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Eestlased ei ole kunagi olnud 
ülemäära paatoslikud. Pidulik-
kus, kõned ning superlatiivide 
kasutamine teevad pigem koh-
metuks ning patriootlike väär-
tuste toonitamine võib mõjuda 
kuidagi kunstlikult. Ehk on 
põhjus see, et eestlased kipu-
vad olema pigem introverdid, 
sest oma sisemuses mõtleme 
me õnneks teisiti.

Ka Eesti Vabariigi aastapäe-
va võetakse üha rohkem sisuli-
sena mitte kui üht täiendavat 
vaba päeva, mil saaks näiteks 
sobiva ilma puhul portsu puid 
lõhkuda. See ju ongi selle päeva 
mõte – kaeda enesesse, mõelda, 
mida see päev meile tähendab. 
Lihtne sõnapaar – Eesti Vaba-
riik. Ilma täiendusteta ja tingi-
musteta. Vaba riik. Minu arust 
ütleb see oma lihtsuses kõik.

Me teame ju ka kõikvõima-
likke muid vabariike, nagu näi-
teks «rahvademokraatlik vaba-

riik» ja «sotsialistlik vabariik». 
Viimasesse kuulusime vastu 
oma tahet ka ise. Aga need sõ-
napaarid seavad tingimusi – on 
küll justkui vabariik, kuid mingi 
oma kiuksuga. Sotsialistlik va-
bariik tähendas inimõiguste jal-
ge alla tallamist, repressioone, 
liikumisvabaduse puudumist. 
Tegelikult mõistet vaba riik ju 
lihtsalt lörtsiti. Deklareerida 
võib igasuguseid asju aga alati 
ei tähenda Sauluse Pauluseks 
ümbernimetamine asja sisulist 
muutumist. Diktatuurile vaba-
riigi sildi külge kleepimine riiki 
demokraatlikumaks ei muuda.

Teisest küljest on päris 
pisut kahju kuulda inimeste 
suust lauset, et «kas me sellist 
Eestit tahtsime» ja «mina selle 
riigi eest küll sõtta ei lähe». Kui 
hakkad uurima, et mis sellel 
riigil viga ning mida siis ikka-
gi riigi all mõistetakse järgneb 
tavaliselt ohtralt teravaid sõnu 
peaministri, preseidendi, riigi-
kogu ja muude erinevate tase-
mete võimukandjate suunal. 
Kurb. Ükski neist institutsioo-

nidest ju ei ole riik. Riik oleme 
me ise – meie vanemad, lapsed, 
lähedased, sõbrad, kodu. Nii 
lihtne see ongi. Kaitstes oma 
riiki, kaitsed sa oma peret, mit-
te mingeid võimukandjaid. Ja 
kui võimukandjad on ebameel-
divad, siis tasub alati mõelda, 
mida ma ise olen selleks tei-
nud, et see nii ei oleks... Nii et 
vaadakem esmalt peeglisse.

Meie õnn ja õnnetus on 
olla väga rikka Skandinaavia 
naaber, mis kipub olema nagu 
ridva otsa riputatud porgand 
eesli ees – lähed ja lähed aga 
kätte ei saa. Vähemalt hoiab 
see meid liikumises. Aeg-ajalt 
astume oma riigiga ka ämbris-
se, komistame või käime kor-
raks teelt väljas kuid üldiselt 
liigume ju õiges suunas. Palju-
de otsuste tagajärgi mõistame 
või saame tunda alles mitme-
mitme aasta pärast. Valusad ot-
sused, mis tehti 90-ndate algu-
ses on meid paljustki säästnud. 
Sellest arusaamiseks on kõige 
lihtsam võrrelda ennast mitte 
Skandinaaviaga, kuhu me alles 

teel oleme vaid endiste «ven-
nasvabariikidega suurest sot-
sialistlikke vabariikide perest».

Ja kui numbrid midagi ei 
ütle, siis tuleb minna ja oma 
silmaga kaeda. Mõelgem kas 
või traagilistele sündmustele 
Ukrainas. Kas me oleksime 
tahtnud hoopis sellist Eestit? 
Kas me oleksime tahtnud Ees-
tit, kus millegi lahendamiseks 
pead käima asutustes ümbrik 
meeleheaga näpus? Kas me 
oleksime tahtnud sellist Eestit, 
kus kohtud on võimuladviku 
poolt mõjutatud? Või sellist 
Eestit, kus inimesi oma mõtete 
avaldamise pärast kinnimajja 
viiakse? See võiks olla mõtte-
koht enne, kui oma riiki hal-
vustama kipume.

Arusaamine, et oma riigi 
heaks tuleb midagi ka endal 
teha on mul kogu aeg olnud, 
kuid tegudeni jõudsin ma suh-
teliselt hilja. Alati oli midagi 
kiiremat – töö, maja ehitamine, 
pere, sport, jälle töö jne. 

Tõdemus, et tuleb liiguta-
ma hakata saabus 2007. aasta 

aprillirahutuste ajal. Mulle on 
mu riik liiga oluline, et sellest 
ilma jääda. Minult on ka küsi-
tud, kas ma tõesti usun selles-
se, et konfl iktsituatsiooni või 
sõja korral on võimalik Eestit 
kaitsta? Vastan: jah, ma siiralt 
usun sellesse. Mitte ainult ei 
usu, ma tean seda.

On asju, millest kirjutada 
ei saa, kuid arvestades reaalsu-
si ja toimivaid protsesse oleme 
me paremas seisus, kui kuna-
gi varem. Miski ei toimu aga 
iseenesest, panustama peavad 
kõik. Selleks on meil ka oma 
unikaalne võimalus – Kaitseliit.

Tänaseks päevaks on Kait-
seliit arenenud hästi väljaõpe-
tatud ja varustatud organisat-
siooniks, mis on valmis täitma 
talle pandavaid kohustusi. Mis 
ei tähenda seda, et organisat-
sioon oleks valmis või et sin-
na uusi liikmeid ei oleks vaja, 
vastupidi. Kaitseliit ootab enda 
ridadesse endiselt füüsiliselt ja 
vaimselt terveid mehi ning nai-
si, kes sooviksid anda oma pa-
nuse selleks, et meie riigi terri-

tooriumile ei astuks kutsumata 
ühegi võõrriigi sõduri saabas. 
Tsiteerides Vana-Rooma luu-
letajat Quintus Horatiust: «Si 
vis pacem, para bellum».

Inimloomus on teatavasti 
selline, et kiputakse unusta-
ma. Kiputakse ka alahindama. 
Olen kuulnud väiteid, et meie 
idanaaber on ju ka arenenud ja 
ka seal on mingid demokraatia 
alged ning et me ei peaks siin 
olema nii paranoilised. Küsin 
vastu: olete te ikka veendunud? 
Mõelgem Gruusia sõjale, mõel-
gem meie idanaabri käitumisele 
Ukrainas, mõelgem ajakirjanike 
hukkumistele, mõelgem inimes-
te kadumisele. Miks te arvate, 
et asjad on nii väga muutunud? 
Ning alati tasub üle vaadata Ed-
vīns Šnore 2008. aastal tehtud 
dokumentaalfi lm «The Soviet 
Story». Taas mõttekoht.

Kokkuvõtteks: meil on 
põhjust oma vaba riigi- Eesti 
Vabariigi üle uhked olla ning 
tegutseda kõigil selles suunas, 
et see riik meil ka jätkuvalt ole-
mas oleks.

