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Vormsi valla leht

Vallavanema veerg
ENE SARAPUU

Head vormsilased!
uud on kolletamas ja sügis on oma täisõigustega asunud
ametisse. Suvine soe jääb seljataha ja aeg on ennast seada
valmis talveks ja juba uueks kevadeks. Valla toimetamistes
oleme valmis saanud helikopterite maandumisplatsi (kuigi
juurdepääs tahab veel lahendust). Kooli juurdeehitus valmis
õppe-aasta alguseks. Ees ootavad uued tegemised – koolimaja
fasaadiremont koos akende vahetusega ja Sireli talu renoveerimisega alustamine (kui saame soovitud toetuse).
Endiselt on laual jäätmete käitlemise probleemid. Eriti murelikuks teeb Rumpo ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise
ala. Oleme rääkinud, et oksad ja muu väiksema põletatava
prahi võiks igaüks ikka ise oma majapidamises põletada. Kurb
on, kui visatakse oma jäätmed risti-rästi ja valimatult meie
ühiseks kasutamiseks mõeldud alale. Kahju on näha, et hoolime teineteisest ja oma elukeskkonnast saarel nii vähe. Kõik
mõtted ja ideed jäätmemajanduse parendamiseks on oodatud.
Valukohaks on eakate toimetulek saarel. Kõik me soovime, et
lähedased hooliksid meist ja et me tuleksime võimalikult kaua
iseendaga toime. Paraku kõik meie soovid alati ei täitu ja siis on
oluline, et sinu ümber oleks sind mõistvad ja toetavad inimesed.
Tore on vaadata meie eakate teisipäevaseid kohtumisi ühiselt
kaetud laua taga. Püüame koos leida parimaid lahendusi ja pakkuda tuge pensionäride seltsi toimetamistele. Narvas toimus
septembri lõpus omavalitsustepäev. Seal otsustati hakata tähistama edaspidi koos eakate- ja muusikapäevaga 1. oktoobril.
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Vormsi lasteaia pere – 2018-2019 õppeaasta algus. Foto: Ene Koitla

Meie, kahe kuni kuue aastased
põnnid ja tädid

Terve laps

REET NÕULIK

Tervel lapsel rõõmus meel
kõik takistused pühib teelt.
Kodus aitab ema, isa,
sporti tehes üsna visa.
Oskab teha kukerpalli,
reipalt viskab tiritamme.
Sõpradest ta lugu peab,
hätta neid ei jäta eal.
Oskab teha õunapomme,
vahel mugib maitsvaid komme.
Toiduga ei pirtsuta
ja teab, mil vaja puhata.

Kell saab viis ja väiksel lapsel raugeb mänguind.
Millal tuleb minu emme koju viima mind?!
Tööpäev raske selja taga väiksel lapsel on:
tants, lauluproov ja judo trenn, tunde kaks või kolm.
Ruttu riide, ruttu õue, keegi lükkas seal.
Laps kukkus, valu nutu tõi ja plaastri põse peal.
Siis sõbraga veel oli tal tillukene riid,
kuid õpetaja aitas, sai ületatud kriis.
Nüüd kell on viis, laps väsinud, aknal ootamas.
On ainus soov koos perega kodus olla taas.

MILVI VILBERG

SUUREMAD EHITUSED

Manööverpinnad, helikopteriplats ja
Vormsi Põhikool – Lasteaed juurdeehitus
RIINA NEDZELSKIENE

inu nimi on Riina Nedzelskiene ja töötan Vormsi vallas alates
1. veebruarist 2018 ehitusala spetsialistina.
Tore on tulla tööle kui mitu suuremat projekti on ehitamisel ja valmimas.
Tööde tegemiste tuulik on käima löödud
eelmiste spetsialistide poolt ja minul on
olnud au sellele kas siis hoogu juurde
anda ja kui vaja ka korraks peatada.
Septembri alguses avas vallavanem Ene
Sarapuu pidulikult linte lõigates kolm
vastvalminud objekti Hullo külas.
3. septembril suundusime vastu võtma kohaliku ehitusfirma Paulus Grupp
OÜ poolt teostatud manööverpindasid.
Manööverpinnad valmisid kodanikele
kes saavad elada Sireli talu rekonst-
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rueerimistööde ajal just nendel pindadel. Täna vaatasin arhiivis säilitatavaid
lasteaia maja rekonstrueerimistöödel
jäädvustatud pilte, kus näha kuidas
vana maja asemele kerkis täiesti uus
ehitis. Loodame, et Sireli talu nii halvas
seisus ehk ei ole ja uuenduskuuri läbi
tehes säilitab oma Vormsile iseloomuliku välisilme.
Vormsi põhikooli juurdeehitusel on
järgitud samuti olemasoleva hoone
stiili ja täidetud etteantud ülesanne
luua kaasaegsed pesemisvõimalused
spordi huvilistele ja eeskätt kooli kasutuses oleva ruumina. Juurdeehituse
ehitusprojekti autor FIE Ants Rajando
ja ehitaja Soliidne Kodu OÜ. Täiendab
tänavu oktoobris sportimise võimalusi ka põhikooli tagahoovi paigaldatav
Eesti Olümpiakomitee poolt rahastuse

saanud jõulinnak. Selle eest peab tänama Vormsi Lasteaed-Põhikooli aktiivset
juhtkonda, kes taotluse esitasid õigeaegselt ja ka EOK büroojuhti, kes pidid tegelema ka ehitusteatise ja ehitusprojekti
esitamisega. Jõulinnakule koostas ehitusprojekti arhitekt Martin Aus, Loov
Arhitektid OÜ.
Kes on tutvunud Vormsi saare teeäärsete mälestustahvlitega «Vormsi kadunud vaated» teavad, et Hullo vene kiriku
poole vaadates on ilmekas pilt helikopteriga ja kohalike lastega. Sellest ajaloolisest maandumiskohast edasi üle põllu
avati pidulikult ka uus helikopteriplats
mis on valgustatud nõuetelevastavate
valgustitega ja ka uue tuulekotiga. Teada on, et see on väga vajalik laskumise
ja õhkutõusmise koht ja muudab Vormsis elamise veelgi turvalisemaks.

