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Tere, hea 
vormsilane!

Aitäh kõigile valijatele, kes täitsid 
oma kodanikukohust ja käisid hää-

letamas. Teie olete rääkinud ning nüüd 
peavad valituks osutunud tööle asuma 
ja tõestama, et just nemad on õiged me-
hed- naised Vormsi saart juhtima. 

Seekordsed valimised olid erilised 
ja tähenduslikud mitmes mõttes. Alles 
seisime selle eest, et saaksime jätkata 
iseseisvana ja nüüd ligi 70% Vormsi 
valimisõiguslikest elanikest osales ka 
valimistel. Need inimesed näitasid oma 
tahet valla iseseisvuse osas, aga kes ei 
saanud käia või boikoteerisid teadlikult, 
eks ka neil on omad nägemused saare 
osas. 

Haruldane oli olukord ka enne hää-
letama asumist, kus oli juba arusaadav, 
milline nimekiri võidab valimised. Õhku 
jäi vaid küsimus, mitu kohta saab voliko-
gus käsu korras kokku pandud parteini-
mekiri. Kuidas läks, seda teame me täna 
kõik. Veel üks väike, aga tähendusrikas 
fakt valimiste osas. Volikogu esimesel 
istungil osales rahva poolt mandaadi 
saanuna 5 inimest, kes on lõpetanud 
Vormsi kooli.

Esimene istung oli tavapärane, kus 
volinikud valisid omale juhid ja kuulati 
ära vallavalitsuse tagasiastumise soov. 
Volikogu esimeheks valiti Ivo Sarapuu 
ja aseesimeheks Arvo Allik.

Volikogu esimehena on eesmärgiks 
hoida seda olukorda, mille elu on 

kätte mänginud. Täna meil ongi üks ni-
mekiri ja me kõik koos oleme ühe laua 
taga, otsustame saare tööde ning suuna 
üle. Kõik see nõuab tänastelt tegijatelt 
head tahet tööd teha, üksteisega arves-
tada. Austatud kolleegid, neli aastat on 
pikk aeg, palun andke endast parim.

Valimisliit Terve Vormsi otsustas kut-
suda ühise laua taha ka valimistel kan-
dideerinud Keskerakonna nimekirja. 
Kuidas nad meie ettepanekule vastavad, 
eks aeg näitab. 

Kuna volinikud teevad tööd tasuta, 
siis pean õigeks motiveerida neid läbi 
ühiste tööde tegemiste. Soovijaile leida 
sobivaid koolitusi, mis aitaks paremini 
mõista seda tööd kohaliku omavalitsuse 
süsteemis.

Pean tähtsaks lõpetada vahetegemi-
ne saarerahva osas olenemata sellest, 
kummal pool merd meist keegi elab. Me 
kõik oleme ühtemoodi olulised Vormsi 
saarele. 

Arukust ja head tahet kõigile vallaela-
nikele. Ainult koos suudame hoida seda, 
mis meil on,  ainult koos suudame Vorm-
sit paremaks muuta.

Jõudu, Sulle vormsilane!

IVO SARAPUU

Volikogu esimehe 
veerg

MARGE TIIK,
jaoskonnakomisjoni esimees

Valimised on selleks 
korraks jälle seljataga, 
esimene volikogu is-
tungki juba toimunud 
ning aeg on teha kokku-
võtteid.

Vormsi valijate nimekirja oli 
sel korral kantud 384 ini-

mest. Nende valimiste juures oli 
uus see, et valida said ka koo-
lilapsed alates 16-eluaastast. 
Esmavalijaid oli seekord üsna 
mitu. Aitäh neile noortele, kes 
tahavad kohalikus elus kaasa 
lüüa. 

Erinevalt varasematest va-
limistest, kus nimekirju, mille 
vahel valida, oli rohkem, sai 
seekord valida 2 nimekirja va-
hel: Valimisliit Terve Vormsi 
ning Eesti Keskerakond. Vali-
misliit Terve Vormsi nimekirja 

oli kantud 19 kandidaati, Eesti 
Keskerakonda 2 kandidaati. Kui 
esialgu oli hirm, et valimisak-
tiivsus jääb äkki seekord väga 
madalaks, siis õnneks nii see ei 
läinud. Vormsi vald üllatas suu-
re valimisaktiivsusega. 

Kui vabariigi keskmiseks vali-
misaktiivsuseks oli 53,4%, Lää-
nemaa keskmiseks 57,3%, siis 
Vormsi keskmiseks 69,5%, mis 
oli ühtlasi ka suurim valimisak-
tiivsus üle vabariigi. Aitäh meie 
tublidele ja aktiivsetele vali-
jatele! Seekordsetel valimistel 
paistsid ka teised väikesaared 
silma kõrgema valimisaktiivsu-
sega: Kihnu valimisprotsent oli 
61,8 ja Ruhnul 69,3. 

Valimas käis 267 Vormsi ini-
mest, neist sedeliga hääletas 
145, elektrooniliselt 122. Vorm-
si valimisjaoskonnas hääletas 
ka 6 võõrast valijat, kelle hää-
letussedelid siis vastavalt nen-
de endi piirkonda edasi saadeti. 
145-st Vormsi sedeliga valijast 

hääletas Vormsi valimisjaos-
konnas 123 valijat, 11 hääletas 
väljaspool Vormsit ning 11 vii-
sime valimiskasti koju.

Rikutud sedeleid oli meil 1 
(Valija saab juba enne sedeli 
kasti panemist aru, et midagi 
läks valesti ning küsib komis-
jonilt uue sedeli. Rikutud sedel 
pannakse kõrvale), valimiskas-
tis kehtetuid sedeleid 2. Kui sel 
aastal kogus ajakirjandus and-
meid, mida huvitavat sedelitele 
kirjutatud oli, siis meie millega-
gi silma ei paistnud – üks sedel 
oli kastis täitmata, teise sedeli 
number oli mitte arusaadavalt 
kirjutatud. 

Huvitavaid ja erilisi sündmu-
si valimiste käigus ei juhtunud, 
ei läinud vaja politseid ega pol-
nud vaja ka valijaid, kandidaate 
korrale kutsuda. Korra külastas 
meid mitteeestlasest vaatleja, 
kes huvitus sellest, kuidas Ees-
tis valimisi läbi viiakse. 

Pühapäeva õhtul kell 20.00 
sulgesime jaoskonna ning hak-
kasime kiiresti hääli üle lugema. 
Kuna meie komisjoni koosseis 
on juba aastaid püsinud sama, 
siis kõik juba teavad, mida te-
gema peab ning kogu protsess 
kulges kiirelt. Isegi nii kiirelt, et 
olime kõige kiiremad valimistu-

lemuste infosüsteemi sisestajad 
kogu Eesti peale! Suured tänud 
Lijale, Ehale, Natašale ja Pillele 
kiire ja täpse töö eest! 