RIIMA KOCH 

Naisorganisatsioon Naiskodu-
kaitse on Kaitseliidu ülema va-
hetus alluvuses tegutsev Kait-
seliidu struktuuriüksus. See on 
üle-eestiline vabatahtlik naisi 
koondav organisatsioon. Nais-
kodukaitse annab oma panu-
se riigikaitsesse ja ühiskonna 
arengusse Kaitseliidu ülesan-
nete täitmises osalemise, koda-
nike harimise ning isamaaliste 
traditsioonide hoidmise kaudu.

Naiskodukaitse ülesan-
ded – osaleda Eesti iseseisvuse 
ja põhiseadusliku korra kaitsel 
ning kodanike julgeoleku kind-
lustamisel, levitada isamaalisi 
aateid ja süvendada rahvuslik-
ke tundeid Eesti rahvas, aidata 
kaasa rahva kaitsetahte kasva-
tamisele, koolitada oma liik-
meid, õpetades neid välja vaja-
like erialaliste tegevuste jaoks 
ja suurendades nende toimetu-
lekuvõimet hädaolukordades, 
suurendada kodanikualgatusli-
ku tegevuse kaudu naiste ühis-
kondlikku aktiivsust, pakkuda 

liikmetele ja teistele isikutele 
võimalusi ning väljaõpet rahva 
igapäevaturvalisuse suuren-
damiseks ja keskkonnasääst-
liku eluviisi väärtustamiseks, 

väärtustada pere ja naise rolli 
ühiskonnas. See on väljavõte 
Naiskodukaitse põhikirjast.

Milline siis on see eesti 
naine, kes kuulub sellisesse or-
ganisatsiooni? Eelkõige on ta 
igapäevaselt ja ühiskondlikult 
aktiivne, kes jõuab kõikjale ja 
saab kõigega hakkama – püssist 
supipotini koos karja laste ja abi-
kaasaga – see on Naiskodukait-
se liikme igapäevane lipukiri. Ja 
tõepoolest, naine, kes on and-
nud oma südame sellele organi-
satsioonile, jõuab kõikjale, tema 
pere funktsioneerib normaalselt, 
tema lapsed ja abikaasa on hoi-
tud ja hooldatud, suurematel 
üritustel on ta kohal kas suht-
lemas ja informatsiooni andmas 
või askeldab supikatla taga.

Millegipärast seostataksegi 
naiskodukaitse liikmeid eelkõi-
ge supikeetmisega, tegelikult 
on meie ampluaa aga hoopis 
laiem – titepapud uutele ilma-
kodanikele, soojad sokid ja 
kindad ning sõdurimoos mis-
sioonil viibivatele Eesti mees-
tele aga ka koormusmatkadest 

ja sõjalistest ühisõppustest osa-
võtt, naised on mänginud jalg-
palli koos Päästeameti mees-
tega, võtnud osa turvalisuse 
loomisest Läänemaal, sest see 
eesti naine jõuab kõike ka oma 
igapäevase kutsetöö kõrvalt. 

Veel üks selle naise posi-
tiivne külg on õppimine ja ene-
se koolitamine. Naiskodukait-
sesse astudes on vajalik läbida 
erinevad BVÕ-d ehk baasväl-
jaõppe moodulid – organisat-
siooniõpetus, esmaabi, toit-
lustamine ja sõdurioskused. 
Seejärel valitakse endale sobiv 
eriala ja saab läbida vastavad 
erialakoolitused. Erialagruppi-
deks on formeerimis-, meditsii-
ni-, toitlustus-, side- ja staabi-, 
noortejuhtide-, avalike suhete-, 
spordi- ja kultuurigrupp. Igale 
maitsele midagi sest võimalik 
on valida puhtalt naiselikud 
erialad, kus esinemine toimub 
kostüümis ja kontsakingades 
aga ka sportlikumad ja sõjalise 
kallakuga erialad, kus kange-
mad naised lähevad välja «lai-
gulistes» ja sõdurisaabastes. 

Tasuta koolitused, erialane 
väljaõpe on peamiseks prioritee-
diks ning Lääne ringkonna nai-
sed on nii aktiivsed osalejad ja 
koolitajad, et meie ringkond on 
valitud lausa aasta koolitussõb-
ralikumaks organisatsiooniks. 

Kuid nüüd siia lõppu veel 
natuke endast, siis olen Naisko-
dukaitse liige olnud alates 2011. 
aastast. Kui mu poeg otsustas 
peale sõjaväeteenistust minna 
missioonile ja kaldus kõvasti 
riigikaitse suunda ning mu tütar 
otsustas kindlasti hakata Nais-
kodukaitse liikmeks, arvasin 
ma, et olen kasvatuses kusagil 
vea teinud, minagi nägin nais-
kodukaitse liiget üksnes supi-
keetjana ja leidsin, et see pole 
minu rida.

2011. aasta veebruaris tu-
lid Haapsalu naised siia saarele 
oma pidulikku üritust pidama ja 
mina hindasin oma seisukohad 
ringi. Nüüd olengi valinud selle 
organisatsiooni niinimetatud 
naiselikuma poole – olen läbi-
nud kõik baasväljaõppe moo-
dulid peale sõduriõppe, valinud 

eriala grupiks kultuuri- ja ava-
like suhete grupi. Olen läbinud 
Lõõlas ja Alus Kaitseliidu koolis 
avaliku esinemise koolitused, 
osalenud Kirnas avalike suhe-
te gruppide erialavõistlustel, 
marssinud paraadvormis kahel 
Võidupüha paraadil: Pärnus ja 
Haapsalus, avaldanud Naisko-
dukaitse veebilehel mitu artiklit, 
toonud koos Tanel Viksiga kahel 
suvel võidutule Vormsi jaanitu-
lele. See on aga väga väike osa 
naiste tegevuse suurest hulgast, 
sest meri on Haapsalu ja Vorm-
si vahel ja kõik huvitav ning 
kaasakiskuv toimub just seal 
pool – jalgrattamatkad, sulgpalli 
mängud, volbriöö jooksmised ja 
aasta lõpu tähistamised. Risti 
naised lõid juba oma jaoskon-
na, Vormsi puhul see vist niipea 
päevakorda ei kerki. Seda enam 
kannan uhkusega Naiskodu-
kaitse paraadvormi ka Vormsil, 
iseseisvuspäeva pidulikul aktu-
sel ja olen nüüd kindel, et oma 
laste kasvatuses ma suuri
vigu teinud ei ole.

Naiskodukaitsest Eesti iseseisvuspäeva valguses

Vormsi valla leht Veebruar 2014

Riima Koch ja Tanel Viks 
Vormsil Vabariigi aastapäeval, 
24. veebruaril 2014.
Foto: M. Veisson



Vormsi laeva 
«kiilu 

õnnistamine»
OVE KOSKA,
vallavolikogu aseesimees

9. jaanuaril 2014 kutsus 
Vormsi uue reisiparvlaeva 
ehitaja Baltic Workboats AS 
oma Riias asuvasse tootmis-
üksusesse Veeteede Ameti, 
Lääne Maavalitsuse ja Vormsi 
valla esindajad, et vana laeva-
ehituse tava kohaselt viia läbi 
pidulik kiilupanemise tsere-
moonia. Tänapäeva laevaehi-
tuses laevale kiilu enam ei 
panda, vaid laev keevitatakse 
kokku erinevatest sektsiooni-
dest. Seepärast kinnitati uue 
reisiparvlaeva vaheseinale 
sümboolne tahvel, mille sai 
kruvidega kinnitada Vormsi 
vallavolikogu esimees, Lääne 

maavanem ja Veeteede ameti 
esindaja. 

