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Igal sügisel uuesti sünnib
Leelo Tungal
Igal sügisel uuesti sünnib
niiskete kollaste lehtede hõng,
igal sügisel tuul laande kõnnib,
teejuhiks härmane ämblikulõng.
Igal sügisel uuesti algab
valgete kurgede kaugeletee.
Ikka linde on kolmnurkses salgas,
kellele uued on linnad ja veed.
Ikka kooliteel lehvitab kastan kollased kindad on kõikumas puus.
Igal sügisel astrilast kastab
värske, noor vihm. Ja ka aster on uus.
Iga sügis on uus nagu ime värvitud taevad ja värvikad maad...
Igal sügisel pilviku nime
esimest korda üks laps kuulda saab.

Taas on alanud õppetegevus
VEIKKO KÕRV
koolidirektor
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1. klassis alustab sellel õppeaastal kaks õpilast, mõlemad tüdrukud.

• Alustame üleminekut teemapõhisele moodulõppele
1. ja 2. klassis
• Poiste tööõpetuse asemel
on sellel õppeaastal tehnoloogiaõpetus
• 1.–8. klassi õpilastel võimalus valida 2 tunni ulatuses omale ise aineid,
mis neid huvitavad (see
toimis juba eelmisel õppeaastal)
• Numbrilise hindamise
asemel kasutame sõnalist
hinnangut üld-, valdkonna ja ainealaste pädevuste kujunemise ning õpitulemuste kohta. Teeme seda 1.–4. klassis kõikides
ainetes, 5.–9. klassis oskus- ja loovainetes (kunst,
muusika, kehaline, käsitöö, tööõpetus) ning koduloos, inimeseõpetuses
• Individuaalsel õppekaval
ja koduõppel olevate õpilaste õppetöös kasutame
Google Classroom’i virtuaalset õppekeskkonda.

Seisuga 29. august 2014 Vormsi
Lasteaed-Põhikooli töötajad on
toetamas 34 lapse arengut. Kooli
õpilaste nimekirjas seisab 20 õpilast, kellest 3 on koduõppel ja 3 õpivad individuaalse õppekava järgi.
Lasteaias on lapsi 14.
Koolis töötab uuel õppeaastal
ka kaks uut õpetajat – lasteaiaõpetaja Ene Koitla ja klassiõpetaja
Annika Adams. Tugiteenustest on
oluline märkida, et logopeedi teenust saab sellel õppeaastal kasutada iganädalaselt.

Õpetaja K. Hermann
1. klassi astujatega
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sügisvaheaeg: 18. oktoober – 26. oktoober
jõuluvaheaeg: 20. detsember – 4. jaanuar
kevadvaheaeg 14. märts kuni 22. märts
suvevaheaeg (va lõpuklass) 5. juuni – 31. august

I veerandi hinne 7. november 2014
II veerandi ja I poolaasta hinne 23. jaanuar 2015
III veerandi hinne 3. aprill 2015
IV veerandi hinne ja II poolaasta ja aastahinne 4. juuni 2015.

2

September 2014

Vormsi olavipäevad täitsid saare külalistega
Vormsil peeti selle suve suurimat
pidu ehk olavipäevi, millega tähistati Püha Olavi kiriku 24. taaspühitsemise aastat. Olavipäevi külastas sadu inimesi Soomest, Rootsist
ja Eestist. Selle aasta olavipäevade
raames mälestati ka Vormsi rootslaste II maailmasõja järel saarelt
lahkumist, millest tänavu täitub 70
aastat.
Olavipäeva pidustused algasid
reedel teatrietendusega Hullo rahvamajas.
Järgmise päeva varahommikul
avati Rumpo külas Vormsi surfipäevad, kus kõik huvilised said
õppida aeru- ja purjelauasurfi.
Pärastlõunal näidati vanaaegseid
Vormsi dokumentaalfilme ning
laupäeva lõpetas Chalice’i ja Olavi
Ruitlase kontsert-luuleõhtu, mis
koos järelpeoga kestis varajaste
hommikutundideni.
Järgnevad päevad olid sisustatud nii laada, filmide näitamise
kui muusikaliste etteastetega.
Olavipäevade üheks olulisemaks
sündmuseks on öömissa, mis täitis Püha Olavi kiriku suure hulga
huvilistega.