Hääletamise tulemusena 
selgus, et valimised võitis 

Valimisliit Terve Vormsi, kes 
kogus 93,2% häältest, mis tä-
hendas ka seda, et valimisliit sai 
9-liikmelisest volikogu koossei-
sust 9 kohta. Kõige rohkem hää-
li sai meie pikaaegne volikogu 
esimees Ivo Sarapuu – 31 häält. 
Valimisliidus Terve Vormsi 
järgnesid häälte poolest: Arvo 
Allik - 28 häält; Kaido Valm – 
19; Algor Streng - 17; Tanel Viks 
– 15; Ene Sarapuu – 15; Harri 
Rosenblad – 15; Heino Paulus 
– 14; Gert Kanarbik – 14; Arka-
di Tammik – 14; Sven Rammul 
– 11; Madli Tarjus – 11; Mikk 
Varblane – 10; Toomas Puur-
mann – 8; Meeme Veisson – 7; 
Heily Piip – 7; Toomas Mätlik 
– 5; Ilmar Koppelmaa – 4; Ada 
Ojasaar – 1. Nimekirjas Eesti 
Keskerakond sai Toivo Hokko-
nen 17 häält, Aavo Jüristo 1 
hääle. Kuna valimiskünnist ei 
ületatud, siis nad ühtegi voliko-
gu kohta ei saadud.

Edu uuele volikogule, usinat 
õppimist ning töötegemist!

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised 2017

VALIMISED

Äsja valitud Vormsi vallavolikogu pidas 23. oktoobril esimest istungit. Fotod: Meeme Veisson

Esmakordselt valimas

Valimiskomisjon hääli kokku lugemas.



Eesti saarte 12. pärimuspäevad Vormsil
SAARED SAID KOKKU

TATJANA SÄÄS,
projektijuht

Septembri neljandal näda-
lavahetusel tulid Eesti saar-
te pärimushuvilised taas 
kokku – nii toreda seltskon-
na pärast, Vormsiga tutvu-
ma kui ka ennast tutvusta-
ma.

Saarte pärimuspäevad olid 12. 
korda. Juhuse tahtel toimus 

eelmine kokkutulek Vormsi pinnal 
2006. aastal, mil ma eelmisel korral 
aastakese Vormsil elasin-töötasin. 
Tookord tuli info aasta alguses, et 
midagi suurt ja tähtsat ning esial-
gu arusaamatut tuleb korraldada ja 
juba samal suvel. Kuid tänu Vorm-
si aktiivsetele inimestele, kes kohe 
appi tõttasid, sai see päris kenasti 
tehtud.

(Seekord läks pisut paremini – 
info tuli novembris.) Igal juhul oli 
ESK naiskogu esinaise Laine Tarvi-
se jutu järgi 2006. aastal see kok-
kutulek kõige rohkemaarvulisem, 
ligikaudu 150 osalejat. Seekord võis 
olla kõige vähemaarvulisem, ehkki 
seda pole keegi otseselt välja öelnud. 

Seetõttu tuligi traditsioonilisel 
mokalaadal arutlusele Saarte Pä-
rimuspäevade edasise toimumise 
teema. Otsustati siiski jätkata ning 
saata korraldavatele saartele infot 
võimalikult vara, ja et isegi juba 
ülejärgmine aasta paika panna, et 
korraldaja saaks oma ressursid ja 
vaimu valmis panna.

Need, kes osalesid, olid igal juhul 
rahul ja rõõsad – lisaks Vorm-

sile Manija, Muhu, Hiiumaa ja Sõr-
vekad Saaremaalt. Ka ilm soosis ja 
tervitustega Venemaalt saabus meile 
just neiks päeviks mõnus soojalaine.

«Hiiumaalt oli tulijaid kokku 19, 
Mõisa Prouasid 7 ja Pühalepa Nais-
tekojast 12. Naabritele tulime külla 
praamidega. Ilm oli tõeliselt ilus ja 
sõit sujus ladusalt. Saarte pärimus-
päevadel oleme osalenud algusest 
peale ja igal korral on tore kohtuda 
vanade ja uute tuttavatega. Päev oli 
sisukas ja tegemisi jätkus kõigile. 
Saime laadal pakkuda ka Hiiumaal 

valmistatavaid suupisteid ja ka kä-
sitöö oli müügiks ja näitamiseks 
kaasa võetud. Tänu korraldajatele 
ja nagu Mokalaadal selgus saame 
ikka ja jälle kokku,» mõtiskles Pü-
halepa Naistekoja eestvedaja Reet 
Põldveer.

«Sõrve naistele Vormsil väga meel-
dis. Pidu oli tore ja toidud maitsvad, 
kontsert mitmekesine ja laat ning 
õpitoad köitvad. Lapsed on suures 
vaimustuses lasteaia mänguvälja-
kust. Õnneks olid ilmad nii kenad, 
et nad said seal rohkesti aega veeta! 
Vormsi talumuuseum on lausa ime-
line! Õnne ja jõudu oma kodukandi 
ajaloo hoidmisel muuseumi pere-
rahvale ja kogu saare rahvale! Süga-
va mulje jättis Ammukerile põhjalik 
Vormsi ekskursioon – ootame või-
malust ka ülejäänud saarega tutvu-
miseks! Kindlasti otsime varsti min-
gi asjaliku põhjuse, et jälle Vormsile 
külla sõita,» kommenteeris Tamme-
ougu Mari Sõrvemaalt (regilauluan-
sambel «Ammuker» eestvedaja).

Igal aastal on pärimuspäevadel 
(endise nimega folklooripäevad 

ja veel enne seda saarte maanaiste 
kokkutulekud) ka teema olnud. Sel 
aastal oli selleks «Pill ja pillimäng» 
ning muidugi andis see võimaluse 
tutvustada Eesti kontekstis ainu-
laadset pilli talharpat. Juba enne 
ürituse avamist ja ühist rongkäi-
ku oli võimalus kuulata, mida kõi-

ke sellest pillist välja võluda saab, 
«Puuluubi» kontserdil Krog No 14-s. 
Laupäeval andsid kelmika ülevaate 
Vormsi traditsioonidest ja mängi-
sid pillilugusid Yngve Rosenblad ja 
Marju Tamm, kes on neid ise kogu-
mas käinud. Töötubades oli võima-
lik lisaks hiiu kandlega tutvumisele 
Janne Suitsu abiga teretuttavaks 
saada ka kõikvõimalike teiste tra-
ditsiooniliste pillidega ning neid 
ise tegemagi õppida. Tegin Annika 
Mändmaa töötoas endalegi ühek-
sa roopilli, millest esimesed seitse 
aia taha läksid. Maarja Koppelmaa 
abiga sai puidutöö klassis endale 
mälestuseks Vormsi meene või mi-
ni-talharpa nikerdada.

Lisaks laadamelule oli sel päe-
val eriline võimalus ka muuseumi 
juures tegutseda ja uurida – Henry
Timuskiga puulusikaid voolida, 
Algor Strengiga Vormsi meeneid 
ja tõrvaajamist jälgida ning Marju 
Tammega rannarootslaste vanaaja 
eluolust teada saada.