Hetkel oli laevaehitajatel 
käsil, kaheksast sektsioonist 
koosneva laeva, kahe esimese 
sektsiooni kokkukeevitamine. 
Hiljem ühendatakse sekt-
sioonid dokis kokku ja juu-
lis pukseeritakse laeva kere 
Saaremaale Nasva tehasesse, 
kus paigaldatakse mootorid, 
sisutus ja muu vajalik laeva 
lõplikuks valmimiseks. Koos 
kunstniku ja Vormsi vallaga 
valitakse laevale värvilahen-
dused ja kujundus, mis ise-
loomustaksid Vormsi saare 
kultuuripärandit. Tellijale on 
plaanis reisiparvlaev üle anda 
1. maiks 2015.

Kuivadest numbritest 

rääkides on laeval pikkust 45 
meetrit, laiust 12 meetrit ja 
kandevõime 90 tonni vaba-
parda märgini. Reisiparvlaev 
mahutab kuni 32 sõiduautot 
või 2 suurt raskeveokit. Ehi-
tuse käigus luuakse täiendav 
võimalus hilisemalt paigalda-
da mõlemale pardale peateki 
kohale platvormid, mis lisa-
vad juurde vajadusel kohad 
10 sõiduautole. Laeva süvis 
on maksimaalsel koormusel 
2,7 meetrit ja võimaldab liiku-
miskiiruseks 12 sõlme. Tule-

vane reisiparvlaev on pikem, 
laiem ja suurema mahutavu-
sega kui tänane reisiparvlaev 
Reet. Ehitaja sõnul laeva või-
mekuses kahelda ei ole vaja, 
nimelt katsetades laevamude-
lit basseinis ei olnud probleem 
kuni 45 cm silejää purustami-
ne ja kanalis kuni 3 meetrises 
jääsupis sõitmine.

Maakeeli öeldes tundub 
üsna tummine tükk olema ja 
teenib aastakümneid tublilt 
nii Vormsi inimesi kui meie 
külalisi.
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Vormsi 
sadamad ja 

lautrid
URMAS PAU,
volikogu liige

 Viimasel ajal, st alates vali-
mistest eelmise aasta lõpus on 
tõusnud teravalt päevakorrale 
Vormsi sadamate ja lautrite 
teema ja peamiselt just Saxby 
sadama planeerimise osas. 
Protsessis sees olnuna tahan 
siinkohal teha lühikese, fakti-
del põhineva kokkuvõtte sellel 
teemal

Mina olen seotud Vorm-
si vallavalitsuse tegemistega 
alates 2007. aasta kevadest, 
mil Ene Sarapuu mind ma-
jandus- ja arendusnõunikuna 
tööle võttis. Peamisteks töödo-
kumentideks, millest lähtuda 
arengunõunikuna, on valla 
üldplaneering ning arenguka-
va. Mõlemad on dokumendid, 
mis on kaante vahele saanud 
peale mitmeid avatud ning 
avalikke arutelusid ja kuhu  
saavad kõik soovijad teha et-
tepanekuid, millist võimalust 
Vormsil ka paljud kasutasid.

2004. aastast kehtiva üld-
planeeringuga on seatud paika 
kõik sadamate/lautrite ning 
mereäärsete puhkealade asu-
kohad saarel, mille osas valla-
valitsusel tuleb tagada avalik 
kasutus läbi maade munitsipa-
liseerimise ning edasise aren-
duse. Nendeks kohtadeks on 
Rumpo, Förby, Saxby, Kersleti, 
Borrby, Rälby, Diby, Norrby, 
Hosby ja Sviby.

2011. aastal valmis saanud 
arengukavas on seatud ees-
märgiks kõikide nendesamade 
kohtade arendamine läbi mu-
nitsipaliseerimise ning planee-
ringute.

Sadamate ning merelepää-
sude küsimus on ühel saarel 
kindlasti olulisemaid teema-
sid, millega tegeleda ning mida 
arendada. 

2008.–2009. aastal tegeles 
Eesti riik aktiivselt mereäär-
sete ja tarbetuks muutunud 
kaitserajatiste müügiga. Vorm-
sil kuulusid Diby ning Norrby 
sadamad riigile ning nende 
munitsipaliseerimisest keeldu-
ti. Tagamaks avalikku kasutust 
saavutas vallavanem Daina 
Jüristo peale pikki läbirääki-
misi kompromisslahendusena 
kokkuleppe, et neid kinnistuid 
ei müüda eraomandusse, vaid 
anti haldamiseks üle RMK-le. 

2008. aastal käis saarel 
minu kutsel sadamaid/lautreid 
vaatamas OÜ Corson juht, kes 
andis mõningad hinnangud ja 
soovitused edasise arendami-
se osas ning ka ülevaate uu-
ringune ning projekteerimise 
maksumustest. Tema lühike 
kokkuvõte oli, et meil on palju 
kohti, kust kalur saaks merele, 
aga puudub korralik võimalus 
mereturismi arenguks. Külas-
tust kokkuvõtvas kirjas tõi ta 

selgelt välja Saxby sadama asu-
koha, kui mereturismi ja küla-
lissadama rajamise seisukohalt 
parima. 

2010. aastal alustas valla-
valitsus jõuliselt venima jää-
nud munitsipaliseerimist ja 
tänaseks oleme selle pika ning 
tihtipeale ootamatult keerulise 
protsessiga jõudnud sadamate/
lautrite osas lõpule. 

Plaanis oli ja on ka prae-
gu teha kõikidele sadamatele/
lautritele detailplaneeringud, 
millega saab paika vastavalt 
avalikku huvi ning võimalusel 
ka konkreetset kohta tiheda-
malt kasutavate inimeste soo-
videl arvestav liiklusskeem, 
lautrikoht, elektripaigaldise 
asukoht, võrgukuuride asuko-
had jne. 

Seoses Saxby sadama või-
maliku arendamisega leidis 
vallavalitsus, et mõistlik on 
enne järgmiseid samme tellida 
teostatavus- ja tasuvus uuring, 
et vältida vigu edasises protses-
sis. Volikogu kinnitas selleks ka 
vahendid eelarvesse, korralda-
sime hanke, mille võitjaks osu-
tus juba eelpool mainitud OÜ 
Corson. Corsoni eeliseks oli 
kahtlemata ka asjaolu, et nad 
teostasid samal ajal just projek-
teerimist Sviby sadamale ning 
see võimaldas soodsamalt pak-
kuda merepõhja mõõdistamist. 

Teiste sadamakohtade 
osas on olemas Jaak Kaabeli 
poolt küladest kogutud sisend 
planeeringu eskiislahenduse 
jaoks, mida veidi tuleb veel 
täiendada, aga planeeringuid 
saab juba algatada. 2012. aastal 
jõudis esimesena planeeringu 
algatamise järku Rumpo ranna-
ala, millele on tänaseks toimu-
nud juba kaks avalikku eskiisi 
arutelu. Teine arutelu korralda-
ti eeskätt seoses huviliste soo-
viga veelkord arutada eskiisla-
henduse üle, enne planeeringu 
järgmisesse etappi jõudmist. 

Peale vallapoolset planeeri-
mist ja vajadusel ka projektee-
rimist on võimalus huvilistel, 
olgu nendeks siis külaseltsid, 
kalamehed või ettevõtjad aren-
dada olemasoleva, avalikult 
võimalikult paljude huve arves-
tades läbiviidud planeeringu 
alusel meie sadamaid, kaasates 
selleks ka toetuste võimalusi.

Olen nõus, et kogu prot-
sess on käinud väga pikka 
aega, aga viimastel aastatel 
on see siiski liikunud kindlal 
suunal, et kõik sadamad/laut-
rid saaksid võrdse stardiposit-
siooni uue toetuste perioodi 
alguseks ning huvilistel oleks 
võimalik oma sadamates val-
mis lahendustega tööle hakata. 

