda või
väikese hulga inimestega.
Traditsiooniliselt oli küttimine nn igamehe õigus. Vabalt
liikuvad loomad ei olnud kellegi omad ja said omandiks alles
pärast nende küttimist. Esimeste maade läänistamiste või
kasutusse andmise peamiseks
põhjuseks oligi jahiõiguse andmine valitsejale teeneid osutanud isikutele. Hiljem lisandus
sellele talupoegade koormamise õigus ja veel hiljem pärisorjus. Kui pärisorjus lõppes
ja tekkis võimalus maade pä-

riseks ostmiseks, siis reeglina
suurmaaomanikud müüsid
maa talupoegadele, kuid jahiõiguse jätsid endale.
Oskar Loorits on 1895.
aastal üles kirjutanud Halliste
kihelkonnast («Endis-Eesti eluolu II osa» Tartu 1941, lk 238)
sellised meenutused. Metsaminemise peale arvati: «Tarvis kodust metsa minnes üle pahema
õla tagasi kodupoole vaadata,
siis saab ikka oma õlatäis kodu
tuua.» «Kui vana naene metsa
minnes vastu tuleb, siis arvatakse asi halvasti minevat, kui
vana mees, siis päris heaste.»
Samas lk 321 mainitakse ka
ühistegevust: «Jahimeestel olnud ka omad jahiseltsid; esimesed – kodukohalised jahimehed
ja tõised – kaugelt sisserändavad jahimehed. Tulnud ka neid
kordasid ette, kui kahe seltsi
jahimehed ühte löönud, sest
siis olnud selkombel seda, keda
püüetud, hõlpsam kätte saada
ja ära tappa. Saagi jagamisel
tüli ega riidu ei tulnud kunagi
ette.»
Eelpool toodud kaks kirjeldust annavad mõista, et jahipidamine vajab õnne ja kollektiivsust ning õiglus on selle

lahutamatu osa. Ka Vormsi Jahiseltsis on läbi aja olnud nn
«omad» ja «linnamehed», kes
vastavalt oma võimalustele
ühistegevusse panustanud.
Eesti Vabariigis jõuti esimese Metsandus ja jahiseaduseni
aastal 1934. Selles määratleti
metsahoiu ja metsakaitse eeskirjad ning jahipidamise õigus
ja jahipidamise objekt. Pärast
viimast sõda oli suurulukeid
üsna vähe järele jäänud ja väikeulukite jahti korraldati peamiselt spordiühingute kaudu.
Jahirelva soetamiseks ei olnud
vaja mingit luba. Isegi Hullo
kauplusest võis iga täiskasvanu
endale kaheraudse muretseda.
Kauaaegne Eesti Jahimeeste
Seltsi juht Tiit Randla on kirjutanud seltsi 45. aastapäeva
eel: «1960. aastate teise poole
«sula» võimaldas luua Eestis
ühiskondlikke organisatsioone
– Kõike seda juhtis ja korraldas
ühiskondlikus korras tollane
metsamajanduse ja looduskaitse
ministri asetäitja, edu- ja eestimeelne Feliks Nõmmsalu. Ehkki seltsis töötas «korravalvureina» 1970.–80. aastatel vahepeal
korraga erukindral ja kolm erupolkovnikut, oli see ikkagi vaid

väline fassaad. Ka tollal kõneldi
peremehetunde kasvatamisest,
ehkki peremehi ei olnud. Nii
tulebki kõiki tollaseid saavutusi
mõista rangelt selle aja kontekstis ja sellistena ka kinnistada
meie jahinduse ajalukku.»
Eesti NSV Jahimeeste
Seltsi asutamiskoosolek toimus 18. jaanuaril 1967 Tallinnas. Vormsi jahimeestel avanes
võimalus kuuluda Läänemaa
Jahindusklubi Vormsi sektsiooni, mida juhtis tollane
metsaülem Juhan Ranne. Jahimeeste hulgas räägitakse, et
Juhan olevat ameti maha pannud pärast seda, kui kogemata
ühe põrsastega emise küttis.
Seejärel hakkas sektsiooni
praktilist tööd juhtima metskonna raamatupidaja Ellen
Järv ja on jõudumööda teinud
seda tänaseni. Iseseisev Vormsi Jahiselts asutati 5. oktoobril
1991. Tänane põhikiri kinnitati 10. oktoobril 1998. Selts on
ehitanud endisest kaalumajast
ajakohase kokkusaamise ja
jahisaagi jagamise koha. Sellel
aastal said uuendatud Sviby
lasketiirud ja alustati seltsile
ostetud maa ja metsa korrastamist. Selts on keskendunud