Õhtul sai jalga keerutada ansamb-
liga «Kratt» ja näha meie Vormsi 
rühma puna-musti tantsupoognaid. 
Saartelt oli külakostiks toodud ette-
asteid kandlemuusikast regilaulude 
ja humoorikate võimlemiskavadeni.

Pühapäev tõi enne laialiminekut 
kaasa eelpoolmainitud mokalaa-
da ja Vormsi ekskursioonid. Jääme 
lootma, et saadakse ja leitakse põh-
just ikka kokku saada. Loodetavas-

ti saame siis järgmisel aastal külla 
minna muhukatele, kes suurest val-
dade liitmise kerisest ja segadusest 
on pääsenud. Mokalaadalt jäi kõla-
ma lause, mille leidsin juba eelmiste 
Vormsi-päevade ajal kusagilt: «Saar-
te pärimuspäevad on saarte elanik-
ke siduvad, saarte pärimuskultuuri 
väärtustavad ja arendavad üritused. 
Põhimõte on ikka olnud Eesti saarte 
pärimuskultuuri uurimine, arenda-
mine ja näitamine.»

Suur-suur tänu kõigile, kes täna-
vusi pärimuspäevi korraldada 

aitasid nii nõu kui jõuga – Pille Põ-
der, Arvo Allik, Andres Koch, Eidi 
Leht, Kristina ja Ants Rajandod, 
Tanel Viks, Elle Palmpuu, Elle Puur-
mann, Anu Streng, Algor Streng, 
Henry Timusk, Malle Hokkonen, 
Marju Tamm, Yngve Rosenblad, An-
nika Mändmaa, Janne Suits, Maar-
ja Koppelmaa, Age Hälvin, Enrik 
ja Kail Vislad, Ene Sarapuu, Jonne 
Berg gren, Valvi Sarapuu, Andres 
Olav Lindeberg, Artemi Smirnov, 
Andres-Andi Sarv, Laine Tarvis, 
Meeme Veisson ja Vormsi Tallid!

Lisaks Vormsi vallale panid fi-
nantsiliselt veel tugeva õla (või jala) 
alla Eesti Kultuurkapital, Eesti Rah-
vakultuuri Keskus ja Hasartmängu-
maksu Nõukogu.

Saarte päevade ajaloo kohta saab 
põhjalikuma ülevaate tule-vormsile.
ee lehelt.

Koolialguse kohvik-kontsert

2 Oktoober 2017

TATJANA SÄÄS

Kiire ja käbeda kooliaasta al-
guses tulid meile ühel päeval 

külalised väga kaugelt – imelised 
abielu- ja muusikute paar Jim 
ja Sam Los Angelesest. Nad olid 
nõuks võtnud esineda terve aasta 
jooksul iga päev ja seda eri pai-
gas. 

Kui me kontserdi eel Hullo vahel 
jalutasime, imetlesid nad Vormsi 
loodust, mida olid enne omapäi 
juba uurimas käinud, küsisid va-
balt ringi jalutavate koerte kohta 
ning kõiksugu muidki asju. 

Imestasin endamisi, et kui sa 
käid iga päev eri kohas terve aas-
ta ja sul on 60 päeva veel jäänud 
ehk siis 305 päeva juba käidud, 
kuidas sa suudad veel nii vahetult 
ja uudishimulikult uude kohta 
suhtuda? 

Muljet avaldas ka nende armas-
tav ja hoolitsev omavaheline suhe, 
mis siis, et päevast päeva ninapidi 
koos, pidevalt sõidus erinevate va-
henditega, erinevates majutustes, 
eri muljetega, ise tehnikat sättides, 
ise lauldes jne. 

Ma uurisin, kas nad tõesti pole 
selle aja jooksul kordagi ühte-
gi kontserti vahele jätnud? Selle 
peale rääkisid nad loo, kus nad 
esinesid ühe eraisiku juures, Sam 
oli väga haige ja voodis, iga hetk 
sisikond pahupidi ähvardamas 
pöörata. Jim jättis toaukse lahti, 
kuulajad oli kuuldekaugusel trepil 
ja nii see kontsert ikkagi toimus. 
Peale viimast laulu tormaski Sam 
kohe vannituppa...

Aga muusika nad kokku viis ja 
muusika on nende elu ja seda 

oli näha ka õhtusel kontserdil. Jul-
gen väita, et Eestist nii häid laul-
jaid ei leia. 

Laulud, mida Jim kitarril ise saa-
tis, olid kahehäälsed, iiriliku kõla-
ga, südamest tulevad. Ja muidugi 
need ülilahedad musta ja sõbrali-
ku huumoriga pikitud naljad, mida 
nad vahele rääkisid! Juttu tuli nii 
meie vabakäigu-koertest kui ka 
kõigest muust, mida päeval Vorm-
sil tähele pandi ja mis neil teel 
või elus juhtunud oli. Järgmisel 
päeval ootas neid esinemine juba 
pealinnas Hellas Hundis.

MUUSIKA

Vormsil algas 
hiiu kandle õpe
TATJANA SÄÄS,
projektijuht

Alates selle aasta oktoobrist on 
kõigil huvilistel võimalus tutvu-
da hiiu kandlega! 

Räägime pilli ajaloost Vormsi 
saarel ja mujal maailmas, sa-
muti saame selgeks kõik pilli 
mängimiseks vajalikud oskused 
ning õpime lugusid nii Vormsilt 
kui kaugemalt. Tunnid toimu-
vad kord kuus ja õpetajaks on 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
pärimusmuusikatudeng ja hiiu 
kandle entusiast Liisa Koemets.

Hiiu kandle ehk talharpa õp-
peks tegi uue spetsiaalsete mõõ-
tude järgi väikelastele mõeldud 
pilli meie kohalik meister Algor 
Streng, kes tuli koos pikaaeg-
se hiiu kandle mängija Marju 
Tammega pilli ka üle andma ja 
tutvustama. Räägiti pilli saa-
misloost, hiiu kandle ehitusest, 
hooldusest. Kõlakast on tehtud 
mustast lepast, kõlalaud kuusest, 
keeled ja poognakeel traditsioo-
niliselt hobusesabajõhvidest. 
Pilli joonise autorid on meister 
Rauno Nieminen ja hiiu kandle 
õpetaja Janne Suits. «Kõige pa-
rem hooldus on, kui pilli män-
gid pidevalt. Siis püsib ka pill 
paremini hääles. Ja tasub alati 
komplekt tagavarakeeli ning 
liim Super Attak kaasas hoida,» 
annab Marju nõu ja räägib loo, 
kuidas Sofi a Joons kord vahetult 
enne kontserti lausa nutma pidi 
hakkama, kuna pill läks katki. 
Õnneks oli rahulik pillimeister 
Rauno Nieminen ka kohe käepä-
rast võtta ning parandas pilli.