Eelpool toodut vaadates ei 
saa mina küll nõus olla väitega, 
et mõni sadam oleks eelisaren-
datav või et vald ei ole Vormsi 
sadamate/lautritega tegelenud.

Maaeluseminar Vormsil
ENE SARAPUU

Kodukant Läänemaa ja 
Europe Direct teabekes-
kus – Läänemaa viisid 
jaanuaris ja veebruaris 
2014 läbi Läänemaa 
maaeluseminarid, kuhu 
kõiki kaasa mõtlema 
kutsuti.

5. veebruaril 2014 toimus 
seminar Vormsil, Hullo koo-
lituskeskuses. Osalejaid oli 
sellel korral 13.

Eesmärgiks oli arvamus-
te ja mõtete ärakuulamine, 
millised on vormsilaste eel-
nenud kogemused ja millised 
on vajadused edaspidiseks 
nii Vormsil kui ka Läänemaa 
maapiirkonnas tervikuna. 

Tutvustati LEADER fi -
nantside jagamist valdade ja 
sihtgrupi-põhiselt lõppeval 
perioodil. Eelmisel LEADER 
perioodil loodeti ettevõt-
jaid elavamalt osalema, kuid 
MTÜ-d olid sedapuhku usi-
namad. Kokku esitati Lääne-
maal 583 projekti ja Kodu-
kant Läänemaa poolt toetati 
300 projektitaotlust.

Perioodil 2009– 2013 jagas 
Kodukant Läänemaa LEA-
DER meetme toel Läänemaal 
kokku toetust ca 3 miljonit 
eurot. Vormsile on jõudnud 
sellest toetusrahast ca 34 522 
eurot. Tänaseks see summa 
juba on natuke suurem ja toe-
tatud projekte rohkem.

LEADER meetmest said 
aastatel 2009–2013 toetust 
järgmised Vormsi projekti-
taotlused. Projektid on PRIA 
poolt heaks kiidetud ja saarel 
ellu viidud.

Põllumajandusministee-
riumi kodulehel on Maaelu 
(MAK) ja kalanduse (EKF) 
toetuste veebikaart http://
www.agri.ee/maaelu-mak-
ja -kalanduse-ekf-toetuste-

veebikaart. Eesti maaelu 
arengukava (MAK) ja Eu-
roopa Kalandusfondi (EKF) 
rakenduskava meetmete 
toetuste veebikaardil on või-

malik tutvuda maaelu- ja ka-
landustoetuste projektidega 
maakonna, valla ja taotleja 
nime järgi otsides kuni objekti 
tasemeni.

Vormsi seminaril oli või-
malik kõigil unistada ja kaasa 
mõelda, mis võiks olla need 
Vormsi jaoks olulised asjad 
erinevates valdkondades.

Selline hakkab välja nägema uus parvlaev.

TOETUS

Tabelis on kirjas projekti toetuse summa, sellele lisandus omaosaluse raha.

Taotleja Nimi Aasta Summa

Vormsi vallavalitsus Hullo kaupluse
õhksoojuspumba
paigaldamine

2009 2151,27

Vormsi Pensionärid Õppepäevade «Eakate elukva-
liteedi tõstmise võimalused»

2011 1549,21

FIE Andres Koch Heakorrateenus Vormsi saarel 2011 15782,21

Vormsi Õigeusukiriku 
MTÜ

Vormsi kirikuvaremete korras-
tamine ja infotahvli panek
I etapp

2011 3870,00

EELK Vormsi
Kogudus

Elu- ja töökeskuse rajamine 
noortele peredele I etapp

2011 4455,00

Rälby Külaselts Ühistegevuse ja heakorra
parandamiseks vahendite 
soetamine

2012 3149,10

Vormsi Jahiselts Külmkambri jahutusagregaa-
di soetamine ja paigaldus

2012 1778,00

Vormsi Mesila OÜ Vormsi mesi kohaliku
kogukonna toidulauale

2013 1788,00

Kokku 8  34522,79

TOTOTOTOTOTOETETETETETETUSUSUSUSUSUS

SEMINAR

Kokkuvõte mõtetest, mida peeti oluliseks:
•  Väike-ettevõtlus: tööstusküla igasse valda, kus kasutataks kohalikke ressursse; põllumajandus, 

loomade heaolu (6); sotsiaal-majanduslikud uuringud, millised on ettevõtluse eeldused piir-
konnas (4); kogukonnateenused, mis laiale ringile suunatud; metsamaterjali töötlemine (2); 
uued, vähest inimressurssi nõudvad kuid kasulikud nutikad asjad; mahetootmine; Vormsi kau-
bamärki arendavad ja tootvad ettevõtmised (mesi, või, leib, käsitöö jm) (4); Vormsi «looga» et-
tevõtmised (1); kogukondlik võrkturundus (4); ettevõtluse hooajalisuse vähendamine (3). 

•  Elukeskkond: Vormsis jalgrattatee «kõrtsist kirikuni» (turvalisus, rulluisutamine jne) (1); 
teedevõrk (kõik teed) (3); «maandumiskeskus saarele uutele elanikele (2); infrastruktuuri 
parandamine; sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine; Vormsi seltsimaja 
talvel kasutatavaks (1); külasadamate arendamine (2). 

•  Läänemaa eripära: Jääpurjetamine; meri; ajalugu (rannarootslased, viikingid jne) (3); loo-
dus nii talve kui suvel (mitmekesisus); visualiseeritud lapsepõlvejutud (teatud põlvkonnale 
– näiteks I. Vikland); kirikud.

•  Piirkonna ühis(suur)projektid, võib olla ka üks suur projekt, mis on vajalik: Läänemaa val-
dade puhkekeskus Vormsis (5); laagripaik Läänemaa lastele (ponid, kanad, turvalisus); tu-
rismiettevõtjate tihedam koostöö; kodanikeühenduste toetamine; muinasajaloo teemapark – 
viikingirada (4).

Märgiti ära iga osaleja poolt viis prioriteetsemat vajadust. Need numbrid teemade taga tä-
histavadki vastavale mõttele antud punktide arvu.

Kõigi arvamused ja ettepanekud on jätkuvalt oodatud Kodukant Läänemaa e-posti aadressi-
le laaneliider@kklm.ee.

SESESESESESEMIMIMIMIMIMINANANANANANARRRRRR
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Laste kasvatamine ei ole raketiteadus

Eesti vabariigi 96 aastapäeval tunnustati tänukirja ja meenega

JANA KOKK,
lasteaia õpetaja

Sellisel arvamusel on nii mõni-
gi täiskasvanu ja lapsevanem. 
Jah, olid ajad, kui laste kas-
vatamine oli pere toimimise, 
traditsioonide ja pärandi edasi-
kandmise kõige olulisem ja loo-
mulikum osa, mil emad veel ei 
osalenud õitsva kommunismi 
ülesehitamisel ega olnud orien-
teeritud edukusele, karjäärile, 
sotsiaalmeedias seiklemisele.

Laste kasvatamine oli pe-
reema põhitöö, kuid aktiivset 
rolli selles protsessis omasid ka 
teised pereliikmed – isa, vanava-
nemad, õed-vennad. Ema kõr-
val õpiti toiduvalmistamist, kä-
sitööd, majapidamist ja emaks 
olemist. Isaga koos käidi metsas 
ja merel,  toimiti kooskõlas loo-
duse ja heade tavadega. Vana-
vanematel oli aega, et lastelas-
tele lugusid pajatada, lauluviisi 
veeretada, haiget kohta tohter-
dada, oma elutarkust jagada. 
Õdede-vendade ja naabrilaste 
seltsis sai harjutada enda eest 
seismist, nõrgema abistamist, 
koosolemist ja -tegemist. Laste 
kasvatamine ja õpetamine käis 
käsikäes. See ei olnud teadus, 
ammugi mitte raketiteadus, 
vaid terve talupojatarkus. 