simesel septembril algas kool. Sellel õppeaastal alustas
Vormsil kooliteed seitse last. See on tore, et meie kool ja
lasteaed on jätkuvalt lastele valmis teadmisi andma.
Nädalavahetusel (6 .oktoobril) toimus Vormsi valla arengukava uuendamise strateegiapäev. Vormsi valla uue arengukava koostamine jätkus temaatiliste aruteludega. Oodatud olid
kõik asjaosalised ja huvilised, kellel pakkuda lahendusi, kuhu
ja kuidas järgmisel kümnel aastal Vormsi peaks arenema.
Arutelude teemadeks olid: Noorsootöö ja haridus – Millised on
noorte ootused elule saarel? Mis noortele Vormsi juures kõige
rohkem meeldib? Millest nad kõige rohkem puudust tunnevad? Räägime vaba aja veetmise võimalustest, noorsootööst,
haridusest ja huvitegevusest. Selle teema eelnev arutelu toimus ka koolis koos õpetajate ja õpilastega.
Vaba aeg, turism ja saare kuvand – Milliseid vaba aja veetmise võimalusi peaks Vormsi pakkuma? Kuidas tasakaalustada
tegevusi kohalikele ja külalistele? Kuidas soovime tutvustada
Vormsit väljaspool saart? Kuidas pakkuda turistidele kvaliteetset ja mitmekülgset teenust, samal ajal aga väärtustades
saare rahulikku elurütmi? Arutame vaba aja veetmise, ühistegevuste, Vormsi kuvandiga ja turismiga seotud küsimusi.
Ettevõtlus ja majandus – Kuidas luua saarel soodne keskkond ettevõtluse ja turismi tasakaalustatud arenguks. Kuidas
saavad ettevõtjad panustada saare arengusse ning mida ootavad nad valla poolt, et luua töökohti ja lisandväärtust. Räägime ettevõtluskeskkonnast, vajalikest avalikest teenustest,
ühendustest ja keskkonda väärtustavast majandustegevusest.
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ormsi valla arengukava aitavad koostada ja strateegiapäeva viisid läbi Ragnar Siil ja Jorma Sarv kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekojast Creativity Lab. Arutelude
mõtted ja kokkuvõtted on Ragnar ja Jorma lubatud avalikustada valla kodulehe kaudu.
Läbivaks teemaks kõigil aruteludel oli meie praamiliiklus.
Järgmise aasta praamiliikluse korraldamise küsimuste aruteluks on kutsutud laua taha sellel aastal raske veoseid teostanud firmad (nii kohalikud kui ka teised) koos Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse ja volikogu liikmetega. Soovime rääkida läbi just suviste raskeveoste tegemise osa. 2019. aasta
praamigraafikute järgi reiside korraldamine tuleb arutusele
juba järgmistel kohtumistel, arvestades saarerahva huvidega
ja Kihnu Veeteede võimalustega (lähtuvalt hankest).
Soovin kõigile päikeselisi päevi ja hoolivust!
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Volikogu ja vallavalitsuse tegemistest
olikogu andis loa juriidilisele
isikule kinnisasja omandamiseks ja võttis vastu Vormsi vallavara
valitsemise korra muudatused. Enamus muudatused puudutasid otsuste
tegemise piirmäärade muutmist. Volikogu andis seisukoha Mõisaholmil
asuvate Kuusiku ja Männiku katastriüksuste maa sihtotstarbe muutmise ja ehitusküsimuste kohta ning
maa erastamise kohta Harilaiul,
kinnitas Vormsi valla arengudokumendid, mis olid avalikule arutelule
välja pandud. Avaliku arutelu käigus
ühtki ettepanekut ei esitatud. Uue
arengukava koostamise avalikud
arutelud toimuvad ja nende kohta
jälgige teavet meie valla kodulehelt:
www.vormsi.ee. Volikogu liikme
Tanel Viksi volitused on ajutiselt
peatatud ja kuni käesoleva aasta lõpuni teda asendab volikogus Madli
Tarjus.
Vallavalitsus andis välja ehitusloa
kinnise soojussüsteemi ehitusprojektile aadressil: Kersleti küla, Norenda
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2 kinnistule, kat nr 90701:001:0346.
Vallavalitsus võttis vastu Förby külas asuva Irjase-Masase katastriüksuse nr 90701:002:0216 ja Saxby sadam katastriüksuse 90701:001:0424
detailplaneeringud.
Kinnitati Reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri ja muudeti Vormsi
valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste
osutamise rakendamise korda, mis
puudutab huvitegevuse maksmise
korralduse muutmist. Noorsootöö
seadusest tulenevalt peab igal vallal olema noorte huvitegevuse kava
ja selleks nähakse vahendid ette ka
riigieelarves. Nüüdsest toetatakse
ka mandril üld- või kutseharidust
omandavate kuni 26. aastaste noorte huvitegevust. Noorte huvitegevuse toetamine on Vormsil erinev,
kuna meie noored tegelevad peale
Vormsi kooli lõpetamist huvitegevusega põhiliselt mandril. Üliõpilaste
huviharidust eraldi ei toetata, sest
üliõpilastele, kes on läbinud Vormsi

kooli kolmanda kooliastme, on loodud võimalus taotleda Vormsi vallast
stipendiumit. Vormsi vallas elavale
üliõpilasele makstava stipendiumi
suurus, maksmise tingimused ja
kord¹ on avalikustatud Riigi Teatajas
ja kättesaadav ka Vormsi valla kodulehel valides rubriigi demokraatia ja
alapealkirja dokumendiregister.
Korduvalt on arutatud eakate hoolekande küsimusi ja vallavalitsus on
seisukohal, et kõige parem on hooldada inimesi nende oma kodus. Seda
teenust saab vallavalitsus pakkuda
seni kuni hooldusvajadus ei ületa
5 päeva nädalas külastust üks kord
päevas. Samas leibkonnas igapäevaselt koos elavaid pereliikmeid hooldajaks ei määrata kuna tulenevalt
perekonnaseadusest on pereliikmetele kohustus omakseid aidata.
Vallavalitsus eraldas mittetulundusühingu Vormsi Kodukandi
Ühing, reg kood 80118129, projektile «Vormsi laste rahvariided Vormsi Talumuuseumi ekspositsiooni»