Koos varem soetatud kahe pil-
liga ja kahe renditava lastepilli-
ga on vormsikatel sel õppeaastal 
koolimajas kohapeal kasutada 
kokku viis pilli. Õpetajad Annika 
Adams ja Age Kõiveer harjutavad 
lastega vahepealsel ajal ja kord 
kuus tuleb õpetaja Liisa Koemets 
Viljandist paariks päevaks vahe-
tuid tunde andma. Liisa lubas ka 
interneti teel konsultatsioonide 
võimalust ning lisaks kooli ja 
lasteaia lastele saavad õhtuti ja 
laupäeval temalt eelneval kok-
kuleppel tunde võtta ka täiskas-
vanud.

Novembris ongi see võimalus 
juba 9.-11. kuupäevadel. Tunni 
hind täiskasvanule on 8 eurot.

Kontakt: 5332 4924,
liisakoemets@gmail.com. 

Hiiu kandle õpet toetavad 
Vormsi vald, Kultuurkapital ja 
Hasartmängumaksu Nõukogu.

ENE RAND,
raamatukogu juhataja

Asudes kevadel tööle raamatu-
kokku, torkasid silma paljud 

trükilõhnalised lasteraamatud, 
mida kahjuks pole keegi avanud-
ki. Nii tekkis mõte, teha põnni-
dele muinasjuttude ettelugemist 
raamatukogus. Esimene muinas-
jutuhommik toimus 14. oktoobril. 
Kell 12.30 põnnid riburadapidi 
saabusidki, 9 last ja julgestuseks 
lasteaiaõpetaja Ene. 

Ettelugemiseks valisin lood mui-
nasjutuvestja Piret Pääri koostatud 
raamatust «Kingitud lood».

Esimeses loos said lapsed teada, 
kuidas sipelgas maailma valguse 
tantsis ja miks sipelgal nii peeni-
ke piht on. Teine lugu oli rikkast 
mehest, kes kaotas ära tema jaoks 
tähtsa sõna. 

Kõige lõpuks rullisime põranda-
le lahti tapeedirulli ja joonistasi-
me üheskoos suure pildi esimesena 
kuuldud loo järgi. Oh seda õhinat! 
Pilt sai uhke, iga laps kirjutas oma 
nime pildi alla ja pilti saavad nüüd 
kõik vaadata koolimajas, raamatu-
kogu ukse taga seinal.

Tänud teile väiksed sõbrad tule-

mast: Liisa ja Marie, Oskar ja Liis-
bet, Kristjan ja Sandra ning Mari- 
Liis, Egelin ja Arabella.

Kohtume jälle 18. novembril kell 
11.

Muinasjutuhommik

Kõik olid usinasti ametis 
pildi joonistamisega peale 
muinasjuttude kuulamist.
Foto: Ene Rand

Hiiu kandle õppe algus 12. 
oktoobri hommikul. Kokku said 
(ülevalt vasakult) tugiõpetaja 
Annika Adams, pillimeister 
Algor Streng, pillimängija 
Marju Tamm, tugiõpetaja Age 
Kõiveer, õpetaja Liisa Koemets 
ja projektijuht Tatjana Sääs 
ning õpilased Orm Robert, 
Johannes Gabriel, Merylin ja 
Katariina. Foto: Age Hälvin

Värvikirevates rahvalikes ja rahvariietes tuldi kohale titadest vanamemmedeni. Foto: Meeme Veisson



MALLE HOKKONEN

Annika ja Kerli lõpuaktusest Vorm-
si koolis on möödunud aastake. 
Sama aja on nad õppinud kodust 
eemal suures koolis: Annika Tallin-
nas, Kerli Haapsalus. Mulle mee-
nub koostööst nende tüdrukutega 
edasipüüdlikkus õpihuvi, uje sõb-
ralik olek. Klassitööd ilmestas An-
nika vikerkaarena särav naer ja Ker-
li lennukad unistused kuis edaspidi 
oma energiat kasulikult rakendada.

Räägin Annika ja Kerliga sellest, millis-
te mõtete ja tunnetega möödus õppeaasta 
mandril, suures koolis, mis on nende elu-
olus muutunud, milliseid mõtteid ja koge-
musi on nad kogunud.

Millised tunded meenuvad eelmise aas-
ta esimesest septembrist suures koolis?
ANNIKA: Kool algas juba augusti viimasel 
nädalal. Tunne oli veidike kõhe, kerge äre-
vusekell ikka tilises... Võõrast rahvast palju, 
vali jutuvadin, avarad suured ruumid, klassis 
36 õpilast. Sõbrannaga koos astusime ühele 
erialale, nii sai esimestel päevadel kindlam 
ja julgem. Otsisime oma klassiruumi suures 
majas koos, küsisime ja tuuritasime trep-
pidel, koridorides. Klassis olid tagumised 
istekohad hõivatud, platseerusin ettepoole 
(tülikas spikerdada!). Järgmised koolipäe-
vad pakatasid õhevusest-puhevusest, kõik 
tutvusid kõigiga, sõprussuhted selginesid ja 
arenesid. Õpin Tallinna kutsehariduskesku-
ses sisekujundaja assistendiks.

KERLI: Õrnad hirmujudinad just kraavi ei 
kiskunud, seesmine ebavlev värin andis en-
dast ikka märku. Lobisev müratekitav rahva-
hulk oli kordi suurem seni kogetust. Tänulik 
olen oma vennale Sander ja tema sõbrannale 
Sirle, kes abivalmilt mind koolimajas juha-
tasid klassi. Õpin looduse-reaalklassis, olen 
igati rahul. Meil on energiline ja koostöine 
klass. 

Esimesed võidud? Milles end kiidad?
ANNIKA: Võtsin endale barista koolitusi, 
tahan uusi oskusi ja kogemusi. Uued koge-
mused rikastavad igapäeva rutiini. Meeldib 
olla katsetamis- ja avastamismaailmas. Sii-
ras suhtlemisoskus on vajalik tööturul eda-
sipürgimiseks, nii õpin kliendisoovidega ar-
vestama, inimestetundmist, oma arvamust 
selgitama. Olen õppinud oma aega planeeri-
ma, suudan end jagada mitme huvitava te-
gevuse vahel ning õppeedukus ei alane. Tu-
lemused on head. Jahmatav mitterahuldav 
on raksatanud harva hinnete sekka iseenda 
minnalaskmisest, mis ülima kiirusega saab 
õpitud ja vastatud.

KERLI: Olen enamuselt positiivseid hin-

deid saanud, aegajalt mõned rahuldavad 
hinded. Ei viitsi kahtesid saada! (Ülihinna-
line mõte! Malle) Olen julgenud ja saanud 
enesekindlalt hakkama – see ongi minu võit.