Muutunud ajas oleme jõud-
nud olukorda, kus vanemad 
näevad oma lapsi päeva jooksul 
vaid mõned tunnid, sest väikese 
inimese lõviosa päevast möö-
dub lastekollektiivis, mis on pi-
kemgi (ja mitte vähem väsitav) 
kui täiskasvanu tööpäev. Vana-
vanemadki käivad tööl ja koh-
tuvad väikestega pigem harva.

Laste tervise edendamise, 
arengukeskkonna loomise, kas-
vatamise ja õpetamise vastutus 
on jagatud kodu ja lasteaia va-
hel. Lasteaia roll on kodu toeta-
mine nendes ülesannetes, kuid 
kuna suurema osa ajast veedab 
laps kodust väljaspool, siis tuleb 
välja, et suurem vastutus lan-
geks justkui lasteasutusele, st 
lasteaiaõpetajale?

Tänapäeva lasteaiaõpetaja 
peab olema nagu omamoodi 
multitalent, kes lisaks väike-
lapse arengupsühholoogia ja 
eelkoolipedagoogika tundmi-
sele, peab olema valmis täitma 
turvaisik-lohutaja, psühholoo-
gi, vahekohtuniku, näitleja, 
kunstniku või diplomaadi rolli. 
Ometi ei tohi unustada, et ka 
kõige parem lasteaed ei asenda 
lapsele kodu ega kõige toredam 
ja võimekam lasteaiatädi ema.

Lastehoid, kasvatamine ja 
õpetamine koolieelses laste-
asutuses on erinevate seadus-
tega reglementeeritud, kuid kas 
need lähtuvad alati ka lapse va-
jadustest ja huvidest, on iseasi. 

Üha enam on hakatud uurima 
päevahoiu mõju lapse sotsiaal-
sele arengule. On ju laialt levi-
nud arvamus, et lasteaia üheks 
tänuväärsemaks rolliks on lapse 
sotsiaalne arendamine. Hilise-
mas täiskasvanueaski peetakse 
sotsiaalsust väga oluliseks edu-
kuse ja toimetuleku faktoriks. 

Mida aga mõelda väike-
lapse sotsiaalsuse all? Vastuse 
annab Soome tunnustatud tea-
duskirjanik, psühholoogiapro-
fessor Liisa Keltikangas-Järvi-
nen oma raamatus «Väikelapse 
sotsiaalsus» (Koolibri 2013), 
kus viidatakse mitmetele tead-
lastele ning nende poolt teosta-
tud uuringutele üle maailma. 

Lugedes seda raamatut, 
avastasin hulga äratundmishet-
ki, mis langesid sajaprotsendi-
liselt kokku minu paarikümne-
aastase praktika jooksul nähtu 
ja kogetuga. Raamatus toodud 
väited ja uurimistulemused 
peaksid korda minema nii pe-
dagoogidele, lapsevanematele 
kui ka seaduste loojatele. Siin-
kohal soovin neid teiega jagada.

Usun, et enam ei kahtle 
keegi selles, et lapsepõlve mõju 
ulatub lapseeast oluliselt kau-
gemale, saates meid täiskasva-
nueaski. Kui hakata juurdlema 
inimese elukvaliteeti halvava 
probleemi üle, võib olla päris 
kindel, et selle juured jõuavad 
lõpuks varajasse lapsepõlve. 
Paraku igapäevarutu ja kiire 
elutempo virrvarris kipub see 
teadmine ununema või lohu-
tatakse ennast mõne mugava 
ja sobiva müüdiga. Näiteks üks 
levinud müüte: lapsele on ka-
sulik varakult lasteaeda minna, 
sest just rühmas omandab laps 
sotsiaalseid oskusi (ehkki see 
laps tunneb hädavaevu peegel-
pildis ära iseennast ja suudab 
ritta seada mõne üksiku sõna, 
kui sedagi). Üldistatult võib 
öelda, et lapsepõlve käsitlus-

tes tuginetakse pigem hetke-
olukorrale kui teadmistele. 
Lähtutakse täiskasvanu väär-
tushoiakutest: lastekasvatuse 
kontekstis rõhutatakse eeskätt 
neid aspekte, mis toetaks täis-
kasvanute mugavat elu (12).

Arengupsühholoogid on 
üksmeelel selles osas, et kolm esi-
mest eluaastat on määrava täht-
susega kogu järgnevale elule, nii 
koolieas kui ka hilisemas täiskas-
vanueas. Varajase arenguetapi 
võtmeküsimus on kiindumus-
suhte loomine oluliste täiskas-
vanutega. See on lapse sotsiaal-
se kujunemise ja sotsiaalsete 
oskuste baas, aga ka kognitiivse 
arengu nurgakivi (19).

Kiindumussuhe on lapse 
esmane sotsiaalne oskus, mis 
kujuneb esimesel eluaastal ja 
eeldab võimalust klammerduda 
ühe stabiilse turvaisiku külge, 
kes on tema vajaduste suhtes 
piisavalt vastuvõtlik. Selleks 
isikuks on muidugi mõista ema.

Teisel eluaastal suudab põn-
gerjas turvalist suhet rajada ka 
täiesti uute inimestega, näiteks 
väljastpoolt kodu pärineva hoid-
jaga, kellele kantakse üle kujune-
nud kiindumussuhe ja kogemus, 
et seda maailma võib usaldada. 
Teine eluaasta on arenguliselt 
üsna keeruline ja vanemate 
jaoks küllalti stressitekitav, sest 
omandatud kõndimisoskus on 
lapse maailma olulisel määral 
avardanud, võimaldades seda 
lähemalt aktiivselt uurida, sh ro-
nida, katsuda, maitsta jne. Vas-
tuolulised, kiiresti vahelduvad 
tunded ning konfl iktid lapse 
iseseisvuspürgimuste ja abituse 
vahel kuuluvad teise eluaasta 
arenguülesannete hulka (33).

Teisisõnu tuleb sageli sil-
mitsi seista nii ohtudega kui ka 
lapse  jonniga. See keeruline 
periood langeb sageli kokku ve-
rivärske maailmaavastaja liitu-
misega lastekollektiiviga, eemal 

turvalisest kodust ja kodustest, 
koos hulga võõraste laste ja 
tädidega, arusaamatute reegli-
te, uue režiimiga ja seda kõike 
hommikust õhtuni. Väikese 
inimesehakatise «iseseisva» elu 
harjutamise ehk sotsialiseeru-
mise muudab keeruliseks veel 
asjaolu, et puudub kõige vaja-
likum abivahend – kõne.

Sotsialiseerumise teekonna 
esimesteks sõnumiteks on nae-
ratus ja nutt. Need on loomupä-
rased, kaasasündinud oskused, 
mille abil hakatakse harju-
tama suhtlemise kunsti (38). 
Naeratusega soovitakse püüda 
oma lähedaste tähelepanu ning 
tavaliselt see ka õnnestub – ku-
junevad esimesed suhtlemise-
pisoodid. Oluliselt jõulisema 
sõnumina mõjub nutt. Nutu-
sõnumi mõistmine eeldab täis-
kasvanult piisavat koosolemise 
kogemust. Algul väljendab nutt 
lapsepõhivajadusi: näiteks 
valu, nälga, ebamugavust, lii-
kumisvõime piiramist. Samuti 
võib laps nutu kaudu näidata 
oma soove, igatsust või vastu-
meelsust (40).