Sven Kullerkupu kontsert

Rälby laat

Suitsuliha toodete müük

Tuulest kantud. Fotode autor Indrek Arula

Öömissa. Fotode autor 4 x Meeme Veisson

Vigurdajad

Mehed hoos

KRISTA KARIK
surfipiiga.blogspot.com

male võistlejale, kelleks osutus seitsme aastane Vormsi tüdruk.
Võistlejate auhindade eest kandsid hoolt O’neill, kalipso.ee, nael.
ee ja Winestore OÜ.
Ürituse teiseks päevaks oli tuul valla päästetud ning eilsed
merel seisjad said tunda, mida tähendab tõeline surfamine. Rõõmu ja lusti jätkus õhtu tundideni. Et osalejate hulgas oli ka paar
pillimeest, kes ei peljanud oma annet teistega jagada, said kõik
lisaks surfile, nautida ka imearmast muusikat. Surfipäevadelt lahkuti rahulolevatena ja suurte tänusõnade saatel ning kõlama jäi
küsimus: «Kas järgmisel aastal jälle?»
Surfipäevade läbiviijaks ja surfiinstruktoriks oli Krista Karik,
kes tegeleb purjelauasurfiga juba seitse aastat. Igapäevaselt võite
teda leida Tallinnast ja Harjumaalt, kus ta tegeleb algkoolituste
läbiviimisega viimased kolm aastat. Sellest kevadest on Krista ka
ametlikult atesteeritud instruktor.
Surfipäevade korraldajateks ja toetajateks olid Vormsi vald ja
Kultuuriühing, Pirita Surfikool, O’neill, kalipso.ee, nael.ee, Winestore OÜ, Fansurf, Tafrix OÜ ja Atomic AD OÜ. Kristat aitasid
kohapeal vabatahtlikud Marek Tamm, Andrus Voolpriit, Elena
Burm, Kaie Allas ja Arvin Paju.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid sooja vastuvõtu eest!

Sellel suvel sai Vormsil, Olavipäevade raames, alguse üks omamoodi huvitav ettevõtmine, millele anti nimeks Vormsi Surfipäevad. Surfipäevad toimusid 26.-27. juulil Rumpos, Hullo lahes ja
eesmärgiks oli pakkuda nii Vormsi elanikele, kui ka saare külastajatele, võimalust õppida tundma purje- ja aerulauaga surfamise
võlusid.
Huvi ürituse vastu oli üle ootuste suur ning kokku küündis
külastajate arv kuni 150-ni. Oma esimesed surfitriibud otsustasid teha 80 osalejat, kelle vanus jäi kolme ja seistmekümne aasta vahele. Külastajaid oli üle Eesti, nii Tartust, Tallinnast, kui ka
naabersaartelt. Surfiseltskond oli kirev ja korraldajate rõõmuks
tõdeti, et kohale tuldi suisa perede kaupa, mehed ämmadega, naised lastega, vennad-õed, sõbrad, sõbrannad ning paljudelt suudelt kõlas ütlemine: «Kui kõik tuuakse koju kätte, oleks patt jätta
proovimata!».
Kahe päeva jooksul said huvilised osaleda purjelauasurfi teooriakoolitusel, kuulata näpunäiteid aerulaual surfamiseks, sõbraks
surfivarustuse ja tuulega ning mis kõikide jaoks kõige põnevam,
soovijad said ise merel surfata.
Esimesel päeval ei olnud tuuletaat just väga lahke, kuid ka
purjele toeks olemine merel, on omamoodi oskus ning enamus
osalejatest sai seda hoolsalt harrastada. Surfitriibud ei jäänud
siiski tulemata ja surfimaitse sai suhu igaüks. Ka SUP-i ehk aerulaudadega seilamise vastu oli huvi suur ning peale terve päeva
kestvaid harjutussõite, said julgemad ennast õhtul proovile panna lõbusal aerulauasurfi võistlusel. Lapsed näitasid nii mõnelegi
täiskasvanule silmad ette oma oskuste ja taibukusega, sest reeglites ei olnud kirjas, kuidas võistlusrada läbida. Võta või aerulaud
kaenlasse ja jookse. Seda küll keegi tegema ei hakanud, aga muid
lõbusaid võtteid nägi küll.
Võistlustel osales paarkümmend inimest ning kõige tublimatele jagati välja diplomid ja auhinnad. Arvestust peeti laste, noorte
ja täiskasvanute klassis. Välja jagati ka eripreemia kõige noore-