Millest vajaka jäi? 
ANNIKA: Ei oska nimetada vajakajäämisi. 
Enda vähenõudlikkusele ei tohi juba põhi-
koolis kohta olla. Algatusvõime ning julgus 
koolielus osaleda, õppida mida jagatakse, 
on edasiviiv, loob kindlustunde. Nii ei jää 
ma teistele talla alla. Inglise keeles nägin 
põhikoolis vaeva, nüüd olen saanud toime: 
tundides räägime ja suhtleme omavahel, kir-
jalikke töid teeme vähe. 

KERLI: Olen rahul kõige sellega, mida 
mulle on kodu ja kaaslased seni pakkunud. 

Mille poolest õpetajad ja õpetus erineb?
Annika, Kerli: Siin ei ole võrdlusjoont või-
malik tõmmata. Põhikool ja selline nagu on 
ja gümnaasiumi/kutseõppe õpikeskkond 
teine. Tähelepanu, enda valmisolek ja tahe, 
distsipliin, sõbralikkus on vajalik igas erine-
vas keskkonnas. Õpetajad on sõbralikud ja 
hoolivad. Vast nõudlikkust on vähem, õpi-
huvi ühes edu saavutamisega on rohkem 
õpilase õlgadele antud.

Kurbusenoot vahel hinge puges, mil-
lest?
ANNIKA: Oli selliseidki hetki ikka: kodu-
igatsus, vanemad ja pereliikmed, saare maa-
liline rahu.

KERLI: Koduigatsus, ema valmistatud 
söök, kaetud laud ning perega koosolemised.

Millisena tundub Sulle uus algav õppe-
aasta? Näed muudatusi?
ANNIKA: Muljet avaldavaid erialaaineid 
lisandub juurde, tuleb rohkem pingutada. 
Kindlasti muutub õppimine huvitavamaks 
ja mitmekülgsemaks. 

KERLI: Õppeainetele lisandub loovtöö, 
endale sobiva teema ja teostuse valik on 
mõndagi uut.

Kui meeldivalt suve veetsite?
ANNIKA: Veidikene teenisin taskuraha, 
korjasin marju, seeni. Tegin näputööd, koh-
tusin sõpradega, lihtsalt naersin ja nautisin.

KERLI: Üheskoos Annikaga varusime ja 
sõime metsaande, töötasime juhutöödel, 
rallisime ratastega, tegime aiatöid, olime 
rõõmsad.

Suvevaheajal olid Annika ja Kerli prii õp-
pepingest, veetsid suve perega ja sõpradega. 
Metsas marjade ja seente korjamine andis 
emotsionaalset tuge, imetleti jalgratastega 
saarel veel tundmata paiku, nauditi vaba 
olemist.

Jagugu neil õnne ja õnnestumisi, sihi-
kindlust ja soovide täitumisi, jõudu ja tahet 
kõiges!

Optimismi teile!
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Vormsi savitoa lugu
HOBI

Annika ja Kerli esimene 
õppeaasta mandril

MEIE INIMESED

KOGEMUSPÄEV

Kerli ja Annika koos aega veetmas. Foto: erakogu

MERIT LANGI

Olen Merit Langi. Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis 
klassiõpetaja ja Sisekaitseakadeemias haldusjuhti-

mise eriala. Enamuse oma elust olen töötanud personali-
töötajana. Keraamikaga olen tegelenud viis aastat ja kaks 
aastat tagasi lõime õega enda ettevõtte Noor Keraamik 
OÜ. Meie ettevõte tegeleb keraamikutele tööriistade ja 
-vahendite müügiga, lastele ja täiskasvanutele kursuste 
korraldamisega Raplas ja Tallinnas ning natuke teeme 
ka ise keraamikat, peamiselt tellimustöid. 

Viimasel neljal aastal on elu mind igal vabal hetkel 
Vormsile toonud. Eks need inimesed, kes siin saarel ela-
vad või käinud on, teavad, kuidas see saar südamesse 
pugeda oskab. Ja pean tunnistama, et unistus Vormsil 
järjest rohkem aega veeta ja enda savituba teha on ol-
nud algusest peale. Igal korral, kui Suuremõisa vanast 
veskist mööda sõidan, mõtlen, kui vahva savitoa sellest 
teha saaks. Aga no selliseks investeeringuks ma veel või-
meline pole, niisiis otsisin alternatiive. 

Selgus, et Vormsi koolis on pool tööõpetusmajast lao-
ruumina kasutusel, kuid tööstusvool on olemas ja kui 
ruumid korda teha, siis saan neid rentida. Minu rõõm oli 
suur. Väiksed ebamugavused nagu vee ja wc puudumi-
ne mind ei heidutanud. Maarja Koppelmaa tuli appi ja 
tegime toa naksti puhtaks. Kogu keraamika tegemiseks 
vajaliku inventari vedasin kohale mandrilt. Nimelt on 
meie Noor Keraamik OÜ-l kaks suurt (120l) ahju: üks 
Raplas ja teine Tallinnas. Rapla Ühisgümnaasiumis suvel 
kursuseid ei toimu, seega sain sealt ahju ja töövahendid 
Vormsile tuua.

Nüüd tuli ainult loota, et ma pole ainus, kellele savi-
ga mängimine meeldib. Sel korral tuli appi Tatjana 

Sääs, kes aitas korraldada keraamikanädalaid, võttes 
enda peale nii projekti kirjutamise kui reklaami tege-
mise. Õla pani alla Vormsi vald, nii saime lastele kursu-
seid lausa tasuta pakkuda ja ka täiskasvanutele oli veidi 
soodsam. Ja oh kui suur oli minu rõõm, kui pea kõik 
grupid tulid rahvast täis ja paaril korral pidin kahjuks 
isegi mõne inimese ukselt tagasi saatma, sest rohkem ei 
mahtunud. Savitoa leidsid üles nii kohalikud täiskasva-
nud kui lapsed ja väga paljud külalised samuti. 

Valla toetusel toimus suvel kaks populaarset keraami-
kanädalat. Lisaks käis palju külalisi oma seltskondadega 
meisterdamas ja septembris oli juba aega ka kohalikel 
huvilistel rohkem kampa lüüa, nii et tegime veel kaks 
korda nädalas kursuseid, kuni ahju mandrile kolimiseni 
välja. Suur aitäh Vormsi vallavalitsusele ja koolile toetu-
se ja usalduse eest!

Nüüd on ahi ja tööriistad taas Raplas ja hinges uus 
unistus. Tahaks luua Vormsile statsionaarse savitoa – 
oma ahju- ja tööriistatega, mis kuhugi kolima ei pea. 
Praegu olen päris paljudelt kohalikelt ka kuulnud, et 
nad tegelikult suvel meisterdama ei jõudnud, sest tööd 
oli palju, aga pikkadel talveõhtutel liituksid heal mee-
lel. Samuti saaks keraamika töötoas ka koolielu põneva-
maks teha. Pole õppeainet, millega keraamikat siduda 
ei saaks – eesti keele jaoks saab teha näpunukke, ma-
temaatika kogu geomeetria saab savisse panna, füüsi-
ka ja keraamika ongi peaaegu sünonüümid, rääkimata 
loodusõpetusest või ajaloost jne. Lisaks annab savituba 
võimaluse ka sünnipäevi või muid vahvaid üritusi veidi 
teistmoodi läbi viia.