Hülgekütid Norrbys. SOV arhiiv
peamiselt oma liikmetele jahipidamise võimaldamisele.
Külalisjahte korraldame vaid
selleks, et teiste riikide jahimeestega kogemusi vahetada
ja turismihooaega pikendada.
Märkimist väärib Slovakkia
põdrapopulatsiooni taastamise
projektis osalemine. Aastaid
on tehtud koostööd itaallastega metskurvitsa uurimise ja
linnukoerte treenimise alal.
Eesti Jahinduse Hea Tava
kinnitati käesoleva aasta 16.
aprilli volinike koosolekul ja
selle kandvaks ideeks on ulukiasurkondade jätkusuutlik kasutamine. Kui võrrelda Vormsi

seltsi 10 aasta taguseid ulukite
loendusandmeid tänastega, siis
võib kindlalt väita, et liiga pole
kellelegi tehtud. Vaid ilvestele
on osa metskitsi loovutatud.
2004. aastal loendati põtru
38, metskitsi 220, metssigu 75
ja ilveseid 3. Kütiti põtru 22,
metskitsi 61 ja metssigu 128.
2014. aastal loendati põtru
45, metskitsi 150, metssigu 75
ja ilveseid 7.
Ka Vormsi Jahiselts järgib
üleriigilist Jõulurahu, et siis
loomade eest hoolitseda ja igavikulistele asjadele mõelda.
Rahulikku jõuluaega ja
head vana-aasta lõppu!

Süda ja mõistus
ADA OJASAAR
Terviseagentuur OÜ
Vormsi Perearstikeskuse
pereõde
«Hüvasti,» ütles rebane.
«Vaat niisugune on minu saladus. See on väga lihtne: nähakse ainult südamega. Silmadele
jääb oluline nähtamatuks.»
/Antoine de Saint-Exupery, Väike prints./
Olete mõelnud sellele, miks
viiruste puhangute ajal mõned
inimesed jäävad haigeks ja teised mitte? Miks ühed inimesed
võivad süüa kõike, mille järele
isu on? Teised kas võtavad
kaalus juurde või saavad kõhuvalu? Miks mõnedele aitab
loodusravi ja teisele arsti poolt
kirjutatud ravim? Miks mõned
käivad jõusaalis ja teised istuvad joogatunnis ning tegelevad
mediteerimisega? Miks mõned
eelistavad kõndi jooksmise
asemel?
Nii võiks seda jada veel pikemalt arutada...
Vastus on ju imelihtne.
Me kõik oleme erinevad. Meie
vajadused on erinevad. Meie
eluhoiakud ning ümbritsev
keskkond on erinev. Inimese
enesetunnet mõjutavad nii sisekeskkond, mis asub inimese
sees ning väliskeskkond, mis
asetseb inimesest väljaspool.
Me oleme terved ja õnnelikud,
kui need kaks keskkonda on
tasakaalus.
Õnnelikud inimesed ei haigestu.
Üha rohkem räägitakse sel-

lest, et stressist ja depressioonist tingitud tagajärjed on inimese kehale laastava toimega.
Kliinilised uuringud lubavad
arvata, et 50-75% arsti juurde
tehtavatest visiitidest on eelkõige ajendatud stressist.
Lääneriikides on enamik
kõige rohkem kasutatavatest
ravimitest otseselt suunatud
stressist tingitud hädade ravimisele: vererõhku ja kolesterooli langetavad ravimid,
kõrvetiste ning maohaavadele
toimivad ravimid, antidepressandid, uinutid ja rahustid.
Olen töötanud õde-nõustajana peaaegu, et 10 aastat.
Sugugi ei ole olnud harv juhus
see, kui nõu saamiseks helistab auväärses eas vanadaam
ja äreva häälega hakkab ette
vuristama oma terve nädala
jagu vererõhu näitajaid. See
on selline hulk numbreid, et
kui ta lõpetab näitajate rea, siis
minul on ammu meelest läinud, millised olid siis näitajad
eespool... Ja tegelikult ei olegi
see nii oluline, mis selgub pisut
hiljem. Äreva häälega jätkab ta
oma lugu. Jõuame ka ravimid
üle vaadata, mida on vähemalt
kolme erinevat sorti ja lõpuks
jõuame asja tuumani. Tegelikkuses vaevab kõnelejat üksindus ja et keegi tema lastest ei
tunne tema vastu huvi. Sellises
eas tuleb ka ette, kus kahtlustatakse kõiki – kaasa arvatud
oma pereliikmeid, et need tahavad teda «paljaks röövida» ja
kindlasti jalust ära saada ning
«kuhugi» paigutada. Kuigi aeg
on limiteeritud, siis kuulan... ja