Tublimad saavad tunnustatud.
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Kuidas tuli oli ja tundus
joogapäev Vormsil
KADI KIVILO

Chalice ja Ruitlane. Foto autor Indrek Arula

Chalice’i kontsert
veoauto kastis
Olavipäevade raames toimus kõrtsi Krog nr 14 hoovi pargitud
Olavi Ruitlase veoauto kastis kontsert-luuleõhtu,
millest võttis osa mitusada inimest.
Chalice’i osaks jäi musitseerimine ning Ruitlane vürtsitas
muusikalisi pause terava luule ja proosaga.
Kontserti aitas korraldada Eesti Kultuurkapital.
Kui süda on suur
siis on vahemaad väikesed
Head sõbrad
võibolla mujal ongi parem
seikle aga ära jää võõraks
Koos koos koos
koos vallandame tolguseid
koos palkame spetsialistid
kuid keegi ei tee meie eest
otsuseid
Kui puruks kisti verstapostid
ei lõika keegi läbi meie juuri
tean kes ma olen
kui mäletan kes ma olin
elan mitte aint ei võta ruumi!
Isegi kui tuul rannaliivalt
uhtus jäljed
inimene ükskõik kui suur kui
väike
järjelt kukkunud järjel
on inimene ükskõik kuhu lähed
Ja sa võid ju liigitada neid
nagu muusikat tema nahavärvi
vaimu tema religiooni
rikkuse tema hariduse
misiganes mille järgi
Sa võid unustada maa
jättes selle nime ainult
uppunud laevale
Sa võid öelda et see sama maa
mis elab ja hingab tegelikult
kuulub pangale
aga kui kuskil raamatus on see
rida
või keegi ütleb laulab
ja ei hoia ainult endale
et mõtleb nii nagu ka sina
seda teeks
Iga päev näen mis koht on
maailm
tihti millised võivad olla teised
on ikka päris suur õnn
et nemad on minul
Tahan et nad teaksid et ka mina
olen nendel
et nad on...

Rääkida midagi joogapäevast,
mis 2. augustil Vormsil toimus,
tundub esimese hooga lihtne,
ent süvenedes aina keerulisem
ja tabamatum ülesanne – nagu
jooga ise. Joogapäeval toimunu
selgitamiseks tuleb mul päris
algusest alustada ja rääkida,
mis on minu jaoks jooga. Kuna
jooga olemuses on maailma
tajumine iseenda kaudu, kasutades oma keha nagu kanalit,
siis saan just selle kanali vahendusel kõneleda ka Vormsil
aset leidnud joogapäevast. Joogalik mõtteviis tähendab minu
jaoks sügavat kontakti iseenda
keha ja tajudega. Ilmselt on
joogal igale sellega tegelejale
erinev tähendus ja sisu, samuti
saab iga huviline oma esimese
kokkupuute joogaga erineval
moel.
Haapsalus Lahe tänaval
on juba mitu aastat toimunud
joogatunnid. Ühel sügisehakul
kuulsin tuttavatelt, et toimub
kundalini-joogat tutvustav
tund. Kui varem olin jooga
vastu teoreetilist ja pidevat,
kuid arglikku ning leiget huvi
tundnud, siis see sai minu
jaoks alguspunktiks. Mind oli
kammitsenud mõte, et ma ei
tea, mis tunnis tehakse, kuidas
käitutakse, mis kaasa võetakse, mis selga pannakse, mida
endast või teistest arvata. Lisaks sellele tundus võimatu
panna ennast võõraste inimeste seas tegema asju, mida
teha ei oska, millest undki pole
näinud. Sada vastuseta küsimust ja tuhat teadvustamata
ebakindlust seisis tee peal ees.
Nüüd avanes võimalus neile
probleemidele vastus leida,
kartmata eksimist.
Ostsin endale kohe esimese tunni järel kümne korra
kaardi. Minu jaoks ei tekkinud
isegi küsimust, kas ja kuidas
oma aega sel moel jagada, et
tundi jõuaksin. Kui aga elu
Vormsile tõi, muutus joogaskäimine keerukaks. Ootamatult oli rühmas joogatamisest
saanud minu vajadus. Üheskoos harjutusi tehes tekib justkui üheshingamine, sünergia;
joogatarkus ütleb, et üksteist
toetav energia. Omaette on