Vormsi Talumuuseumi kollektsiooni täiendamiseks laste rahvarõiva
komplektiga 450 (nelisada viiskümmend) eurot ja Läänemaa Pensionäride Ühendusele maakondliku
eakate kokkutuleku korraldamiseks
40 eurot.
Alates käesoleva aasta augustist
kuni direktor Age Hälvini tööle
naasmiseni töötab Vormsi LasteaedPõhikooli direktori ametikohal täistööajaga ja tähtajalise töölepinguga
Triinu Laar.
Vallavalitsus soovitas tulevikus
kruntidele nime määramisel vältida
nimede kordumist, et aadressid oleks
arusaadavamad ja päästebrigaadidel
oleks lihtsam abivajajateni jõuda.
Täna on olukord, kus külades talu nimed kattuvad ja eraldi on vaja teada,
kus on küla piir, et õige taluni jõuda.
Alates 1. aprillist on Vormsi vallas aastane jäätmeveo tasu ja elamu
või suvila omanikule 60 eurot aastas. Vormsi elanikele, kellel ei ole
vallavalitsuse ees täitmata rahali-

si kohustusi, kehtib
soodustus ja jäätmeveo
teenustasust 2/3 maksab n e n d e
eest vallavalitsus. Seega palun olla
tähelepanelik ja kontrollida, et vähemalt aasta lõpuks oleks kõik arved makstud.
Kui jäätmemajanduse ja prügi
sorteerimisega tekib küsimusi, siis
helistage vallavalitsuse lepingupartnerile Andres Kochile telefonil
505 2342 või kirjutage e-post aadressil andreskoch@hot.ee.
Lõppenud on helikopteriplatsi
ehitus ja koolimaja juurdeehituse
ehitustööd. Korraliku kopteriplatsi
olemasolu on turvalisuse seisukohalt tähtis meile kõigile. Ees seisab
koolimaja fassaadi soojustamine ja
akende vahetamine. Projekti rahastamise leping EAS-iga sõlmitakse
peale projekti valmimist ja ehitusloa väljastamist. Sellega peaks paranema oluliselt meie kõige tähtsama
hoone kasutustingimused.
Kaunist sügist kõigile!

SÜNNIPÄEV

99 vaprat eluaastat – Oskar Friberg
MALLE HOKKONEN

eid, kes elanud 99 aastat, on jätkuvalt vitaalsed, huvitunud elustolust, on head kõnekaaslased, neid ei
ole just palju meil siin Vormsil ette
näidata.
Selline aukartust äratav ja võimas
eluaastate hulk täitus Oskar Fribergil
16. augustil.
Meeldiva suhtlemise, tähelepanelik
ja maailma sündmustega kursis olev
Oskar on täis pakatavat elulusti, osaleb
tuliselt vestluses ja tunneb rõõmu elu
kaunimatest külgedest. Oskar ei kurda
põdurat tervist ega igatse käredaloomulist noorust tagasi, ei räägi vaid ilmast ega ole muserdatud sõjaõudustest.
Norrby majakas töötas Oskar kuni
oma 83. eluaastani! Täna ta tapsib tasakesi ja kangekaelselt koduõues, ümber lapsed ja lapselapsed ning ehitab
mõttes rõõmuga tulevikulossi. Elada
sajani! Naljatamisi kostab Oskar, et armastusega on tiba kehvasti ...
Just armastuses Oskaril veab – elu
armastab ja hoiab Oskarit ja Oskar
armastab elu. Selma ja Oskari ustavast, tuvidena kudrutavast kooselust
on sirgunud tugevad ja asjalikud lapsed. Lapselapsedki on vanavanematelt
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mehelikkuse ja õnnelikkuse rüü üle
võtnud ning oma elurajal täiskäigul
tõttamas.
Veel paar aastat tagasi oli Oskar
kaelani meres ja seadis kalapüüdmiseks võrke. Saaki oli. Noorena unistus
keerleski vaid mere ümber, kuid tolleaegne elukorraldus ei võimaldanud tal
merendust õppida. Tolleaja õppimisvõimalused olid hoopiski õhemad ja
hapramad.
Nooruspõlvest meenutab Oskar, et
oli hoolimata planeetide mõjutusest
alati vinks-vonks poiss. Suurimaks
«krati-tükiks» on Oskarile mõnest õunaaiast lubaküsimata ülekäimine ning
saagijagamine. Talvepäevi veedeti
külalastega lumesõjas ja sportmängudes, muidugi suusatamine-uisutamine
oli igapäevane. Külas oli tol ajal lausa
spordiväljak – lust ja lõbu noortele!
Isa-ema õpetusest meenutab Oskar,
et turvatunde ja suured šansid eluks
annab alati töö hästi tundmine ja tegemine.
Oskari kambrisse Norrbys jagus õnnitlejaid hulganisti.
Soovime Oskarile õhinat ja õnnestumisi, tugevat elutahet ning tervist.
Olgu temaga ja tema laste ning lastelastega alati päike kaasas!

Valla töötajad õnnitlemas Oskarit. Foto: Malle Hokkonen
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Toetus üksi elavatele pensionäridele
O
ktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa meie
vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust.
Toetuse eesmärk on parandada üksi
elava pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.
Millega täpselt on tegemist, sellest kirjutab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle
Sumil-Laanemaa.
Üksi elava pensionäri toetust
maksab Sotsiaalkindlustusamet
koos oktoobri pensioniga ja selle
saamiseks ei pea pensionär ise midagi tegema – amet maksab seda
rahvastikuregistris olevate andmete
põhjal. Toetuse määramiseks vaatame, millised andmed on pensionäri
kohta rahvastikuregistris kuue kuu
pikkuse perioodi vältel alates 1. aprillist kuni 30. septembrini. Toetuse saamiseks peab pensionär olema
kogu sellel perioodil vanaduspensionieas ja nagu toetuse nimi ütleb
elama rahvastikuregistri andmetel

üksi. Toetust makstakse neile, kelle
kättesaadav pension on 2018. aastal
väiksem, kui 492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka mõned
erandid. Näiteks, kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest või mõlemad
on pensionärid, on õigus üksi elava
pensionäri toetusele. Ka juhul, kui
pensionär elab koos oma alaealise
või kuni 21-aastase õppiva lapsega,
saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt ka selliseid
pensionäre, kes elavad küll reaalselt
üksi, kuid kelle andmed rahvastikuregistris seda ei kinnita. Lapsed on
ammu kodust lahkunud, kuid kui sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa sotsiaalkindlustusamet seda toetuse määramisel
arvestada. Ka juhul, kui inimene on
rahvastikuregistrisse registreeritud
ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei ole meil võimalik toetust
määrata. Julgustame seetõttu inimesi kindlasti oma aadressiandmeid
rahvastikuregistris õigeks muutma

ja sel juhul tekib toetuse saamise õigus juba järgmisel aastal.