kuulan... Tema ärevast häälest
ei ole enam jälgegi, ta räägib
oma muredest rahulikult ja asjalikult. Lõpuks arutame koos
läbi ravimite võtmise skeemi,
mida ei ole vajadus muuta, sest
kõik tundub olevat korrektne
ja helistajal on juba tunduvalt
parem ning tema enda sõnul
andvat ka südamekloppimine
järele. Ta on väga tänulik ja
kui mind ning mu peret on õnnistatud paljude heade sõnade
ning palvetega – tänab ta mind
hea nõuande eest. Muidugi
on rõõm kuulda, et olen saanud kellelegi anda head nõu...
Kuid mida ma siis tegin? Mul
ei olnud vajadust anda talle
soovitust midagi muuta oma
eelnevas ravis... Ma sisuliselt
ei teinud ju midagi muud, kui
lihtsalt kuulasin...
Sellega seostub kuuldu
värskelt koolituselt, kus meile
loengut pidanud psühholoog
rääkis, kuidas tema enda vanaema, kes on 90 ringis, küsis
tema käest, et mis tööd tema
lapselaps siis ikkagi teeb?
Psühholoog oli vastanud, et
teeb sellist tööd, et kuulab inimesi, kes tulevad tema juurde ja tahavad oma muredest
rääkida. Vanaema oli vajunud
mõttesse ning öelnud pärast
pausi, imelik töö, kui lihtsalt
kuulamise eest palka makstakse. Mõni aeg hiljem küsinud
vanaema uuesti, et mis töö see
ikkagi lapselapsel on? Psühholoog ütles seekord, et ta räägib
inimestele kuidas oma muredele lahendusi leida. Vanaema
mõtles natuke ja ütles, et te-

male küll keegi rääkimise eest
palka ei maksa.
Öeldakse, et sageli on parimaks raviks lihtsalt sõbraga
rääkimine.
Kui on kedagi, kellega rääkida või jagada muresid ning
rõõme. Noortel inimestel on
selleks võimalusi rohkem. Nad
suhtlevad koolis oma eakaaslastega. Noortel on pere. Keskealistel on pere, töökaaslased
ja sõbrad. On internet ja mobiiltelefonid.
Aga kui sa oled juba nii
vana, et enamus sõpru ja sõbrannasid on läinud sinna teele, millelt tagasipöördumist ei
ole? Arvuti ja internet on keerulised ning tunduvad hirmutavatena? Kui ei mäleta sedagi
päris hästi, mida tund aega tagasi tehtud sai? Lastel ja lastelastel on kiire ning nad teevad
tööd ning neid ei saa ega tohi
segada? Prille ette sättides
saab mobiilikõne tehtud, aga
rääkida ju kaua ei julge, sest
«tänapäeval on kõik nii kallis».
Ei ole lihtne minna kasvõi
poodi, arstile või lihtsalt värske õhu kätte jalutama. Televiisorist tulevad küll igasugused
«seebiooperid», millest on saanud justkui pereliige. Sageli
see ongi põhiliseks suhtluseks
üldse, mis eakatel on. Pidevalt
kuuldakse, et vaata passi, et
vanana ongi see normaalne,
et õieti ei kuule, ei näe ega saa
liikuda ning mälu on nii, nagu
ta on...
Sellises auväärses eas naistest ja meestest saavad lihtsalt
vanurid. Lugesin mõned aas-

tad tagasi ühte interneti artikli
kommentaari, kus kirjutas üks
vanem härrasmees 70-ndates,
et teatud vanuses ei ole sa enam
ei mees ega naine vaid lihtsalt
kesksoost vanur. Tegelikult
vaatamata vanusele jäädakse
ikkagi hingelt selleks inimeseks, kes sa olid aastakümneid
tagasi. Ümbritsevad sageli seda
ei mõista ega mõtle sellele...
Palju räägitakse tänapäeval, et elanikkond vananeb...
Et tänu ravimitele ja elukeskkonna paremaks muutmise tagajärjel saavad paljud inimesed
elada kauem... Vanemaks...
Kui me oleme terves elujõus inimesed, siis ei mõtle
sellele, et kunagi saame me
kõik vanaks. Kes varem, kes
hiljem... Vanusega kaasnevad
tervisehädasid on juba hiljem
raskem kontrolli alla saada,
sest ega muutused sisekeskkonnas ja väliskeskkonnas ei
ole tekkinud üleöö, vaid aastate jooksul. Seetõttu ei saa
neid ka nüüd kohe ja praegu
olematuks muuta. Mulle endale meeldib väljend, et mul ei
ole seda võlukepikest, mis kõik
olematuks kohe muudab. Ja
kas seda ongi vaja?
Ennetada on alati lihtsam
kui ravida. Selle peale tuleb
juba mõelda siis, kui oleme
terved ja õnnelikud. Seda väärtust, mille nimi on tervis, tuleb
hoida. Hoida iseennast ja oma
lähedasi. Väliskeskkond on
Vormsi saarel parim paik, oma
loodusega ja kogukonnaga.
Meil on siin turvaline elada.
Mulle endale väga meeldib