mul vaid üksikuil kordadel
õnnestunud joogaga tegeleda.
Ikka leidub segajaid: olgu need
argisekeldused või mõtted, mis
mujale kanduvad ja joogalikust
kohaolekust eemale viivad. Nii
küpses mu peas plaan kutsuda
joogaõpetaja Vormsile.
Suve hakul rääkisin ideest
Lahe joogapesa õpetajale Kaili
Lehele. Ta arvas, et võiksime
teha kaks tundi: kundalini-jooga ja shakti-tantsu. Joogapäeva
plaan hakkas jumet võtma. Otsisime koos Anne Tõnissoniga
sobiva suurusega ruumi, mille
läheduses saaks ka õues segamatult joogatada. Algne mõte
oli see, et tegutseme õues, kuid
arvestada tuli võimaliku vihmasajuga. Lisaks vajab shaktitantsu tund piisava valjusega
muusikat. Otsustasime Kersleti ateljee kasuks ja leppisime
perenaise Liisa Tomasbergiga
kokku. Kersleti vana palvela
vaimsus klappis hästi joogaliku mõtteviisiga, ateljee ümbruse heinamaa lubas avarust ja
privaatsust. Vormsi valla abiga
saime kaetud ka transpordi ja
ruumirendi kulud.
Joogapäeva korraldades
tahtsin ise joogaga tegeleda
ja soovisin jagada sellest saadavat rõõmu, vabadust ning
kergust teiste saare inimestega. Minu meelest on Vormsi
väga eriline koht, kus justkui
pinnas ise toetab head olemist,
on nagu laetud. Lootsin meid
kokku saada paarikümne ringis. Tulijaid oli pisut alla selle,
kuid ruum, milles kogunesime,
sai laetud.
Joogaõpetaja Kaili, kelle
spirituaalne nimi on Siri Atma
Kaur, kinnitab, et alati juhtub
see, mis juhtuma peab, kõik
on õige. Imetlen tema usaldust ja võtan sellest eeskuju.
Kaili enda lugu on hea näide
selle kohta, kuidas end leida
ja oma unistuste suunas liikuda. Pealinnapiigast sai ühel
päeval Noarootsi metsamoor,
kes võrkkiiges kuuseokkakokteili naudib, kes tegutseb
Haapsalus ja Läänemaal joogaõpetajana, annab Noarootsi
Gümnaasiumis kehalist kasvatust, viib läbi joogaringi, korjab
looduse ande teepakkideks ja
innustub väljakutsetest. Shak-

MINU INIMESED
Katkend räppar Jarek Kasari loost «Minu inimesed»