Toetust saavad ka
hooldekodude elanikud
Üksi elava pensionäri toetust maksame ka kõigile ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes
on teenusel viibinud vähemalt alates
selle aasta aprillist. Nende puhul ei
lähtu me rahvastikuregistrijärgsest
elukohast, vaid asjaolust, et inimestel tuleb hoolekandeasutustes tasuda
sarnaselt kodus elamisele igakuiselt
eluks hädavajalike kulutuste eest.
Kui kahest samale aadressile elama registreeritud pensionärist üks
on läinud hooldekodusse ja teine
on jäänud nende ühisesse koju üksi
elama, maksame toetust mõlemale.
Seda põhjusel, et üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid
rahvastikuregistris ümber kirjutada
ja seega puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal elanud
pensionäril sisuliselt võimalus end
registris üksinda elama märkida.

Kuidas toetust saab?
Üksi elava pensionäri toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet välja üks
kord aastas – koos oktoobri pensioniga. Toetuse suurus on 2018. aastal
115 eurot. Toetus makstakse välja
samamoodi, nagu pensioni – kui
pension makstakse arveldusarvele,
siis samale arvele laekub ka toetus. Kui aga pension toodi koju, siis
tuuakse toetus samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole oluline,
kas vanaduspensioniealine inimene
töötab või ei tööta. Samuti ei võeta
toetuse määramisel arvesse muid
sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toetuse
määramisel lähtume inimese kättesaadava pensioni summast, mis
peab toetuse saamiseks olema väiksem kui 492 eurot.
Üksi elava pensionäri toetust ei
maksustata tulumaksuga ja makstud
toetust ei arvata toimetulekutoetuse
arvestamisel sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab pensioni ka
mõnest välisriigist, peab ta toetuse

saamiseks sotsiaalkindlustusametile
teada andma oma välisriigi pensioni
suuruse 1. aprilli 2018 seisuga. Toetust maksame vaid juhul, kui Eestist
ja välisriigist saadavate pensionite
summa kokku jääb alla 492 euro.

Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks on korras andmed rahvastikuregistris. Kui
pensionär ei vasta mingil põhjusel
selleaastasel vaatlusperioodil – aprillist septembri lõpuni – toetuse
saamise tingimustele, tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel
aastal.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusamet kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Küsimuste tekkimisel saab võtta
ühendust sotsiaalkindlustusameti
infotelefonil 612 1360 või e-kirja
teel yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
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Koristuspäev Rumpos
ELLE PALMPUU
VLP loodusainete õpetaja

septembril koristasime
kogu kooliperega Rumpo
poolsaart. Tunni ajaga jõudsime
prahi ära korjata küla alt rannast
ja poolsaare tipu osas kuni linnuvaatlustornideni. Selle lühikese
ajaga kogusime paarkümmend
suurt prügikoti täit prügi. Peamiselt plast- ja klaastaarat, kuid oli
ka erilisi leide: voolikud, saapad,
WC-poti kaas, ujumispüksid, hambahari, kotitäis ja isegi terve majatäis prügi.
Õpilased olid väga innukad, kõi-

18.

gile meeldis. Elevust tekitas, mida
keegi põnevat leiab. Töö meeleolule lisas lusti kaunis soe suveilm ja
uudishimulikud mägiveised.
Päev läks igati korda ja täitis
eesmärgi. Kui nädala lõpul jalgrattamatkal olime, siis märkasid
õpilased tee ääres vedelevat prahti, mis silma riivas. Õpilaste soov
on veel head teha ja uuesti kuskil
randa koristada. Tundsime ennast
suure maailmakoristustalgute osalistena. Aitäh kõikidele tublidele
kaasalööjatele: õpilastele, õpetajatele, vallatöötajatele ja lapsevanematele!
Hoiame oma saare puhtana!

Koolipere
maailmakoristuspäeval
Foto:
Madli Tarjus

Sotsiaalhoolekanne Vormsi vallas
MEEME VEISSON

ustatud Vormsilased.
Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste,
vältimatu sotsiaalabi ja muu abi
andmise või määramisega seotud
toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning
aktiivset osalust ühiskonnaelus,
ennetades sealjuures sotsiaalsete
probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil. Nii ütleb Seadus.
Püüame järgnevates lehenumbrites veidi lähemalt lahti kirjutada neid teenuseid ja toetusi, mida
Vormsi valla elanikel on võimalik saada ja selgitada asjaajamise
käiku ning kuidas ja kellele need
mõeldud on. Leheruum ei võimalda kõiki detaile esile tuua ning
seepärast olgu juba alguses öel-
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dud, et iga inimene on isiksus ja
iga olukord on ainulaadne ning kui
Teil või Teie lähedasel, naabril või
tuttaval on probleem, siis pöörduge vallamajja ja leiame Teie küsimusele lahenduse.
Tänases lehes loetleme ära teenused, mida Vormsi vallas osutatakse.
• Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
• Koduteenus
• Eluruumi tagamine
• Sotsiaaltransporditeenus
• Isiku igapäevast toimetulekut
soodustavad sotsiaalteenused
• Täisealise isiku hooldus
• Tugiisikuteenus
• Isikliku abistaja teenus
• Varjupaigateenus
• Turvakoduteenus
• Võlanõustamisteenus
Lähemalt juba järgmises lehes.