käia meie pensionärist «tüdrukutel» iga kuu teisel teisipäeval
Külakeskuse käsitöö ruumis
vererõhku mõõtmas. Üks külg
sellest on see, et on üldine
ülevaade, kuidas kellegi tervis
on. Teine ja minu jaoks isegi
olulisem on see õhkkond, mis
seal valitseb. Kodune ja hubane. Sageli on käsitööruumis
mitu põlvkonda inimesi ühe
laua taga. Alates imikuealistest
tüdrukutest ning poistest ja lõpetades eakate «tüdrukutega».
See ei ole lihtsalt koos olemine
või laua taga istumine. See on
suhtlemine ja ühtekuuluvusetunne. Väikesesse ja armsasse
kogukonda kuulumine.
Sellest ruumist õhkub alati
inimeste tööd, vaeva ja rõõmu.
Seda võib näha ja «kuulda»
nendelt esemetelt, mis seal
ruumis meid rõõmustavad.
Minu arvates saab seal Vormsi
saare hingega kõige lähemalt
ning vahetumalt kohtuda.
Jõulukuu on jõudnud peaaegu poole peale. Jõulude ajal
on tavaks, et hoolitakse pisut
rohkem ja märgatakse pisut
rohkem. Iseenesest on see igati
hea, aga veel parem on siis, kui
märkame ja hoolime ka ülejäänud üheteiskümnel kuul neist
omadest inimestest, et võtame
aega ja kuulame ning räägime
nendega, kes lähemal, kes kaugemal.
Rahulikku jõuluaega!
Kasutatud kirjandus:
David Servan-Schreiber
Stressist vabaks ilma
ravimiteta
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Tule
LOOLE!

Austatud
vormsilane!
HELLE RINNAK
Vormsi Pensionäride Seltsing

KONKURSS:
LÄÄNE-EESTI MEENE
I KONKURSI EESMÄRK
1.1 Konkursi eesmärgiks on leida ja tunnustada
Lääne-Eestile (Pärnumaale,
Saaremaale, Hiiumaale ja
Läänemaale) iseloomulikke
meeneid, mis aitavad kaasa
piirkonna rahvusvahelisele tutvustamisele.
1.2 Konkursile oodatakse
meeneid, mis rõhutaksid piirkonna omapära ja unikaalsust,
on huvitavad, silmatorkavad,
esteetilised ning mille tootmine on teostatav.
1.3 Konkurss on avalik
ja sellel võivad osaleda juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise
töö.
1.4 Kategooriad: maakonna sündmused, turismiobjektid, maakonna kodukoha meene, kinkekomplekt (min. kaks
toodet/teenust).
II TÖÖDE ESITAMINE
Tööde esitamise aeg on
12. jaanuar 2015 - 1. veebruar
2015
Tööd võtab vastu:
Pärnus: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Aida 5 Pärnu
Haapsalus: Läänemaa
Arenduskeskus, Posti 41a
Haapsalu
Saaremaal:
Saaremaa
Arenduskeskus, Lossi 1 Kuressaare
Hiiumaal: Hiiu maakonna
arenduskeskus Tuuru, Vabrikuväljak 1 Kärdla tööpäevadel:
9.00-12.00, 13.00-16.00.
Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema
esitatud kinnises läbipaistmatus pakendis, millel on märge
«Lääne-Eesti meene» ja töö
märgusõna.
Pakendis peab olema eraldi
kinnine ümbrik, mille sees on
autori nimi. Ümbrikul peab
olema «Autori kontakt» ja töö
märgusõna.
III TUNNUSTAMINE JA
AUHINNAD
3.1 Kõik esitatud tööd
pannakse ühtsesse virtuaalsesse turundusalbumisse, kus
on kvaliteetne tootefoto ja
ettevõtja kontaktid. Albumit
levitatakse potentsiaalsetele
klientidele (ettevõtted, linnavalitsused, maavalitsused
jne).
3.2 Konkursi auhinnafond
on 800 eurot.
IV MUU
4.1 Konkursi tingimused
on kättesaadavad Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Läänemaa Arenduskeskuste kodulehel.
4.2 Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb
esitada kirjalikult meiliaadressile kaydi@peak.ee

Tiidu
juhendatavad,
meie
tulevikulootused.
Pildi autor
Tagmar Kütt

Tiidu tegemised saarel
TIIT ADAMS
Tänaseks olen Vormsil Shindo venitustunde andnud kaks kuud ja rõõm
on tõdeda, et huvilisi jätkub.
Juhendajana võin ainult kiidusõnu öelda. Lisaks saan koos oma juhendatavatega edasi areneda. Tagasiside erinevatelt inimestelt on ju väga
oluline, kõik me oleme erinevate
elusaatuste, arvamustega, rääkimata
soost või füüsilistest omadustest.
Igaühe arvamus ja tagasiside on
mulle ülioluline, läbi selle saame ju
kõik koos teha venitustunde huvitavamaks ja seeläbi toimub nii füüsiline kui vaimne areng.
Endiselt on ka kõik mehed venitustundi oodatud, sõltumata vanusest, keha kaalust ja füüsilisest
vormist.
Shindo suureks eeliseks on ju
see, et me ei aja taga mingit perfektset tulemust vaid igaüks teebki nii,
nagu oskab ja saab, keha lihaspingetest vabanemine tuleb ajaga ja algab
see eelkõige iseenda seest, eelkõige
tuleb muuta oma mõtlemist ja suhtumist, siis on ka mida kehalt oodata.