Süstemaatiliselt hakati las-
te päevahoiu mõju uurima juba 
1970-ndatel aastatel ja juba esi-
mesed tulemused tekitasid suurt 
hämmingut. Nimelt ilmnes tule-
mustest kaks tõsist sõnumit.  Esi-
teks selgus, et hommikust õhtuni 
kestev kollektiivis viibimine te-
kitab väikelastele stressi. Lisaks 
ilmnes uurimistulemustest, et 
varakult alanud pikad koduvä-
lised hoiupäevad korreleerusid 
rahutuse ning agressiivse käi-
tumisega ka hiljem koolis (56) 
ehk varakult alanud koduvälised 
hoiupäevad mõjutasid negatiiv-
selt lapse hilisemat käitumist. 

Loomulikult selliseid tule-
musi ei oodanud keegi, kaht-
luse alla seati koguni teadlaste 
uurimismetoodika, arvutamise 
valemid jne, kuid tulemused 

jäid samaks ka hilisematel ja 
täiendatud uuringutel (Gunnar, 
1997; Watamura, 2003; Essex 
2003; Pine ja Charney 2002; 
Dettling ja Toute, 2004), mis 
kinnitas, et mida kauem füsio-
loogiline stressisüsteem puhata 
saab, püsides puutumatu ja 
häirimatuna, seda tugevamad 
on närvid täiskasvanueas (57).

Tekib õigustatud küsimus, 
mis tekitab lapsel stressi? 
Esmalt, mis on stress? See 
on väliste nõuete ja inimese 
toimetulekuoskuste vaheline 
konfl ikt, mis ei sõltu vanusest. 
Kui täiskasvanud ehk oskavad 
psühholoogiliselt ennast ka ise 
kaitsta, siis väheste kogemus-
tega laps ei tule sellega kuidagi 
toime. Loomulikult on stressi 
poolt eriti ohustatud noore-
mad, 1–3-aastased väikelap-
sed. Watamura uurimisrühm 
tõdes, et alla kolmeaastastel 
lastel tõusis kortisoolitase 
(stressihormoon) ühtlaselt 
kogu päeva jooksul, püsides 
kõrgena hommikust õhtuni. 
Niisiis püsis mudilase stres-
sitase kollektiivis kogu päeva 
kõrgena. Seda aga ei tähelda-
tud kodus olevatel lastel (59). 
Küllap suudaks iga täiskasva-
nu ka ise lapse stressi tekitavad 
põhjused välja tuua: lahusolek 
lähedasest on väikelapsele 
tõeline stressi allikas (62); 
igapäevased komplitseeritud 
nõuded mõjuvad mudilase-
le kahjulikult ning ka pidev 
kollektiivis viibimine ehk pü-
siv suhtlemine on väsitav töö 
(63). Ka lasteaias valitsev üle-
üldine lärm on stressi allikas 
(68). Lühidalt – lasteaialapse 
stressitase oleneb kolmest olu-
lisest faktorist: lapse vanusest, 
päeva pikkusest ja rühma suu-
rusest.  

Millised on stressi tagajär-
jed? Sedagi on uuritud mit-
mete teadlaste poolt (Smider, 

2002; Gunnar 1997; Granger 
jt, 1994, 1996). Stressis laps on 
kartlikum ja eraklikum, mis 
omakorda pärsib sotsiaalsust 
ja kohanemisvõimet. Ka ärri-
tuvus ning puudulik käitumis-
kontroll seostusid kõrge korti-
soolitaseme ehk stressiga (67).

On ju teada, et lapsed on 
agarad müra tekitajad, samas 
nad ise kannatavad mürarik-
kas keskkonnas, eriti halvasti 
mõjub see keskmisest tundli-
kumale lapsele. Lärm pärsib 
kõiki kognitiivseid toimin-
guid: õppimist, mälu, kesken-
dumist, verbaalset väljendust. 
Häiriv taustamelu raskendab 
vaimset tegevust tervikuna, 
eriti aga lugema õppimist ning 
loetu mõistmist (69). Vana 
tuntud tõde on, et paljud las-
teaialapsed haigestuvad tihti. 
Põhjus – stress. Kortisoolitase-
me tõus organismis nõrgendab 
immuunsüsteemi tervikuna, 
sellega halveneb kaitsevõime 
ja kasvab viirushaiguste põ-
demise tõenäosus (75).

Mida teha ja kuidas säästa 
lapsi? Varases eas sobib emast 
eemal olemine valutumalt 
hoidja seltsis kui lastekollektii-
vis. Tõhusaks abiliseks on kor-
ralik uni, vanemate laste puhul 
piisab ka lebamisest ja  mitte-
suhtlemisest. Aga juhul kui 
stressihormooni tase oli juba 
nõnda kõrgele tõusnud, et see 
öö jooksul isegi taanduda ei 
suutnud, osutusid piisavateks 
abilisteks puhkepäevad, mil 
laps sai olla kodus. Sarnaselt 
täiskasvanuga igatseb ka mu-
dilane tööst vabu päevi (77). 
Kuna teadlaste uurimistulemu-
sed kinnitasid, et kortisoolita-
se hakkas tõusma kuuendal 
kollektiivis viibimise tunnil 
(77), siis pakuvad leevendust 
ka lühemad lasteaiapäevad. 

Tuleb tunnistada, et päris 
mõtlemapanevad tulemused. 
Õnneks on lahendused lihtsa-
mad ega eelda raketiteaduse 
tundmist. Iga vanem soovib 
anda oma lapsele parimat – ar-
mastust, õpetust ja kasvatust, 
aga vahel jääb siiski midagi 
nagu puudu. Üks, mida meil 
napib, on aeg. Aeg, et märgata, 
kuulata, pühenduda, mõista, 
nautida. Ma ei väsi kordamast, 
et lapsepõlv on väga-väga lühi-
ke, aga ülimalt oluline aeg har-
moonilise inimese kujunemise 
protsessis. 

Soovitan südamest nime-
tatud raamatu ja selles kir-
jeldatud uurimistulemustega 
tutvuda kõigil vanemail ja va-
navanemail, eriti aga tulevastel 
lapsevanematel, kes soovivad 
oma järeltulijaile  võimalikult 
õnnelikku olevikku ja helget 
tulevikku.
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KAISA VALM –
ettevõtlik ja tubli Vormsi
õpilane

BORRBY KÜLASELTS –
Borrby ajaloo kogumise
ja vahvate näituste
korraldamise eest

ADA OJASAAR –
hooliva ja mõistva
suhtumise eest Vormsi
inimestesse

EIDI LEHT –
Eduka fi lmiprojekti «Vormsi tantsib»
ja kodusaare traditsioonide hoidmise ja
tutvustamise eest

AGE KÕIVEER, KRISTINA RAJANDO, 
YNGVE ROSENBLAD ja MARJU TAMM –
Vormsi Talharpa mängimise traditsiooni
elluäratamise eest

Koos lillade 
karukestega 
kiusamisest 
vabaks.
Foto: Jana Kokk
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MEDALIKOHAD

• Salvokelgu slaalom 
Arvo &Meeme
Reilika & Allar
Velli & Tagmar

• Soome kelgu sprint 
Arvo
Alla
Reilika

• Meeskondlik suusavõistlus
Velli, Tagmar, Allar, Reilika
Arvo, Sander, Silver, Meeme 

• Jääcurling:                
Meeme
Sander
Silver    

• Jäärajasõit               
Arvo
Urmas
Sander     

•  Jäärajasõidu nelikveoga
autodel võidutses Allar
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Päris palju viitsija

KOGUDUSE TEATED

Jumalateenistused Vormsi Pü-
ha Olavi Koguduses toimuvad 
koguduse majas 2., 16. ja 30. 
märtsil.