Turism
RIINA LAURIMAA

uvel toimus väike küsitlus-tagasiside valla poolt. Lehed olid
saadaval Ormsöl kohvikus.
Tänud kõigile, kes leidsid aega
tagasisõidul kiiresse argipäeva.
Kõigi vastanute vahel, kes julgesid jätta oma nime ja kontakti,
loositi vallavalitsuses 11.09. giidiga tuur Vormsil. Võitjaks osutus
Maie Rakverest, kes oli saarel esmakordselt.
Mida siis ära märgiti?
Vormsi jättis enamikule omapärase kustumatu koduse ja mõnusa
mulje oma puutumatu ja avastamist ootava loodusega. Saart peeti
nii väikeseks ja samas suureks.
Umbes pooled vastanutest oli
saarel esimest korda.
Paamiühendust hinnati heaks,
praam on mugav ja ülesõit sujuv.
Probleemiks märgiti puuduvad õhtused väljumised ja autoga saarele
saamise õnnemäng – kas on võimalik saada praamile?
Saarel olles tunti puudust WC-dest
ja prügikastidest, viitadest, ran-
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Mees, kellel meeldib aidata
MALLE HOKKONEN

aikiva hoiakuga Heini on kui
kaitsva kesta varjus ning jääb
tavaliselt märkamatuks. Tutvus temaga annab arvata, et pikem vestlus jääb olemata. Ent murdnud sisse
Heini suhtlusringi, tuleb tema suust
kuldaväärt mõtteid, elavaid meenutusi, suisa pillub elupärleid ...
Heini on saarel sündinud, saarel
koolitarkuse omandanud, saarele
tööle jäänud. Tõepoolest, Heini silmi
hakkas päike paistma ikkagi Haapsalu sünnitusmajas, ent sealtmaalt
on tema elu kulgenud saarel.
Möödunud kesksuvel, 50 aastat
tagasi seoti Heini sinise teki sisse,
sinise paelaga kokku ja algas sõit isa
ja emaga oma koju, Vormsile, Sviby
külla.
Lapsepõlves veetis Heini neljasesperes: ema ja isa ning noorem vend
Maido. Heini oli kodune laps, ema
töötas Svibys kaupluses, Heini kaasas leti all, hiljem üle leti ema abistamas. Isa töötas farmimehaanikuna.
Heinist sai isale piksenoole kiirusel
abimees mutrite-poltide kruvimisel,
see oli põnev. Siit sai alguse huvi
tehnika maailma võlude ja võimaluste vastu, Heinit huvitas mootorite sisemuse salapärased tagamaad
ning täiskäigul ahmis Heini endasse
tehnika omapära. Isa süles õppis ta
esimesed roolimise põhitõed.
Tollel aja õnnestus isa ja ema
töögraafikuid kohaldada nõnda, et
lasteaed ei olnud teemaks. Seegajagus aega tehnikasse pugemiseks,
mänguasjadega mängimiseks, ümbritseva maailmaga tutvumiseks ning
õppimiseks.
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ead mõtted said realiseeritud
laste omavahelistes mänguhoogudes ning ei kadunud päike
külalaste päevadest. Rattasõidud,
pallimängud, turnimised metsas,
sportimised – igal tegevusel mõte ja
õigustus. Korralikud käitumisreeglid olid omandatud, kuid mõnedki
öised projektid õuna- ja maasikaaedades said vahel kaaslastega «elluviidud» ja rõõmsalt saaki nositud.
Neist kahtlase väärtusega vempudest tuldi alati puhtalt välja ja jäid
saladuseks. On tänini.
Ei olnud kohane kodutöödeski
alla vanduda, toad hoiti vennaga
ise korras, õppetükid tehti sundimata, armutu vastulöögi sai umbrohi
peenramaal.
Lugemist-kirjutamist ja kõike
muid tarkuseteri õppis Heini Vormsi
koolis. Tundmatu oli hirm ja raskus
õppimise ees. Kooliõpilased teadsid
ja tõestasid, et haridus on ihaldusväärne ja vajalik iseendale, iseenda
edu loomiseks.
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Heini tööpostil. Foto: Malle Hokkonen
Töötegemine oli mitte niivõrd kohustus kuivõrd teadlik valik: majad
(kodumaja ja koolimaja) vajasid kütmist ja õpilased sooja klassiruumi.
Ei ähvardanud ühegi lapse meeleolu
kõuepilv kui koolimaja puukuuri kütet varuti, ladustati ja majja tassiti.
Põhikooli lõpetamise järel siirdus
Heini Vana-Vigalasse põllumajandust
õppima. Seal omandas Heini juurikate-viljapuude kasvatamise teadmised,
mehaanika ja põllumajandusmasinate juhtimise-hooldamise oskused.
Oma praktika tegi Heini Vormsi sovhoosis, ühtlasi oli sovhoos tema esimene töökoht. Praktikale Vormsile
saabus Heini hämmastava vaprusega,
lõhkemiseni uhke iseenda üle.
Millisest ametist unistasid?
Poistele tüüpiline – rahakott püsib
püsti vaid töötades tehnikaga. Mootoreid ja mutreid võisin katkestamatult alati lahti-kinni keerata, huvi
tunda, mis leidub mutrite-kruvide
taga, mis mootori sees, miks nii ja
miks naa? Kust võtab mootor atmosfääri lennutamise võime?
Mida vanemad õpetasid, et oled
see, kes oled?
Elus leiad õige tee, kui teed seda,
mis meeldib. Ühegi töö eest ei tohi
padja alla pugeda, ülemäärast hirmu
ei tohi tunda. Seda, mida oled saavutanud, tuleb osata hoida, lisada,
täiustada. Et ükski tee ei kulge otse,
heatahtliku sallivusega tuleb suhtuda kõrvalpõigetesse ja ülesmäge
turnimine nõuabki (peabki nõudma) ponnistusi, nutikust, vaatamisi
siia-sinna. Eesmärk ja selge mõte või
unistus peab saatma inimest kogu
teadliku elu. Samavõrd kui kodusa-

damata laev jääb merele hulpima on
eesmärgitul inimesel võimatu leida
oma tasakaalustatud tee.
Miks on päästja-pritsumehe
amet äge? Millepärast soovitad
päästja ametit noortele?
Iga väljakutse on erinev ja uusi pädevusi nõudev, olen pidevas õppimises
ja arengus. Äge – saan head teha, saan
aidata inimesi. Ühelgi juhtumil pole
võimalik end lõdvaks lasta, kindlad
otsused ennekõike, on tõsine ja mehelik amet. Tänapäeval on päästjatel
abiks võimsad ja targad seadmed,
millede juhtimine nõuab teadmisi.
Kõik see hoiab vaimu värske ja ongi
äge. Et kedagi-midagi saab päästetud, abistatud – see annab positiivset
entusiasmi, tagasiside on positiivne.
Kuidas Sa maailmaga rahul oled?
Kuidas toime tuled stressiga?
Oma tegemistele, kogu elu-olule tuleb anda positiivne hinnang,
mõistlik on külmavereliselt eluga
rahul olla, vapustavalt elus naerda,
mitte loogelda nagu oleks läbi veski
aetud. Ilusast sinisest taevast ei tule
linnukest kellelegi tiibu kõigutades
parimat ette kandma. Ikka ise ja
vingumata maailma hädadest. Enesesisendus on võimas relv ja elu on
antud kui aare, stressi pole kellelegi
kaasaantud. Me ise hangime selle
kusagilt, ei tea kust? ... minu lähedusse pole stress juhtunud.
agugu Heinil selget mõttetegevust, tegusust ja tahet. Olgu Heini mõttelaad headusele avatud.
Samas soovime talle vähe tööd! –
on ju siis meie elu õnnetuste ja avariideta!
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Olev Piirsalu eluraamat jõudis rahukooli
MALLE HOKKONEN