Venitustundide sisu ei ole pelgalt
tundide kaupa venitamine, vaid me
õpime ka teineteist aitama, seda siis
erinevate massaaživõtetega, mis pärinevad põhiliselt Shindost ja Tai massaažist, neid kahte olen ka ise õppinud.
Venitustundide ajad on ka uuel
aastal endised: iga teisipäev koolimaja saalis kell 19.00 – 21.00.
Uue aasta algusest on avatud
minu massaažikabinet külakeskuse
teisel korrusel. Teen nii Rootsi klassikalist massaaži, kui ka Shindod
ja Tai massaaži. Rootsi klassikaline
massaaž kujutab endast massaažilaual tehtavat massaaži, kasutatakse
erinevaid naturaalseid õlisid – apelsini, sidruni, mandli. Shindo ja Tai
massaaži tehakse põrandal mati peal.
Tai massaaži on võrreldud ka passiivse joogaga. Samuti saab osaliselt
kasutada ka Shindo ja Tai massaaži
võtteid massaažilaual.
Massaaži aegade osas on
esialgu mõistlik telefoni või
e-posti teel kokku leppida, kuna
päris iga päev ma seal kohal ei ole.
Minu kontaktid on +372 56 653 763,
e-posti aadress tiit.adams@gmail.com

XVIII mardilaat
HELLE RINNAK
Mardilaat on Eesti suurim käsitöövaldkonna ja rahvusliku elulaadi esitlus.
Meie pensionäride seltsingu ettepanekul on vallavalitsus toetanud
üritust juba mitmendat aastat, olles võtnud mardilaada sõidukulud
suures osas oma kanda. Tänavune
külastus toimus 8. novembril. Kaasa
olema kutsunud kõiki valla elanikke
ja kooliõpilasi. Sellel aastal olid sõitjate hulgas õpilastest Gerli, Annika,
Karmen ja Markus. Kuna mardilaadal
osalevad ka koolid, kus õpetatakse
käsitööd, oli noortel vaatamist kül-

laga. Ise oldi ka tragid – nimelt võtsid nad kõik neljakesi ette ja õppisid
selgeks mesilasvahast küünalde valmistamise – taoline õpikoda oli seal
olemas. Küünlad valmistati kodustele
jõulukingiks.
Kuna Vormsi Käsitööseltsil on
ka oma esindus mardilaada toimetamistes, oli põnev võrrelda oma saare
käsitööd teiste Eesti maakondade ettevõtmistega. Silmailu ja uudistamist
oli palju! Kuna pensionäride seltsingu
liikmeist on ka 40% käsitöötegijaid,
siis kulus järjekordne silmaringi avardamine igati ära.
Uued mõtted, uued kavad!
Jätkuvat jõudu ja indu kõigile!

Kalffi teemaja. Pilt SOV arhiiv

Valutavale seljale on väga hea
näiteks meemassaaž. Paljale seljale
kannab massöör ühtlase mee kihi ja
teeb seljale üldmassaaži. Mee suur
kleepuvus selja ja käte külge tekitab
masseeritavale väga erilise tunde ja
kogemuse. Selg puhastatakse meest
sooja vee ja käteräti abiga.
Tihti on hea massaži alustada
jalavannist ja jalgade massaažist,
mis aitab inimesel nii füüsilisi kui ka
emotsionaalseid pingeid hästi maha
võtta.
Öeldakse, et massaaž algab siis, kui «tere» öeldakse – mida, kuidas ja kui
palju teha, sõltub väga palju konkreetsest inimesest. See, et selg valutab, ei tähenda veel, et seljavalu põhjus seljas oleks.
Inimkeha on tervik – kõik peab
tasakaalus olema – toitumine, emotsioonid, füüsiline aktiivsus. See, et
kuskilt valutab, näitab kindlasti, et
tegu on elus inimesega, teisalt on see
valu keha märguanne, et midagi on
paigast ära.
Minu jaoks on oluline teadmine,
et inimene ise tahab ennast aidata.