On juba mitu inimest, kes savitoa rajamiseks on abi 
pakkunud. Lisaks teeb Noor Keraamik sel aastal 

kampaania – kõik, kes meilt jõulu- ja ärikingitused os-
tavad, toetavad 20%-ga Vormsi savitoa ahju ostmist. Sa-
muti otsime Tatjanaga projekte, kust saaks raha taotleda. 
Ahjust lahutab meid 1800 € ja kui tööriistasid omal jõul 
ja saarerahva abiga saame meisterdada, siis tegelikult 
saaksime savitoa juba üsna väikeste kuludega käima lü-
kata. Vee ja kanalisatsiooniga ruume saab ka edaspidi 
otsida.

Kui Sul on talvel aega põllesid õmmelda, puidust vooli-
misnuge nikerdada või muus osas kampa lüüa, siis anna 
teada langimerit@gmail.com või Vormsi savitoa Faceboo-
ki lehel. Või kui Sinu ettevõttel või Sul endal on vaja jõu-
lukingitusi, siis anna ka sellest varakult märku. Niiviisi 
väikeste sammudega see unistus täituma hakkabki.

Nägin suve jooksul nii palju armsaid ja andekaid ini-
mesi, et hakkasin seda saart veel rohkem armastama, 
ning loodan, et saame juba varsti jälle koos savi mudida. 
Aitäh kõigile abilistele, toetajatele ja muidugi osalejatele!

Suvel tegutses Hullos savikoda. Foto: Tatjana Sääs

MTÜ Vormsi 
kalapüüdjate 
ühingu 
kogemusreis 
Saaremaale 
ENE SARAPUU,
reisiline

7. septembril alustasid vormsila-
sed oma kahepäevast kogemus-
reisi Saaremaale. Eesmärgiks oli 
vaadata Saaremaa erinevaid sa-
damaid ja kalapüüki. Kava meie 
jaoks pani kokku Saare Tours OÜ 
ja reis sai teoks EMKF kalandus-
fondi meetme toel, saades toetust 
Läänemaa Rannakalandus Seltsi 
Leader meetme kalanduse prog-
rammist.

Esimeseks peatuseks oli Muhu 
ja seal võttis meid vastu Muhu 
vallavanem, kes tegi mõnusa 
ülevaate muhulaste tänastest 
tegemistest. Saime uudistada ka 
kohalikku kalapoodi ja pagari-
töökoda. Toredaks kohtumiseks 
oli Koguva sadamas sealsete ka-
luritega. Sealt võeti kaasa mõnigi 
idee - näiteks (kala) kuivatusma-
ja. 

Astes väga maitsvat lõunat 
süües kohtusime MTÜ Saarte 
Kalandus tegevjuhiga, kes andis 
meile ülevaate saarlaste tegemis-
test kasutades kalandusfondi abi 
oma sadamate ja kalatöötlemise 
võimaluste parandamiseks.

Toreda üllatuse osaliseks sai-
me Pöide Pruuli Kojas, kus lisaks 
õllele saime maitsta ka linnase li-
monaadi. Vahva oli kuulata pere-
lugu, kuidas tootmisega alustati 
ja kuhu on juba jõutud.

Päeva lõpetuseks oli õhtusöök 
Saaremaa Toidufestivali raames 
restoranis «Rose», kuid enne seda 
saime tutvuda koos giidiga ka Ku-
ressaare linnaga.

Järgmist hommikut alustasime 
Tihemetsa Kala OÜ külastusega 
Nasval. Käisime külas Tihemetsa 
Tiinal. Nägime kuidas pere toi-
metab kalaga, püügist müügini ja 
suitsukala kõrvale saime mekki-
da ehtsat kodust saareõlut.

Salmes ootas meid vallava-
nem, kes andis värvika ülevaate 
Salme viikingilaevade leiust, sai-
me piiluda Salme kooli, külasta-
da Salme jõesadamat, kus kalu-
rid ootasid meid juba hommikul 
merel valminud äkilisega. Süm-
paatse mulje jättis Läätsa sadam 
oma ajaloo ja tänaste arengu 
soovidega, oli mida kõrva taha 
panna.

Lõunaks saime Lümanda söö-
gimajas tuhvliputru ja notti. No 
oli maitsev! Ega siis põikamata ei 
jäänud ka Leedri külla, kus ka-
dakasiirupi meistrid tegutsemas.

Kaasa saime uusi ideid ja 
mõndagi kodustele (Muhu leib, 
kadakasiirup jm) ja vaatamata 
jäi nii mõndagi. Tänud kõigile 
osalejatele ja järgmiste ettevõt-
misteni!

Vormsilased olge aktiivsed 
osalema.

Vormsi kalapüüdjad Saaremaal
Foto: Ene Sarapuu



ENE SARAPUU,
Läänemaa EV100 külade koordinaator

Ühise ettevõtmise «EV100 igas külas›› ees-
märgiks on see, et ükski inimene ei jää 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest 
ilma. See projekt annab igale külale, linnale ja 
selle kogukonnale võimaluse valida EV100 juu-
beliperioodist välja üks päev, millal nemad on 
sünnipäevalapse rollis ja peavad Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõi-
gi pidu. Mida aga teha, et sündmused, millega 
seda ajavahemikus aprillist 2017 kuni veebrua-
rini 2020 tähistatakse, ei koonduks ainult pea-
linna ja teistesse suurematesse linnadesse?

Nii ongi programmi «EV100 igas külas» ees-
märgiks, et ükski küla ega linn, ükski paik ega 
kogukond ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünni-
päeva tähistamisest eemale.

Selleks pole vaja muud, kui endale pikast juu-
beliperioodist valida välja üks päev, mil Eesti 
sünnipäev oma õuele, külaplatsile või linnaväl-
jakule kutsuda ja seda siis seal koos endiste ja 
praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõp-
rade ning naabritega väärikalt tähistada.

Heaks eeskujuks Läänemaal on Kinksi küla,  
Risti-Virtsu maantee ääres on nüüd kohalikku 
kooliajalugu meenutav pink. Selle pingi paigal-
damine on kingitus Eesti Vabariik 100 ja Karuse 
kihelkonnakool 300 tähistamiseks.

Kinksi külaseltsi ühe eestvedaja Eha Kuke 
sõnul on kunagise kooli kohale Köstrimäele 
paigaldatav pink pühendatud Karuse koolihari-
duse 300. aastapäevale. «On teada, et 1693 oli 
Karusel koolimaja, kuid polnud õpilasi. 1717. 
aasta visitatsiooni järgi on aga lapsed koolis 
olemas,» rääkis Kukk.

Samal kohal tegutses kool 200 aastat, kuni 
1917 suunati lapsed Karuselt Tuudi kooli.