eade Olevi surmast puudutas
mind sügavalt. Uskumatult järsku ja ootamatult juhtus kõik.
Veel käesoleval suvel kohtasin
Olevit saarel, ikka jalgrattaga pedaalimas väikese poekäigu tarvis.
Olevit tundsin aastast 1975, mil
saime kolleegideks Vormsi koolis
ning selle aja sisse jäävad põnevad
koolitööd ja vaba aja veetmised. Olevi hobiks oli vehklemine ja purjetamine. Purjetamise saladusi jagas ta
õpilastelegi. Olevile meeldis kokata,
seenel käia, kala püüda. Sügislaatadel ja õpetajate pidupäeval olid
aukohal Olevi erinevalt marineeritud-konserveeritud-soolatud kurgid,
seened ja kalad.
Tean Olevit kui abivalmis ja laia
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VLP õpilane Arabella Sääs võitjat
välja loosimas.
Foto: Riina Laurimaa
dadest ja riietuskabiinidest, telkimisplatsidest, sadamas pinkidest.
Lisaks poodidest, kohvikutest ja ilusatest vaadetest.
Aega veedeti jalgratastel Vormsiga tutvudes, muid tegemisi eriti
ei leitud ega otsitudki juurde.
Paljud lubasid külastada Vormsit
taas, otsida siit midagi uut või lihtsalt nautida olemist.
Kohtumisteni Vormsil!

Olev Piirsalu õpilastele tarkust
jagamas. Foto: Malle Hokkonen
silmaringiga inimest, kel alati naerumuie suul ja mitmekülgsed mõtted peas. Olev suutis kiitusi ja laitusi

väljendada võrreldamatult sügavsisuliselt ning vürtsikalt, mahlakalt
ning samas viisakalt. Oma tarkusi
ja teadmisi oskas Olev väljendada
vaimukalt, sageli seotuna suure ilma
näidete varal. Olevi käed olid alati
töös koolitarvete pisiremondil ja parandustel.
Meeliköitev oli näha, kuis sirgeselgne sarmikas härra läks koolitundi alati ülikonnaga. Olev andis
nimetamisväärse panuse õpilaste
võimete arendamisse ning jääb kooli
ja saare kultuuriloo ajalukku.
Nüüd tallab Olev taevastel radadel, aga tänases päevas elab ta meie
meeltes.
Elab tuultetuhinas, elab talvistes
taevatähtedes, elab päikeselõõsas ja
sügisõhtu meremühas.
Sügavas kaastundes kolleegid.
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Oktoober 2018

Kultuurikalender
16. OKTOOBRIL KELL 16.4017.33 «Kino maale!» festival:
multifilmid «Ramsese vembud» ja «Suur Tõll» rahvamajas.
Tasuta.
19. OKTOOBRIL KELL 19.30
rahvamajas uus Eesti mängufilm «Võta või jäta». Pääs:
5/3.50€
20. OKTOOBRIL KELL 11.30
rahvamajas mesinduskoolitus.
Koolitaja - Rasmus Paesüld. Teema: emade kasvatamine. Tasuta.
20. OKTOOBRIL KELL 17.00
Vormsi Käsitöö Seltsi õhtu
«Vormsi vanadel piltidel». Tasuta
20. OKTOOBRIL KELL 19.30
Surströmmings Fest. Krog No 14
20. OKTOOBRIL KELL 20.00
uus Eesti film «Tuulte tahutud
maa». Pääs: 5/3.50€
27. OKTOOBRIL algab Vormsi
perekool. Veel võimalus liituda:
tatjana@vormsi.ee
28. OKTOOBRIL KELL 12.00
I.N.T.A. segakoori kontsert Püha
Olavi kirikus.
29. OKTOOBRIL KELL 17.00
lõbus koguperefilm «Doktor
Proktori ajavann» rahvamajas.
Pääs 3€/lastele ja pensionäridele tasuta.
30. OKTOOBRIL KELL 16.4017.40 «Kino maale!» festival: Lühimultikad (Miriami lood ja mitmed teised) rahvamajas. Tasuta.
31. OKTOOBRIL KELL 14.00
Nutiorienteerumine kogu perele. Algusega rahvamajast.
3. NOVEMBRIL KELL 19.30
Astrid Lindgreni rääkimata lugu.
Uus Rootsi film rahvamajas.
Pääs 4/3€.
9. NOVEMBRIL KELL 16.00
mardipäevahõnguline isadepäev rahvamajas: laste kontsert,
mardimaskide töötuba jpm.
28. DETSEMBRIL KELL 20.00
mereteemaline vana-aasta pidu: läbi veab ansambel Kruiis,
kapten Norbert Kaareste, puhvet, parimate merekostüümide
konkurss jpm.
Kava võib muutuda. Täpsem info vormsi.ee
Parimate soovidega,
Tatjana Sääs,
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
Vormsi vald
tel 5343 6771, tatjana@vormsi.ee
vormsi.ee

Laadale!
7. oktoobril toimus Vormsi kultuurimajas sügislaat.
Kauplejaid nappis, kuid kes
olid kohal need olid väga
rahul. Ostjate puuduse üle
nuriseda ei saanud.
Laadal oli avatud kohvik ja
kauplejaid seinast-seina. Lisaks sai tuua ka «ära andmisele» mõeldud asju, mis innukalt uue omaniku leidsid.
Plaanis on korraldada ka
jõulueelne laadapäev ja sinna ootame juba märksa rohkem kauplejaid.
Siit siis üleskutse kõigile
nokitsejatele ja käsitöölistele!
Pange oma näpud tööle ja
valmistume jõululaadaks!
Andke oma osalemise soovist teada tatjana@vormsi.
ee meilile. Info täpse laadaaja kohta leiate teadetetahvlilt, vormsi.ee kodulehelt ja facebooki lehelt
Vormsi saar.