Aasta lõpupäevadel mõtleme sügavamalt aja kaduvusele. Viimasel paaril aastakümnel on levitatud mõtet – «esmalt
peame saama rikkaks ja siis taotleme
vaimseid väärtusi» /praost Tiit Salumäe/. Kas see peab nii olema?
Möödunud aegadest jätame meelde
ikka midagi head ja ilusat, need hetked
ja kordaminekud annavad meile jõudu,
mille nimel tasub edasi tegutseda. Inimene näeb elu esmajoones oma kodukandis, nii ka Vormsil.
Noor põlvkond, kes on sündinud
vabas Eestis, ei kujuta ettegi elu raudse eesriide taga ja ka teadmised kaugemast minevikust on vajalikud. Vormsi
ajaloost on teada suuri nimesid, mõned
neist: misjonär Österblom, pomoloog
Spuhl Rotalia, muusikaõpetaja Konstantin Kreek; nendel on juba mälestusmärk, veel hiljuti lahkunud Sven Salini
mälestuseks on taastatud Päikesekell
jpm.
«Vormsi pensionäride seltsingu»
moto on «Väärikas vananemine». Seltsingulised tulid mõttele otsida ajaloost
veel väärikaid inimesi, nende tegevust
uurida ja mälestust jäädvustada, sellega
rikastaksime ka noorte silmis meie ajalugu, kaasates ka neid uurimistööle.
Kelle tegevus on meenutamist
väärt?
See on tulevikuks arutuse teema.
Praegu kutsume kõiki vormsilasi
avaldama omi mõtteid, millisel kujul toimuks jäädvustamine; näiteks kas pink
või puu või veel midagi huvitavamat?
Arvamused palun kirja panna hiljemalt 31. jaanuariks 2015 aastal ja asetada
kasti, milline asub Hullo poes või saata
e-posti aadressil h.rinnak@gmail.com.
Ärge unustage oma nime lisamast!

Avaldan tänu
ARMILDA HOKKONEN
Vormsil elamine on kujunenud turvaliseks. Elame rahus ja rõõmus, meie
elukeskkond on vaikne, looduslähedane ja sõbralik, tundmata hirmu ja
kartmata saareelanikke. Ometi tuleb
ette olukordi, kus üheselt ei mõista
keha ja vaim koostoimet ning õnnetus ongi käes.
Juhtus minuga käesoleva aasta
märtsis õnnetus. Pöördusin abi saamiseks Vormsi arstipunkti meditsiiniõe Ada Ojasaare poole, kes aega
viivitamata mind niiöelda lennutas
pealinna tohtrite hoole alla.
Kuujagu lebasin haiglas, järgmise

poolaastat sain tunda professionaalse
ja mõistva meditsiiniõe Ada Ojasaare
ravimeetodeid.
Olen proua Adale siiralt südamest
tänulik! Tema meditsiiniline hoolitsus
minu paranemise nimel kestis hilissügiseni.
Alati kohtasin Adat rõõmsameelsena, lahkena ja siirana, alati jagas
ta mulle tervendavaid ravivõtteid ja
mõtteid. Vahel rõõmustas ta mind
seenekorviga.
Soovin Adale ja tema meeskonnale (naiskonnale) rahulikku meelt ja
kannatust! Olgu meie meditsiinitöötajate hinges alati kannatlik rahu ja
pühendumus.

Teemaja asemel on nüüd... Pildi autor Jonne Berggren
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Kena küünlaleek ei tohi
põhjustada traagilist
tuleõnnetust

Hea
ettevõtja!
Tuletame meelde, et hiljemalt 22. detsembriks
on vajalik esmakordselt
Maksu- ja Tolliametile
esitada detailset infot
ettevõtte arvete kohta
(tehingupartner, arve
summa jms).
Antud nõue tuleneb
uue käibedeklaratsiooni
lisa KMD INF esitamise
kohustusest, millega on
koormatud iga ettevõte,
kes on käibemaksukohustuslane.
Meil on hea meel teatada, et Raamatupidamiskeskus.ee lahendus
sisaldab automaatset
KMD INF tuge. See tähendab, et arvete info
edastamiseks Maksu- ja
Tolliametile ei pea ettevõte oma igapäeva töös
tegema midagi rohkemat
kui koostama tavapäraselt arveid Raamatupidamiskeskus.ee lahenduses.
Raamatupidamiskeskus.ee on terviklik
raamatupidamislahendus, mis sobib väikeettevõttele.
Lahendust
saab
proovida 90 päeva tasuta, vaata lühemalt veebiaadressil http://www.raamatupidamiskeskus.ee
Küsimuste korral
aitame meeleldi, raamatupidamiskeskus.ee klienditugi klienditugi@raamatupidamiskeskus.ee

Kas teate, et:
K
- kui kasutaksite 10%
oma vaimsetest võimetest, võiksite saavutada
kõike mida elus soovite;
- 85% kõigest, mida teeme, sõltub suhtumisest
ja psühholoogilisest valmisolekust;
- 85% tulemuslikkusest
sõltub sellest, kuidas
tullakse toime teiste inimestega;
- 95% kõigest teeme
harjumuse jõul. Endasse
sisse vaadates tuleb analüüsida oma harjumuspäraseid tegevusi ning
küsida, kas soovin neid
jätkata või mitte;
- 80% ajaraiskamisest
on tingitud sellest, et inimesed ei tea, mida neil
tuleks teha ja mida nad
tahaksid teha.
Psühholoogid arvavad, et iga inimene saab
ise suurel määral oma
mõttemaailma kallal
tööd tehes end õnnelikumaks ja tulemuslikumaks muuta.
Allikas: internet