Mälestuspink avati 2. septembri keskpäeval ja 
sellele järgnes samas ajalootund, kus meenutati 
Karuse kandi koolilugu ja esinesid Kõmsi kooli 
lapsed.

2. septembril 2017 kogunes Köstrimäele suur 
hulk inimesi, et tähistada Eesti Vabariigi 100. 

sünnipäeva ja avada üheskoos selleks puhuks 
Kinksi külla rajatud kingitus.

Kingituseks rajas Kinksi Küla Selts endise 
kooli asukohale sümboolse klassiruumi ja kivist 
koolipingi, väärtustades sellega hariduse osa-
tähtsust meie rahva ja riigi arengus ning kau-
ni emakeele säilimisel. Laual olevasse avatud 
raamatusse on kirjutatud, et aastal 1717 alus-
tas siin tegevust esimene talurahva kool Lõu-
na-Läänemaal – Karuse kihelkonnakool. Eesti 
Vabariigi kingitusena on kivipingile kinnitatud 
märgis «Eesti Vabariik 100 Kinksis 2.09.2017.»

Tervituskõned meelitasid mõtted kooliaega!
S ee on ilus näide, kuidas pidada meie Eesti 

Vabariiki tema sünnipäeval meeles. Kõik vallad,  
külad, kogukonnad, andke teada oma mõtetest 
ja tegudest seoses teie poolt tehtava kingitusega.

Milline võiks olla ühe kogukonna kingitus 
oma riigi sajandal sünnipäeval? 

Eks ikka selle kogukonna nägu ja tegu, täpselt 
nii suur või väike nagu sel kogukonnal jaksu ja 
tahtmist on. Peaasi, et on üheskoos, südame ja 
mõttega tehtud. Miski, mille tegemisest ammu 
unistatud, mõeldud, millest puudustki tuntud. 
Nüüd – Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg selli-
sed mõtted ja unistused üles leida, teoks teha, 
ellu kutsuda. Olgu selleks siis lipuväljaku, män-
guplatsi, kogukonna aia vm rajamine; kogukon-
na kroonika või näitemängu kirjutamine; kogu-
konnale olulisele paigale/hoonele/vms uue elu 
andmine; oluliste inimeste, sündmuste, paikade 
mälestuse jäädvustamine ja ikka nii edasi – täh-
tis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu 
jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui 
sünnipäev seljataga. 

Kõik ühiskingitusega liitunud kogukonnad 
saavad kantud ka «EV100 igas külas» kaardi-
le ja kalendrisse https://www.ev100.ee/et/
ev100-igas-kylas

Oma pidude/kingituste pilte saavad kogu-
konnad näidata ja teiste omi vaadata portaalis 
https://www.ev100.err.ee/

Teie mõtete ja ideede elluviimisel on abiks 
Läänemaa EV100 külade koordinaator Ene
Sarapuu ene@kklm.ee

Peame koos sünnipäeva!

Väljaandja: Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, 91301, Vormsi vald, 

Telefon 529 6318
E-posti aadress vv@vormsi.ee

Toimetaja: Elle Palmpuu
Vormsi vallavalitsuse referent

Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo

Vormsi valla ajaleht on saadaval
elektrooniliselt aadressil

www.vormsi.ee/elu-vormsil/
vormsi-vallaleht.

Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Tagasisidet ja kaastöid 

ootame e-posti aadressile
vv@vormsi.ee.

Oktoober 20174

Palju õnne!

86. sünnipäeval
ARNOLD KALDA 3. oktoober

81. sünnipäeval
HELGI MAURER 13. september

80. sünnipäeval
LEMBIT TARGAMAA 24. september

79. sünnipäeval
ANNE LAHT 17. september

78. sünnipäeval
REIN BENNO 23. oktoober

77. sünnipäeval
TAIMI ÕIGE 12. oktoober 

74. sünnipäeval
GENNADI LEVOŠKIN 19. oktoober

72. sünnipäeval
PEETER EHATAMM 3. september

71. sünnipäeval
MERIKE RAITOLEHTO 16. september
RÜÜD KAMARIK 9. oktoober

70. sünnipäeval
OLAVI RAITOLEHTO 22. oktoober

EV100 igas külas
Pärimusmuusika 
ringreis
TATJANA SÄÄS, kultuuritöötaja
SANDER KAHU, projektijuht

Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab 
taaskord August Pulsti omaaegsete ring-
reiside vaimust kantud turnee, millega 
sõidutame pärimusmuusika rahvani. 
Kontserdi külastaja saab näha, kuivõrd 
elav ja mitmekihiline on meie pärimus-
muusika, kuna lavale astub pillimängi-
jaid mitmest põlvkonnast.

8. novembril kell 20.00 saab meil 
kuulda-näha Eeva ja Villu Talsit ja Ants 
Tauli. Kontserdi alguses saab kuula-
ta meie kohalikke pärimuse kogujaid 
ja elavaks mängijaid Marju Tamme ja
Yngve Rosenbladi ning noori pillimän-
gijaid Katarina Kõiveeri ja Merilyn Juh-
kamit ning ka Liisa Koemetsa, meie hiiu 
kandle õpetajat.

Eeva ja Villu
Eeva tuleb Ülenurmest. Koorijuhi tütre-
na hakkas ta laulma juba enne rääkima 
õppimist. Viiulimänguga alustas Eeva 
kolmeaastaselt, ta õppis Ülenurme muu-
sikakoolis, Heino Elleri nimelises muu-
sikakoolis ja Indrek Kalda käe all. Villu 
tuleb Püssist, tuhamägede maalt, kus ta 
mängis pilli legendaarses rahvamuusi-
kaansamblis Meelelahutaja ja ekspe-
rimentaalsetes punkrokkansamblites 
Sinine Pilveke ja Voltmeeter. Kahe muu-
siku teed kohtusid esmakordselt ETNO 
laagris, hiljem on nad õppinud muusikat 
Viljandis, Göteborgis ja Tallinnas. 

Tänaseks on nad tõeliselt kokku kas-
vanud, Eevast ja Villust on saanud abi-
kaasad ja nad on bändikaaslased mit-
metes erinevates ansamblites. Veelgi 
enam - isegi nende pillid on valmista-
tud ühest puust! Eeva ja Villu kontser-
dil saab kuulda nii pärimuslikke kui ka 
omaloomingulisi laule ja pillilugusid. 
Saab tantsida, kaasa laulda või lihtsalt 
end mõnusalt tunda. See on koos män-
gimine, koos kõlamine, koos olemine. 
Kahekesi koos ja publikuga koos.

Ants Taul
Valgamaalt Riidajast pärit Ants Taul, 
keda ka Torupilli-Antsuks kutsutakse, 
on Eesti torupillitraditsiooni taaselusta-
ja ja edendaja. Ta on jaganud oma tead-
misi ja oskusi nii Viljandi Kultuurikol-
ledžis õpetades, kui ka rahvamuusikuna 
mööda ilma ringi rännates ja esinedes. 
Lisaks torupillile on Ants ka osav lõõts-
pilli ja akordionimängija.