Kas ettevalmistused joogaks? Foto SOV arhiiv

ti-tants on Kailile üks viimatisi
leide, mida ta sisemise veendumuse ja kirega teistega jagab.
Sellisena tuli Vormsile joogaõpetaja Kaili ja sellisena tulime meie – huvilised. Meid oli
täpselt piisav hulk: kohale said
tulla need, keda üksteisele vaja
ja kes sel hetkel üritust vajasid.
Takistuseks ei olnud väiksed
lapsed ega lapseootus, vanus
ega noorus, kurgipeenrad ega
Tallinna liiklus, vastupidi. Kõik
olid kohale tulnud. Vihma kartes olime saanud ka päikeselõõsa eest mõnusa varjualuse.
Saali uksed seisid lahti ja maja
ümber kohisesid puud, pillates
kuivusest krõbedaks muutunud lehti. Olemine oli helge ja
ilus, pisut pidulik ning ootust
täis.
Tundides toimunut sõnadega kirjeldama ei ulatu. Kaili
tutvustas lühidalt kundalinijooga alustõdesid ja julgustas,
et parim õppimise viis on järeleproovimine. Mitte midagi
ei saa teha valesti, igaüks toimetab iseenda vajaduse ja võimete järgi. Need on ikka need
tõed, mida tarvis üle kuulda.
Need on ruumi ja iseennast
avardavad tõed, mida joogatundi ikka ja jälle otsima lähen.
Joogaga tegelemiseks võib
leida erinevaid põhjuseid. Kes
soovib ennast liigutada, kes
hetkes olemisse süveneda,
kes iseendaga kontakti leida,
kes distsipliini harjutada, kes
uusi väljakutseid proovida, kes
naudib seltskonda, kes õhkkonda, kes muusikat. Igaüks
saab seda, mis on just temale
vajalik.
Kõige olulisem on järele
proovida. Kuidas keegi joogapäeval toimunut tajus, mida
täna sellest mäletab ja mida
edaspidi teha kavatseb, on igaühe enesetundmise küsimus.
Loodetavasti andis toimunud
joogapäev võimaluse midagi
uut järele proovida, võib-olla
lahendada mõned küsimused
või eelarvamusedki. Küll oleks
tore, kui kohtuksime jälle Haapsalu Lahe Joogapesas. Oma
unistustes näen, et saame
huvilistega joogat harrastada
siinsamas Vormsil. Võib-olla
toimub see järgmisel suvisel
joogapäeval, ehk varemgi.
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Läänemaa
pensionäride
XV kokkutulek
Perakülas

Õnnitleme
septembrikuu
juubilare!
Juhan Gross – 50
Bela Adojaan – 60

HELLE RINNAK
Kokku tuldi 19. juulil 2014. aastal kogu Läänemaalt, sealhulgas
ka Vormsilt. Kahjuks osavõtt oli väikesearvuline, aga saar ju ka
väike.
Nagu igal kokkutulekul on kombeks osavõtjate oskuste näitamine, laul ja tants. Kuna meie pensionärid ei laula, tantsi ega löö
trummi, pidime millegi muuga välja tulema.
Vormsi Käsitööseltsis (mille liikmed ka enamus pensionäridest on) just valmisid meeste rahvariiete juurde kuulunud kõvakübarad, praegusaja mehed neid eriti kanda ei taha. Meie agarad
naispensionärid panid ise kõvakübarad pähe, laulma kutsusime
Johanna-Liisa, kohale veeretas meid lõbus mitte-pensionär Arvo.
Oligi esindatud nii minevik, olevik kui tulevik.
Oli kuum ja pisut väsitav, aga ära me käisime ja muljeid kogusime. Kohtuti üle hulga aja ka tuttavatega. Eks iga väljasõit elavdab ja mitmekesistab igapäevaelu, annab jõudu edasielamiseks ja
tegutsemiseks.

TEATED
JUUKSUR
Juuksur on taas saarel septembris. Info avaldame kodulehel www.vormsi.ee ja
Hullo teadetetahvlil.

UUS PRAAMI- JA
BUSSIGRAAFIK
Lustakas reisiseltskond. Foto autor Valeri Larionov
Alates 1. septembrist 2014
muutub praamigraafik ning
vastavalt sellele on uued
väljumisajad ka Haapsalu
linnaliinil nr 1 ja Vormsi
bussiliinil nr 37. Tuletame
ka meelde, et alates juulikuust muutus Vormsi bussiliini nr 37 piletihind, milleks
on 1 euro.