JUUKSUR

Juuksur tuleb 5.–6. märtsil.

TEATED

KRISTA VEISSON,
MTÜ Vormsi Kultuuriühingu 
tegevjuht.

Läänemaal on tore tradit-
sioon tunnustada ja meeles 
pidada aktiivseid ja tublisid 
kultuuritegijaid. Vähegiviitsi-
jate päev on iga-aastaselt see 
pidu, kus kõik viitsijad kok-
ku saavad, ennast näitavad 
ja oma vabatahtliku töö eest 
ka tunnustust ning kiidusõnu 
kuulda saavad.

Selgi aastal toimus pidu 
näärikuu lõpus, 24. kuupäe-
val. Enamik Läänemaa valdu 
olid esitanud oma nominendi 

«Aasta Kultuuritegija»  tiitlile 
ja olid ka kohale tulnud oma 
vähegiviitsijat õnnitlema. 
Meie «Aasta Kultuuritegija» 
on Vormsi rahvatantsurühm 
ja selle juht Eidi Leht. Nagu 
nimetuski ütleb, siis Pärispal-
juviitsija.

Eelmisel, 2013. aastal 
osaleti tantsijatega Mehhi-
kos rahvusvahelisel folk-
loorifestivalil, Rannarootsi 
laulu- ja tantsupeol, Baltika 
festivalil  samuti Olavipäe-
va pidustustel kodusaarel. 
Eriti väärib esiletoomist fakt 
et rahvatantsurühma juu-
beliaastapäevaks valmis ka 

sisukas fi lm «Vormsi tant-
sib». Tiitli sai küll rahvatant-
surühm, kuid selle hingeks 
ja mootoriks on ikkagi Eidi, 
kelle eestvedamisel on palju 
aastaid esinetud, harjutatud 
ja ka reisitud. Tore on see, 
et vaatamata aasta-aastalt 
aina väheneva ja vananeva 
koosseisu kiuste leitakse ikka 
tahtmist, viitsimist ja julgust 
esinema minna nii lähedale 
kui ka kaugele. Ja vähegiviit-
sijate üritus on viimastel aas-
tatel ikka see koht olnud, kus 
vormsilased lusti ja rõõmuga 
osalevad ning Eidi hoogsaid 
tantsuseadeid ette kannavad. 

Kui üldjuhul teeb Vormsi rah-
vatantsurühm tõsist folkloo-
ri, siis sellel üritusel elatakse 
välja hoopis lõbusamas võt-
mes. Ja ka seekord sai Vormsi 
naiste  humoorikas tants suu-
re aplausi osaliseks.

Tore, et meil on Eidi ja 
tema rahvatantsijad, soovime 
neile kõigile kerget jalga ja 
esinemislusti! Märkame enda 
ümber tublisid ja tegusaid 
inimesi ja tunnustame neid, 
uskuge nad on seda väärt.

MALLE HOKKONEN

Astud Vormsi praamilt esi-
mese sammu saarele, satud 
kokku tavatult sõbraliku nae-
ratusega bussijuht Arvoga. 
Ta on nagu optimistlik saare 
lukk, kellel ülevaade kõigist 
ja kõigest, mis saarel toimu-
ma hakkab, millist laadi ja 
harjumustega turiste saabub.

Terekäed tõusevad Arvo 
suunas enamusel saarele 
maabujatel, tema vastab 
mandriinimeste kõigile küsi-
mustel: kuhu, kuidas, mida 
ja kui palju. Jutulõng Arvoga 
hakkab veerema rahulikult 
ja kosutava huumoriga, mil-
les vaheldub sõbralik iroonia 
ning lapselik, erk naer. Võib 
kindel olla, et otsitavast tee-
otsast või aiaväravast ta reisi-
jat mööda ei vii.
Milline on sinu lugu sattumi-
sest Vormsile? 
Vormsile sattumine algas 
sellest, et sündisin-kasvasin 
Tamsalus, sealt asusin õppima 
Jänedale. Lõpetasin 1980. aas-
tal Jäneda Sovhoostehnikumi. 
Oleksin tahtnud minna Ara-
vete kolhoosi, olin seal prak-
tikal ja elu-olu tuttav. Ei luba-
tud. Suunamiskomisjoni karm 
sõna kõlas: lähed Vormsile.

Maakaardilt algas tutvu-
mine: kus asub Vormsi? Täies-
ti tundmatu koht! Uurisime 
sõbraga ja klaariv hetk saabus. 
Sõbra töökoht sai Martnasse, 
mina nõustusin Vormsiga: nii 
lootsime koos vallatult elura-
da sõtkuda ja alustada tähtsat 
töömeheteed, elu kulgeb kui 
pärl! Saime hakkama! 

Nagu kombeks, käisin 
tutvumisreisil, mis suisa rõõ-
mustas! Tolleaegne sovhoo-
si direktor hr Priinits lubas
3- toalise korteri, ametiauto 
ja palka 110 rubla. 

Üllatavalt luksuslik: noor-
mees 3-toalises roosa laega 
korteris! Roosa lagi jäi ilmesta-
ma minu/meie elamist seniks, 
kuni koos abikaasa Leiliga ot-
sustasime lõpuks korterit tuu-
nida. Lapsed Ahti ja Ahto kas-
vasid juba praeguses elamus. 
Oled agronoomi haridusega. 
Kui praegu juhtuks ime ja 
meie saarel hakkaksid laiu-
ma viljaväljad, loomakas-
vatus arenema farmidesse, 
võtaksid sa vedada uuesti 
agronoomiat saarel?
Ei.
Hetkel keerad iga päev bus-
sirooli, aheldad ja vabastad 
praami sadamas, sõidad hirm-
pika rekka-autoga Põhja-Eu-
roopas, oled omal ajal poiste 
kehalist kasvatust koolis juh-
tinud – milline amet neist kõi-
ge magusamana tundub? 
Sadamas töötan tõesti alates 
1. septembrist 1993, bussi-
juht alates 1. märtsist 1996. 
Bussijuhi amet on põnev ja 
erinäoline iga päev. Töö nagu 
karussellil, ajaga võidujooks-
mine, kiirustav ja erakordselt 
huvitav: varahommikused 
sõidud läbi suvehommiku ja 
hilisõhtu, läbi värvilise sügis-
päeva. Vahelduvalt paitab mu 
kõrvu äge sõimumulin, sageli 
pakutakse mulle tänuks piru-
kaid, õunu. Tänamist kuulen 
ikka rohkem. Reisijad on eri-
nevad ja see muudabki töö 

huvitavaks, suhtlusringkond 
kirevalt uus ja huvitav.

Pikamaasõidud on huvi-
tavad ja alati nüansirikkad, 
nad on kulgenud ilma eriliste 
nüketeta, rahulikult ja graafi -
kujärgselt.
Mida põnevat oled kohanud 
pikamaa sõidul?
Pikamaa söit on meeldiv 
vaheldus kohapealsele töö-
rutiinile, selliseid vaheldu-
vaid võimalusi soovitan igal 
ametikohal nautida. Hall 
töörutiin muudab hallilt iga-
vaks, aga näha vaheldumisi 
Vormsist väljapoole, misjärel 
Vormsit väljastpoolt on lõõ-
gastav ja energiat laadiv. 