INDREK HIRS
Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg. On täiesti loomulik, et
ajal, mil hommikul kodust lahkudes ja õhtul koju minnes on
pime, süüdatakse elamise hubasemaks muutmiseks tihti küünlaid. Kindlasti tuleb seda tehes
pidada meeles, et iga elav tuli
võib olla ohtlik.
Käesoleva aasta jooksul on üle vabariigi põlevast küünlast alguse saanud
tulekahjudes hukkunud juba kuus inimest. Varsti jõuab kätte küünalde põletamise tippaeg, et peoõhtust ei saaks
algust traagiline tuleõnnetus, peame
me kõik järgima mõningaid lihtsaid
reegleid.
Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Ants
Aguraiuja meenutas, et ostes poest
küünlapakki, on pakil kirjas küünalde kasutamiseks ohutusreeglid või
piktogrammid. «Nendega peaks enne
küünalde süütamist tutvuma, sest
mõne nüansi peale ei pruugigi kohe
tulla. Näiteks nö teeküünlaid ei tohi
mitmekaupa lähestikku süüdata, sest
temperatuur võib minna liiga kõrgeks
ja parafiin võib süttida,» ütles Aguraiuja. Samuti on omad reeglid õueküünalde põletamisel. «Loomulikult tuleb
õueküünlaid põletada ainult õues, ka
nende kasutusjuhendis peaks olema
kirjas, kui kaugel need võivad põlevmaterjalist asetseda. On olnud juhtumeid, kus õueküünlad on süüdanud
näiteks hoone puidust terrassi,» märkis Aguraiuja.
Kindlasti ei tohi ühtegi põlevat
küünalt jätta järelvalveta. Enne kodust
lahkumist või kasvõi magama heitmist,

Õnnitleme detsembrikuu juubilare!

tuleb veenduda, et elamises on küünlad
kustutatud. Tundub lihtne, ometi saab
igal aastal alguse palju põlenguid just
järelvalveta jäetud küünlast. Põlevaid
küünlaid ei jäeta ka laste valvata, nemad tihtipeale ei teadvusta endale veel
kõiki lahtise tulega seotud ohtusid. Jälgida tuleks ka, et pere karvane lemmik,
olgu selleks siis kass või koer, ei jääks
süüdatud küünlaga tuppa kahekesi,
mängutuhinas võib see kergesti ümber
kukkuda ning pahandus ongi käes.
Süüdatud küünal tuleb panna tulekindlale alusele, millelt see maha
kukkuda ei saa. Kindlasti peab süüdatud küünal olema kaugel igasugustest
süttivatest materjalidest. Küünal aknal
on küll visuaalselt kena, aga enne selle
süütamist tuleb veenduda, et lähedal
pole näiteks kardinaid. Kardinad süttivad hetkega ning tuleõnnetus ongi
käes. Tihti pannakse pika küünla ümber pärgasid või muid kaunistusi. Seda
tegelikult teha ei tohi, sest küünla lühikeseks põledes võivad kaunistused
väga kergesti süttida.
Tegelikult on selliste lihtsate reeglite täitmine jõukohane kõigile. Enne
suurte pühade saabumist on jällegi
õige aeg teha kodus väike ringkäik ja
vaadata, kas elamine on tuleohutu ning
suitsuandur jätkuvalt töökorras. Juba
varakult tasub mõelda, kas põlevad
küünlad kuusel on ikka kõige õigem lahendus? Tegelikult on turvalisem need
asendada näiteks elektriküünaldega.
Päästjad tuletavad meelde, et küttepuid ei tohi laduda küttekehade ligidusse. Küttekoldest juhuslikult välja
kukkuv süsi või lenduv tulesäde võib
lähedal olevad põlevmaterjalid süüdata ning põhjustada traagilise õnnetuse.
Küttepuid tuleb ladustada mõistlikus
koguses selliselt, et see ei põhjustaks
tuleohtu.