Kes sa oled Toomas Sarv?
JANE KOSKA
Kuidas sa Vormsile sattusid?
Käisime esimest korda Vormsil umbes viis aastat tagasi niisama ringi vaatamas ja puhkamas. Saar jättis oma ilusate ja
korras külade ning kauni loodusega väga meeldiva mulje.
Tunne jäi nii hea, et tagasitulek oli ainult aja küsimus.
Milliseid emotsioone esimene
saarega kokkupuutumine
tekitas?
Esimene kokkupuude saarega
oli küllaltki põgus, kuid hinge
jäi tunne, et siia tuleb kindlasti lähiajal tagasi tulla. Ja siis
juba pikemaks ajaks. Aeg läks
aga oma soodu ja elu viis mitmeks aastaks hoopis Eestist
väljapoole.
Kuidas Vormsit kõige
paremini iseloomustad?
Vormsil on vaikne ja rahulik
ning päevadel on raske järge
pidada. Saarte juures on mulle alati meeldinud, et ei ole
vaja kuhugi kiirustada ning
ajal on kuidagi teine tähen-

dus. Siia on alati mõnus tulla
ja natuke kurb jälle mandrile
tagasi minna.
Mis andis tõuke omale siia
elamine soetada ja miks just
Metsavahi talu?
Unistus suvekodu soetada oli
juba ammu, kuid siiani oli see
ainult mõtteks jäänudki. Naasime sel kevadel Eestisse ning
plaan suvekodu rajada kerkis
uuesti mõtetesse. Meenus
aastatetagune käik Vormsile
ja nii neid kinnisvarakuulutusi vaatama saigi hakatud.
Juba fotodelt tundus
Metsavahi talu just sellisena
nagu me olime suvekodu endale ette kujutanud. Maikuus
esimest korda talu vaatamas
käies oli selge, et see on just
see õige! Koht võlus oma eraldatuse ja rahulikkusega, linnulaulu ja rohelusega. Vähem
tähtis ei olnud ka hoonete
ning maa-ala hea seisukord.
Millised on sinu plaanid
Vormsiga?
Oleme end enam-vähem sisse seadnud, kuid tegemist on

PESUMAJA ON
AVATUD TAAS
TAVAPÄRASEL AJAL
Hullo külakeskuse pesumaja on alates 1. septembrist
avatud E, T, K, N õhtuti
17.00-18.30. Perenaise Pille
Põder’i saab kätte telefonilt
5343 9786.

INFOPUNKT
LÕPETAS TÖÖ

Rutt, Simona ja Toomas. Foto autor Kenno Kaupmees
veel kuhjaga. Uusi plaanegi
tekib kogu aeg juurde! Kindlasti kavatseme siin lisaks
suvehooajale ka aastaringselt
käia. Esialgu on küll tege-

mist meie teise koduga, kuid
välistatud ei ole võimalus, et
Vormsist võib saada tulevikus meie päris kodu. On palju
mõtteid, millega võiks Vorm-

sil tegelema hakata. Vormsi,
oma eripalgelisuses, on väga
suure potensiaaliga koht. Eks
aeg näitab, millised mõtted ka
teoks saavad!

15. augustil 2014 lõpetas töö
Külakeskuse I korrusel asuv
infopunkt. Kellel on huvi
soetada Vormsi valla logoga
laua- ja paadilippu või mastivimplit, siis neid saab soetada vallamajast. Laualipp
maksab 10 eurot, paadilipp
8 eurot ja mastivimpel 60 eurot.

Vormsi oma juuksur
Kes ei teaks juuksur Edithit... Kas keegi teab kui kaua on
ta käinud saarel meie juukseid kammimas, lõikamas, lokitamas, föönitamas, päid pesemas, juukseid värvimas...
Augustis täitus 10 aastat! Seoses sellega käis ka augusti
viimastel päevadel temaga kaasas Eesti Rahvusringhääling ja tegi temast loo saatesse «Meie inimesed», mida on
võimalik ETV-s näha juba oktoobri lõpus.
Suur kummardus Edithile sellise pühendumise ja
vormsimeelsuse eest, et ta meid unustanud ei ole ning
ikka ja jälle kord kuus ta keerab auto Talinnast Vormsi
poole ning tuleb meid kaunimaks tegema. Jõudu ja jaksu
talle!

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

Toimetaja: Jane Koska
Vormsi vallavalitsuse referent
Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo
Pärnu mnt 58, 86703 Sindi,
Pärnumaa

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

Sooviavaldusi kaastööde kirjutamiseks
ajalehele palume saata vallavalitsuse e-posti
aadressile vv@vormsi.ee hiljemalt
jooksva kuu 5. kuupäevaks.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