VABARIIGI SÜNNIPÄEV

MERLIN LUMIST,
Eesti Põllumajandusmuuseum

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Ees-
ti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik 
omandada arvukates põllu- ja kodumajandus-
koolides, kutsekoolides ning tehnikumides. 

Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub üles 
taolistes koolides põllumajanduslikel ja kodun-
dusalastel erialadel õppinud inimesi üles kir-
jutama mälestusi oma õpingutest ning saatma 
neid muuseumile, et neid talletada ja teha ava-
likult kättesaadavaks praegustele ja tulevastele 
põlvedele. 

Kui leidub ka mõni teemakohane ese, foto või 
dokument, mille annetamisest muuseumile oled 
huvitatud, siis võid sellest samuti märku anda. 
Siinkohal esitame suunavaid küsimusi, millele 
mälestusi üles kirjutades võib tugineda. 

Mis koolis Te õppisite? Või läbisite  mõne  
vastava kursuse? (Millises koolis olite varem 
õppinud?)

Millal Te koolis õppisite? Kui vana Te siis oli-
te? Mis eriala te õppisite?

Mis tingis kooli valiku? Kas olid kindlad
ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, 
milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite 
ise kooli valikul kaasa rääkida? 

Kas kool oli maksuline?
Kas kooli astumisel nõuti juba enne teatud os-

kusi ja eelteadmisi? Olid ehk koolikatsed? Kas 
koolis õppisid kõik ühe programmi järgi või sai 
aineid valida? 

Milliseid oskusi-teadmisi koolilt kõige enam 
nõuti (mis olid kõige populaarsemad)? 

Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? 
Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi 
korraldatud?

Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ei 
meeldinud? Millised ained või tegevused ei 
meeldinud? Mis oleks võinud koolis teisiti olla?

Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või 
range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi 
ja väljasõite?

Kas ja kuidas oli korraldatud õppeperioodil 
õpilaste majutus?

Kas oli kehtestatud koolivorm?
Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli pii-

ranguid (vanus, abielu vms)? Kas keegi saadeti 
ka mingil põhjusel ära?

Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool 
ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas 
on mingeid kooliga seotud mälestusesemeid?  

Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks 
tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pi-
gem praktilist laadi? Milliseid koolis omanda-
tud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on 
midagi, mille õppimine oli kasutu?

Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks 
midagi võinud teisiti teha? Millega seoses kool 
kõige sagedamini meenub?

Mälestused palume saata või tuua Eesti Põl-
lumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 
61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab   
Merlin Lumistelt telefoni 738 3818 või e-postil 
merlin.lumiste@epm.ee

Põllu- ja kodumajandusliku
hariduse omandamine 

KOOLIAEGSED MÄLESTUSED

Kultuuriüritused
5. NOVEMBRIL KELL 11.00 filmihommik 
«Imetlusväärse noore T. S. Spiveti era-
kordne teekond» seltsimajas. Tasuta
8. NOVEMBRIL KELL 20.00 Rahvamaja-
de ringreis: esinevad Marju Tamm ja Yngve 
Rosenblad, Eeva ja Villu Talsi ning Ants 
Taul. Pääs 7€/5€ (eelmüügist Hullo poest 
kohalikele kuni 7. novembrini, õpilastele, 
pensionäridele)
10. NOVEMBRIL isadepäeva tähistamine
9.-11. NOVEMBRIL võimalus Liisa Koemet-
salt hiiu kandle tunde võtta (info hiiu kand-
le õppe artikli juures)
21. DETSEMBRIL KELL 9.30 kooli saalis 
mullishow. Tasuta
29. DETSEMBRIL Vana aasta pidu. Õhtut 
juhib Meelis Sarv ja tantsitab «Vanaviisi». 
Tasuta

Kava täieneb pidevalt ja jooksvalt saab 
sündmusi vaadata Vormsi saare facebooki 
lehelt ja koduleheküljelt tule-vormsile.ee
Info: Tatjana Sääs, kultuuri- ja noorsootöö 
spetsialist, telefon 5343 6771, 
tatjana@vormsi.ee.
vormsi.ee, tule-vormsile.ee

Juuksur
Juuksur on saarel 8. ja 9. novembril ja võ-
tab vastu koolituskeskuses. Palun aeg eel-
nevalt broneerida 5666 5784.

Vormsi maade 
müügikuulutused

Vormsi kodulehel on nüüd võimalus anda 
teada, kui soovite oma maad müüa. Sealt 
on lihtsam Vormsi elanikul saada teada, 
milline maa Vormsil on müügis. 
http://vormsi.ee/uudised/kinnisvara-
kuulutused/ 

Me ei võta müügikuulutusi kinnisvarabü-
roode kodulehtedelt automaatselt. Selleks 
peab kinnisvarabüroo või maa omanik soo-
vi avaldama ja saatma oma kuulutuse val-
la meilile vv@vormsi.ee 

Esimene kuulutus on juba ilmunud Lää-
nemaa Metsaühistu poolt korraldatavast 
enampakkumisest.

Püüame teada anda ka riigimaa oksjoni-
test. 

Kui maatükk on uue omaniku leidnud, tu-
leb teatada samal meiliaadressil, et kuulu-
tus ei jääks edaspidi segadust tekitama. 

Tegevuse laiem mõte on selles, et maa-
tulundusmaad saaks osta vormsilased, kes 
neid igapäevaselt harivad ja majandavad. 
See omakorda võiks olla üks tegureid, mis 
tagaks elu edasikestmise ja ettevõtluse 
Vormsil.
Valvi Sarapuu, kinnisvaraspetsialist

Interneti- 
ühendusest saarel
MARKKO SALM,
OÜ ProDigi, insener

ELASA magistraalkaabli paigaldamine 
ja viimase miili projekti valmimine on 
andnud Vormsile parema platvormi ka 
tasuta avaliku internetiühenduse või-
maldamiseks. Täna on käimas tööd, 
mille vältel likvideeritakse amortisee-
runud wifi  tugijaamad ja paigaldatakse 
uued seadmed kohalikesse mastidesse. 
Rekonstrueerimise käigus on juba lõ-
petatud teenus Norrby majaka ja Saxby 
tuulepaagi piirkonnas, lisandumas on 
Förby küla ja Sviby sadama leviala. Töö-
de ajal võib esineda probleeme ühendu-
se kasutamisega, lühiajalisi häireid on 
tavapärasest enam, pikemast sidekat-
kestusest palume teavitada aadressil 
info@prodigi.ee. Lõpptarbijale teenuse 
uuenemine rahalisi lisakohustusi ei te-
kita, ka antenni omavad majapidamised 
suunatakse uutesse jaamadesse tasuta. 
Projektist on tänaseks teostatud ca 30%, 
võrk peab valmis olema hiljemalt 31. 
jaanuariks 2018.