Päästeamet: esimeste
külmadega tekkinud jää on
veel nõrk ja ohtlik
LIINA REINSAAR
Päästeamet pressiesindaja
Päästeamet hoiatab, et viimaste päevade külmakraadid ei ole jõudnud veekogude jääkatet piisavalt tugevaks muuta
ja seetõttu on jääle minek ohtlik. Paari
päevaga on päästjad saanud mitmel
pool Eestis juba mitu väljakutset nõrgal jääl lustivate laste kohta. Kahjuks
on tulnud ka teateid oma elu ohtu
seadnud täiskasvanutest, kes nõrgal
jääl kala püüavad.
Jääst läbi vajumisel võib inimene
uppuda vaatamata ujumisoskusele,
kuna külm vesi halvab tegevusvõime
mõne minutiga. Kõige ohtlikumaks
võib nõrk jää kujuneda just uudishimulikele lastele.
Päästeameti ennetustöö osakonna
juhataja Indrek Ints tuletab meelde, et
täiskasvanud peavad lastele seletama,
miks nõrgale jääle minek on eluohtlik

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

ning olema ka enda õige käitumisega
eeskujuks.
«Samuti ei tohi eluga riskida kalamehed, kes tihtipeale lähevad jääle kalastama enne kui jääkate on turvalise
paksusega,» täiendas Ints ja lisas, et sellist tegevust näevad pealt ju ka lapsed.
Päästeamet palub inimestel olla tähelepanelik. Inimesi nõrgal jääl nähes
peaks paluma neil sealt viivitamatult
lahkuda. Meeles peab pidama, et nõrgale jääle sellest läbi vajunud inimest
päästma minnes võib tõsisesse ohtu
seada ka enda elu. Jääl juhtunud õnnetust nähes helista viivitamatult hädaabinumbril 112. Paksem ja turvalisem
jää tekib alles pärast mitmenädalast
külma ilma. Jääkattele võib minna alles
siis, kui selle paksus on vähemalt kümme sentimeetrit.
Rohkem infot talvise veeohutuse
kohta leiab siit http://www.veeohutus.
ee/et/Talvine-veeohutus.

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

Seoses Vormsi põhikai (kai nr 3) ümberehitusega väljub reisiparvlaev
Reet Vormsi saarele ajutiselt Vormsi abikai (kai nr 7) juurest. NB! 1. jaanuarist 2015 muutub reisiparvlaeva
Reet liinigraafik. AS Kihnu Veeteed

Plaanime sõbrapäeval korraldada
külakeskuses toreda vanade mänguasjade näituse. Kui sa leiad, et sul
on midagi teistega jagada, oleksime
tänulikud nii mänguasjade kui ka
mõne märksõna eest, millest saaksime teada, millepärast see ese on
toojale väärtuslik.

JÕULUAJA JUMALATEENISTUSED
JÕULUÕHTUL:
Kolmapäeval, 24. detsembril kell 18,
I JÕULUPÜHAL:
Neljapäeval, 25. detsembril kell 11,
Pühapäeval, 4. jaanuaril kell 11.

ARMSAD VORMSILASED!
31. XII kell 18.00 avab Vormsi kõrts
Krog No.14 oma uksed pidulistele,
et üheskoos vana aasta ära saata.
Tule ka ja saa osa erilisest pidustusest, mis kestab uue aasta varajaste
hommikutundideni!

JUUKSUR
Juuksur on saarel 12.–13. jaanuaril
2015.

Vahvad tinasõdurid
Pilt Marge Tiigi erakogust

MÄRKA TUBLISID!
Vormsi Vallavalitsus ootab ettepanekuid Eesti Vabariigi 97. aastapäeval
tublide vormsilaste tunnustamiseks
või valla aukodaniku aunimetuse
andmiseks. Palume oma ettepanek
koos põhjendusega toimetada vallavalitsusse või saata e-posti aadressile vv@vormsi.ee 15. jaanuariks 2015.

Vägivallast on väljapääs!
LÄÄNEMAA NAISTE TUGIKESKUS
Eestis on praegu 13 naiste tugikeskust, mis on vägivalda kogenud naistele (vajadusel koos lastega) valmis pakkuma:
• turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral ja võimalust
rahuneda, välja puhata;
• vajadusel ajutist elupaika;
• psühholoogilise nõustamise ja kriisiabi võimalust;
• juriidilist nõustamist;
• abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;
• informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse) ja võimalusel ka juristi konsultatsiooni;
• tuge nn uue elu alustamisel;
• võimalust alati tugikeskusesse tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme.
Tugikeskuste kontakttelefonid vastavad ööpäevaringselt, sinna tasub helistada
ka siis, kui hetkel ei ole vaja mitte ajutist elupaika vaid lihtsalt nõuannet. Samuti
lepitakse telefoni teel kokku turvakodusse saabumine, sest aadressid ei ole turvalisuse huvides avalikud.
Läänemaa Naiste Tugikeskus, tel 504 2300, laanenaistetugi@gmail.com,
http://laanenaistetugi.ee/, üleriigiline tugitelefon 1492.

Ära jää üksi, otsi abi!
TOIMETAJA SOOV
Soovin, et igal päeval keegi ütleks
Sulle:
«Sa oled parim inimene mu elus!
Sa oled tõeliselt hea ja paned mind
tundma väga erilisena! Armastan
Sind iga päevaga aina rohkem!»

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.