KULTUUR JA VABA AEG

Talharpajate 11. suvine kokkutulek
TATJANA SÄÄS
Vormsi valla kultuuritöötaja

untud pärimusmuusik ja laagri korraldaja Annika Mändmaa
kirjutas seekordsest kogemusest:
«15.-19. augustini 2018 toimus 11.
Hiiu kandle laager Vormsil. Sisuline
peakorraldaja oli Annika Mändmaa.
Projekte ja finantsasju ajas Tatjana
Sääs Vormsi valla poolt.
Juba teist aastat järjest on meid
võõrustanud Rumpo Mäe talu lahke
pererahvas. Sellel korral oli huvilisi
niipalju, et kõik ei mahtunudki laagrisse tulema, osa jäi huviga järgmist
aastat ootama. Osalejaid oli 40. Neist
kümme Vormsilt pärit moosekanti.
Õpetajaid oli neli: Soomest Sibeliuse
Akadeemia õppejõud Ilka Heinonen,
Cathy Sommer, Sänni Noormets ja
Liisa Koemets. Kõik TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlased.
Õppetöö toimus neljas erinevas
grupis: vanad mängumehed, edasijõudnud, algajad ja lastegrupp.
Viimane koosnes peamiselt Vormsi
lastest, keda on aasta läbi õpetamas
käinud Liisa Koemets.
Lisaks õppetööle toimus laagris palju muudki põnevat. Esimesel õhtul
matkasime Vormsi kõrgemasse tippu:
Huitbergi paekühmule, kus toimus

T

spontaanne kontsert-loeng Soome
ülemhelilaulja Sauli Heikkilä poolt.
Temaga liitus metsas veel teinegi väliskülaline laagrist, Jean-Luc Thomas,
Bretooni flöödimängija. Murueide tütred said nii labajalgu kui leike tantsida.
Järgmisel õhtul toimusid lõbusad
rahvamängud, kus pandi end proovile nii hundijooksus, rebase lõksu
püüdmises kui kukepoksis. Mänge
tutvustas Annika Mändmaa.
Reede õhtul toimus kontsert Vormsi kirikus: Annika Mändmaa, Ilka
Heinonen ja Marko Veisson. Kõlasid
rannarootsi lood ja laulud.
Laupäeval toimus rahvamajas kogu
laagriliste lõpukontsert-simman.
Publikut oli üle aegade rohkesti, nõuti välja ka lisapala.
ühapäeva hommikupoole toimus suurepärane kontsert-loeng
Vormsi muuseumis. Esitajateks Yngve Rosenblad ja Marju Tamm. Esinejad tutvustasid kohalike rahvarõivaid
ja kombeid. See oli ilus lõpetus meie
laagrile. Loodame järgmisel aastal
jälle näha.»
Kõrvaltvaatajana tundus mulle
laagri meeleolu ja osalejate entusiasm vägagi kaasakiskuv, haaraks
kasvõi isegi hiiu kandle pihku, kui
see nii palju harjutamist ei nõuaks.

P

Selle vaeva- ja rõõmurohke teekonna on meil aga
üsna mitmed päris pisikesedki juba ette võtnud
ja suvistest laagritest saavad nemadki kõvasti innustust. Seekordne laager
paistis silma mitmete juba
väga vilunud pärimusmuusikute poolest. Kes
kontserditel käis, see saab
aru, millest ma räägin.
Ma pole tükk aega ühelgi Lapsed Talharpajate kokkutulekul.
kalli pileti eest müüdaval Foto: Tatjana Sääs
kontserdil nii häid elamusi
saanud, nagu meil siin augustiõhtutel artikli Somme rahvamuusikaajakirja
Vormsil see võimalik oli. Ilka, Annika «Kansanmuusiikki» - kui mitte hiiu
ja Marko kontsert kõlas kirikuvõlvide kandle laagrist, vaid sellest fenomeall eriti iidselt ja imeliselt. Hiiu kand- nist, mis paneb nii paljusid eestlasi
le lõpukontsert Prantsusmaalt lisan- folkmuusikat armastama ja sellega
dunud virtuoosse flöödimängijaga, tegelema.
Kõik hiiukanneldajad on ülimalt
hiiu kandle korüfee Rauno Niemineniga ning kurgulaulja ning Soome tänulikud Rumpo Mäe talule toetuse
folkajakirjaniku Sauli Heikkilä kur- ja soojuse eest, kõrtsile Krog No 14
gulaulu ning hundiulgumisega. Ja maitsva toidu ja vastutulekute eest,
muidugi meie oma Eesti mängijad ja Vormsi talumuuseumile, Rumpo küla
pärimusmuusikud ka veel sinna juur- rahvale ärakannatamise eest, Vormsi
de! Ja nii kelmikalt ja põnevalt, kui vallavalitsusele ja Püha Olavi kiriku
meie Marju ja Ingve Vormsi laulude ja pererahvale ruumide ja külalislahlugude kaudu ajalugu ja rahvariideid kuse eest, Eesti Kultuurkapitalile,
tutvustavad, võiks ju iga kontsert- Eestirootslaste Kultuuromavalitsusele ja Hasartmängumaksu Nõukogule
loeng toimuda!
Sauli Heikkliä lubas kirjutada ka toetuse eest!

Hiiu kannelde meisterdamise laager
TATJANA SÄÄS
Vormsi kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