Selline lugu… Olin auto-
ga laadimisplatsil ootamas. 
Vaatan ringi ja näen, kuis 
minu kõrval seisva auto kabii-
nist sirutuvad välja pikad mi-
niseelikus jalad. Viimasepeal 
kena blondiin! Vahetas blon-
diiniriided töötunkede vastu 
ja hakkas oma autokoormat 
kujundama. Koormaks oli 
midagi rauakobakate moodi. 
Loopis neid jõulise kergusega 
autokastis, tõmbas, lükkas ja 
kinnitas koormarihmu. Lõpe-
tuseks oli preili must ja nõgi-
ne kui koopaelanik. Sohvritel 
on võimalik samas end pesta 
ja korrastada – tegi seda blon-
diingi ja tuli tagasi – jälle ilu-
dus. Mina olin hämmingus et 
selline õbluke õhvake endale 
raske autorooli on valinud? 
Oled pikka aega esindatud 
olnud valitsevates poliitilis-
tes jõududes, juba Täitev-
komitees, nüüd vahelduvalt 
vallavalitsuses, volikogus. 
Mis muutunud?
Igas formeeringus olen püüd-
nud olla tegus ja püüdlik, 
kohalike teemade raames 
inimestega vestelda ja arut-
leda igal ajal. Töised ajad on 
olnud ühtviisi kõik.
Mis kannustab sind Vormsi 
asjadekäigu eest muretsema?
Kes veel, kui mitte kohapeal-
ne elanik ise. Meie ise vormi-
me oma saare poliitikat, nägu 
ja nähtavust. Huvitav on tea-

da arvamusi, meelerahu pa-
kub nö oma käe/arvamuse/
ettepanekute järgi saare elu 
seadmine kogu saare soove 
arvestades.
Millised inimesed sulle kaas-
lasteks sobivad? 
Ma ei ole pikaviha pidaja, 
austan inimest just tema vaa-
detega ja käitumisega ning 
sõbralik suhe on kõigiga. 
 Millised on sinu hobid?
Rõõmsal meelel käin jahil ja 
kalal, kuid bussijuhi amet on 
hobidele kriipsu tõmmanud.

Jahiseltskond koguneb 
metsa minema, mina kogun 
hommikul rool peos rahvast 
bussi. Sama kordub lõunal ja 
õhtul, kui jahimehed tulevad 
metsast trofeede ja tabatud il-
vestega, olen mina juba 8-tuu-
riteel, rool peos. Sama lugu 
kalastusega. Hoian end kursis 
uudistega, loen, telekaga olen 
sõber, kodus leidub ikka koh-
ti, mis ootab peremehe kätt. 
Oled pikka aega tantsinud 
Vormsi rahvatantsugrupis, 
mida sellest meenutad?
Minu jaoks huvitavalt tore ja 
sisutihe aeg, õnnestus meel-
divalt reisida laheda selts-
konnaga, tutvuda paljude 
paikadega ja olla üks vajalik 
tantsija suures massis (Euro-
peadel), sain esinemisjulgu-
se, tantsujulguse ja -oskuse.

Aastakümneid tagasi rooli-
sid sa julgelt suuri autosid, 
lastiks loomad ja loomasööt.
Sööta veeti toona üle mere.
Mulle meenub päikseline 
märtsi alguseaeg, kuidas kol-
mekesi kabiinis (!!) sõitsime 
Haapsalust otse Vormsi, jahu-
koorem lastiks. Keset merd jäi 
auto lumevallidesse. Kevadise 
sisaliku kiirusel plagasid sa 
kabiinist välja: «Appi, appi, 
upume!», teine mees teiselt 
poolt ja mina härdas ahastu-
ses mõtlen, kummalt poolt ja 
kuidas välja karata, mul kau-
bakotid ühes ja mantel seljas. 
Ikkagi viperusteta ma jääle 
end lennutasin, misjärel sina 
ja Ivo naeru pugistades kühv-

leid auto küljest kangutasite, 
et kaevamisega alustada.
Milline ere mälestus sul en-
dal on meeles?
Neid on üsna kohutavaid 
olnud. Kunagi sõitsin kadu-
nud Matiga nõnda, et Mati 
seisis astmelaual, vesi ulatus 
poolest autorattast ülespoole. 
Hirm oli, aga ei tundnud – 
ma pidin ju juhtima! Peamine 
oli – auto veeväljast eemale!
Kui tobedaid ja pööraseid 
liiklushuligaane oled teedel 
kohanud?
Ega olegi. Liiklejad ja reisijad 
näitavad end liikluses reegleid 
austavalt ja tähelepanelikult. 
Pean siiski ütlema, et päris ta-
valine pilt suviti Vormsi teedel 
on niisugune, kus jalgratturid 
end teelaiuselt laiali laotavad. 
Sageli küsin neilt, kummal 
pool teepervel jalgratturid 
sõidavad? Jõudumööda võta-
vad õigele teepervele.
Oled päikesemärgilt Jäär. 
Iseloomustab sind käitumi-
ne, et «saagu, mis iganes, aga 
aiast läbi pean pääsema»? 
Võin öelda nii, jah. 
Millisena näed saare tulevik-
ku? Tõuseb siin tootmine, 
rahvaarv (talvitujate arv), 
majandustegevus?
Ei, pigem romantilise iso-
leeritusega elupaik, mis ava-
tud külastajatele, kes tõeliselt 
kuulavad merekohinat, lin-
nulaulu ja elanikke austavalt 
hingavad meie looduseilus. 
Sinu lapsed, pere?
On armsamad inimesed il-
mas, täiuslikult toetavad ning 
koos naudime elurõõme.

Lapsed on saanud põhi-
hariduse Vormsi koolist ja 
nüüd juba maailma radadel 
seilamas, noorem poeg Ahto 
sõidab merd, vanem poeg 
Ahti sõidab maanteidpidi, 
abikaasa Leili pärit siit saa-
relt, töötab samuti merel.

Soovin sulle igaks päe-
vaks vikerkaart taevalao-
tusse! Tee tööd – nagu sa ei 
vajakski raha, laula – nagu 
keegi ei kuuleks sind, ela – 
nagu oleksid paradiisis.

Meie inimesed. Arvo lugu Talimängud 
Vormsil

KRISTA VEISSON,
MTÜ Vormsi Kultuuriühing

Ilm on ikka olnud määravaks ta-
lialadega tegelemiseks. Vormsi 
talimänge kavandades haljendas 
jõulukuul ja näärikuu keskel veel 
õues muru ja peenralt sai peterselli 
korjata.

Jaanuari keskel saabunud külm 
aga kaanetas mere ja jää peal on ju 
talisporti ikka harrastatud, kuid vas-
tu laupäeva alanud kõva vihmasadu 
tegi korraldajad küll murelikuks. 
Plaanitud jalgrattaretk 9. veebruaril 
Vormsi ja Rohuküla vahel lükkus 
ilmaolude tõttu edasi ja Tartu mara-
ton jääb sel aastal üldse ära.

Vormsilane on aga sitke ja jon-
nakas ning vinge tuul ega jää peal 
lainetav vesi mänge ei rikkunud.

Kohale tulnud vapra seltskon-
naga sai kõik alad ära võisteldud 
ja nii mõnigi neist tekitas sellise 
hasardi, et naised pidid meeste-
le meelde tuletama – mäng ei käi 
mõisa peale. 

Suur tänu kõigile, kes koha-
le tulid ja vapralt võistlesid ning 
kaasa elasid. Aitäh Arvo Allikule, 
kes jääraja sõidurada korraldas, 
Ela Strengile, kes maitsva supi 
keetis ja Riina Kaabelile, kelle osa-
vate näppude alt tulnud medalid 
võitjaid rõõmustasid ja muidugi 
Urmas Naudrele, kes päeva meele-
olukalt läbi viis.

Palju 
õnne, 
Eidi, 
tehtud 
töö ja 
nähtud 
vaeva 
eest.

Foto V. 
Larionov