ugustikuu kesknädala võis lugeda küll juba väikestviisi hiiu
kandle festivaliks, sest lisaks hiiu
kandlele «sahisesid» siin ka tööõpetuse maja tööriistad – kohale olid tulnud huvilised, kes tahtsid endale oma
kätega ise talharpat meisterdada. Isa
suure abiga sai mänguriista valmis
isegi Vormsi koolinoor Katariina.
Juhendaja ja eestvedaja pillimeister
Mihkel Soon igatahes naljalt osalejatele hõlpu ei andnud ja midagi eest
ära ei teinud. Punase majakese aknad
olid poole ööni valged ja mõne keerulisema koha peal tundus osalejale,
et ta jääbki vist selle kallal pusima.
Laagrit toetas Eesti Kultuurkapital.
Juhendaja Mihkel Soone kommentaar: «Idee korraldada hiiu kandle
meisterdamise laager Vormsi saarel
osutuski nii heaks, kui alguses kahtlustasin – laager sobis pilli ajaloo ja
kohaliku kultuuri konteksti suurepäraselt! Loomulikult võib mujalgi
selliseid laagreid teha, see võib olla
lihtne ja mugav, aga hiiu kandle meisterdamine just Vormsil loob boonuse,
mis on väikest lisasõitu väärt. Saar on
ilus, õhkkond mõnus.
Minul tekkis idee teha hiiu kandle
valmistamise laager Vormsil 2017. a
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Meisterdatud Hiiu kandled.
Foto: Tatjana Sääs
suvel, kui toimus esimene minu juhendatud hiiu kandle laager KeskEestis Roosna-Allikul. Sealt läksid
mõned osalejad edasi Vormsisse pillimängu laagrisse. Tunnen paljusid
mängijaid ja olen mõnel talvisel hiiukanneldajate üritusel olnud – need on
alati ägeda meluga ja toredad. KeskEestis hiiu kandleid teha oli mugav
– oli inimene, kes laagri korraldamise
enda peale võttis, ja mõisasüdames
töötada ja ööbida oli samuti tore.
Aga siiski tundus, et seal on selle pilli tegemine natuke kontekstist väljas.
Viskasin laagri lõppedes õhku mõtte,
et järgmine laager Vormsil korraldada ning ühendada mängimislaagriga. Idee võeti hästi vastu. Talvel sain
kontakti Vormsi kultuurikorraldaja
Tatjanaga, kes tuli mõttega kaasa ja
sealtpeale läks asi nagu lepase reega.

Tatjana leidis rahad ja kohad Vormsil, korraldas kõik, mis vaja. Minul jäi
üle suhelda osalejatega, teavitustööd
teha ja tööriistade ning pillimaterjaliga kohale tulla.
Laager oli tore ja kõik, kes lõpuni
kohal olid, said pillid valmis. Pillid
olid hea kõlaga, ilusad ja ikka igaühel
oma näoga. Mulle väga meeldis, et
paljud võtsid ette mingi detaili põhjaliku nikerdamise ja süvenesid töösse.
Ja kui pillimeisterdaja teab, mida saavutada tahab, on see ka juhendajale
puhas rõõm. Kui õpetaja abi vajatakse ainult töövõtete selgekssaamiseks,
aga iga viimane kui laast lõigatakse
ikka oma käega, siis on tulemuseks
ka tõeliselt päris oma pill.
illilaagri pikkuseks oli plaanitud
viis päeva, kuna eelmisel aastal
läks nelja päevaga kangesti kiireks.
Viis päeva oli piisav ja samas kasutasid paljud ka hiliseid õhtu- ja öötunde. Olimegi plaaninud, et soovi
korral saaks ka öösiti nokitseda. See
annab võimaluse tõeliset välja elada
seda tohutut fanaatilist süvenemist,
mis oma pilli tegemisel tekib. Sellise süvenemise puudus on aga see, et
lõpuks väsib inimene ikkagi natuke
ära. Mõtlen, et keset laagrit (kolmandal täispäeval) peaks järgmisel korral
tegema sunnitud pausi ja käima kus-
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kil mujal midagi muud tegemas, et
saaks pärast jälle värske innuga tööle asuda. Olemas oli ka puutööst eemaldumise võimalus, sai minna hiiu
kandle mängijate laagrisse sauna ja
pilli mängima või lihtsalt juttu ajama
ja need õhtud olid väga meeleolukad.
Kõik ei kasutanud seda võimalust,
kuna pilli tegemine tundus tähtsam.
Enda kui juhendaja poole pealt
pean veelkord üle mõtlema, mis
ülesandeid on mõtet inimeste enda
kanda anda ja mis mitte. Näiteks
tappide tegemine põikpuu liimimiseks ei ole paljudele jõukohane. On
veel tööetappe, mida saaksin eeltööna ära teha, et inimesed saaksid
laagris keskenduda nauditavamatele
etappidele. Enamus laagrisse tulijaid
on väikese või olematu puutöö kogemusega või siis puudub kogemus
spetsiifi lise pilliehituse tööriistade
ja töövõtetega. Olen kogenud, et kolmandal päeval tekib laagris mõnus
töö-õhkkond, kus inimesed juba teavad, mida teha, saavad aru, mis etapid on veel ees ja mis tehtud. Algus
on tihti rabe. Minul kui juhendajal
on oluline roll selle alguse paremas
käimalükkamises ja selle jaoks võiksin veel õppida töövõtteid, mis ei ole
puutöö- ega pilliehituse aladelt, vaid
kaasava juhtimise ja grupidünaamika valdkonnast. Põnev!»

Hiiu kandle ehk talharpa õppimine
jätkub ka sel õppeaastal

Üleskutse hiiu kandle
õppe toetamiseks!

TATJANA SÄÄS
Vormsi kultuuri- ja noorsootöö
spetsialist

LIISA KOEMETS
hiiu kandle õpetaja

n meeldiv tõdeda, et tänu Eesti Kultuurkapitalile ja Vormsi
vallale saame Vormsile omase ja
olulise pilli õppimist lastega jätkata ka sel õppeaastal. Vähem oluline pole ka kooli tugi, kellega koos
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Väljaandja: Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, 91301, Vormsi vald,
Telefon 529 6318
E-posti aadress vv@vormsi.ee

püüame meie ülitoreda Viljandist
käiva õpetaja Liisa Koemetsa käimiste ajaks laste päevakavas ruumi
leida.
Suurimad tänud ka tugiõpetajatele Annika Adamsile ja Age
Kõiveerile, kelle innustusel ja toel
saavad lapsed vahepeal pilli harjutada!

Toimetaja: Marju Kaev
Vormsi vallavalitsuse referent
Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo

Alati positiivne ja rõõmsameelne Liisa Koemets esimesel
päeval hiiu kannelt meelde
tuletamas. Foto: Tatjana Sääs

Vormsi valla ajaleht on saadaval
elektrooniliselt aadressil
www.vormsi.ee/elu-vormsil/
vormsi-vallaleht.

Paljudel vormsilastel on kodus hiiukas niisama jõude seismas. Oleks tore, kui neid saaks
aastaks laenata, siis saaks oskajamad enda
pilli koju võtta ja harjutada, samuti saaksime suuremates rühmades koos mängida.
Kontakti saab võtta Tatjana Sääsiga: tel
5343 6771 või tatjana@vormsi.ee.

Ajaleht ilmub kuus korda aastas.
Tagasisidet ja kaastöid
ootame e-posti aadressile
vv@vormsi.ee.

