Vormsi valla ajaleht detsember 2021

Hea vormsilane
Lõppev aasta on toonud muutusi ja olnud senistest erinev väga
mitme nurga pealt. Silmaga nähtavalt on muutunud soengumood, sest saarel on uus juuksur. Ilmavalgust nägi ka uus
festival Vormsi Vaib, mis loodetavasti oli iga-aastase traditsioonilise ja oodatud sündmuse esimene vaatus. Septembris
seisis Vormsi esimest korda nii tõsiselt silmitsi koroonaviirusega, kuid teadaolevalt saime selle lainega hakkama ilma
tõsisemate tagajärgedeta. Muutused leidsid aset ka meie
valla juhtimises, kui vormsilased olid kõige aktiivsemad
valijad üle terve Eesti ja valimas käis koguni 82,7% kõigist
valimisõiguslikest vormsilastest. Seitsmekohalises volikogus
omab valimiste järgselt nelja kohaga enamust uus poliitiline
jõud Avatud Vormsi ja peagi alustab tööd uus vallavanem
Maris Jõgeva, kes kirjutab siin lehes endast pikemalt.
Muutlikel aegadel räägitakse väga palju tulevikukindlusest.
Vaatamata kõikidele muutustele, mida äsja just loetlesin,

Traditsioonid ja uued tuuled
Muutlikul ajal toovad hingerahu ja soojust heade traditsioonide jätkumine ning uute loomine. Hoolimata üleilmsetest eluolu piirangutest, on jõulukuu Vormsil on olnud
sündmusterohke.
Koolipere ühine kuuse toomine kirikumetsast, lasteaia
piparkoogitegu ning Püha Lucia päeva tähistamine koolis
rõõmustasid nii noori kui nende abilisi. Toimus Vormsi
jahiseltsi traditsiooniline põdrajaht ja jahirahu väljakuulutamine koos ühise söömaajaga.
Tegevust alustas Vormsi Toiduklubi, mille eesmärk on kohaliku toorme väärindamine ja ühise müügiplatvormi loomine.
Vallajuhi konkurss läks edukalt ning uueks vallavanemaks
valiti seitsmeteist kandidaadi seast Maris Jõgeva. Uus vallavanem asub ametisse eeldatavasti jaanuari keskpaigas. Seni
jätkab vallavanemana Ene Sarapuu.
Käsitööhuvilised meisterdasid omapäraseid tsemendist

pean Vormsi kogukonna jaoks viimase aja kõige mõtlemapanevateks sündmuseks aga hoopis praamiliikluse sulgemist
koroonakriisi alguses – tuleb välja, et see on võimalik – ja
teiseks, viimaste kuude energiahindu, mis puudutavad iga
vormsilase rahakotti – keda rohkem, keda vähem. Kuigi
möödunud praamiühenduse piirangute ajal toidutarned
liikusid ja meie kauplus töötas väga hästi, siis viib see
paratamatult mõtted toidujulgeoleku juurde. Meie tänane
autonoomsus kehtivatele nõuetele vastava toidutootmise
ja -töötlemise osas ning võime oma kogukonda esmavajalikuga varustada on hetkel põhimõtteliselt olematu. Mida
heitlikumad on energiahinnad, seda rohkem on põhjust
mõelda energiajulgeolekule, sh. alternatiivsetele taastuvenergeetikalahendustele, kuivõrd näiteks hakkepuidu materjali leidub meil pea igal sammul. Toidu- ja energiajulgeolek
on märksõnad, mis Vormsi valla arengukava koostamise ajal
nii aktuaalsed ei olnud. Küll aga on põhjust neile rohkem
tähelepanu pühendada edaspidi nii valla arengukava uuen-

damisel, järgmises üldplaneeringus, eelarvestrateegias kui ka
järgnevate aastate eelarvetes ja arendusprojektide valikutes,
et meie kogukonnal oleks tuleviku tarbeks rohkem kindlust.
Muutlikud ajad on sageli ebamugavad, aga teisest küljest
pole põhjust neid ka peljata, sest mugavustsoonist peab
mõõdukalt ka väljas käima ning muutused avavad üldjuhul
uusi võimalusi ja viivad edasi. Kogukonnana peame lihtsalt
oskama leida olukorras positiivset ja leidma oma tee. Kuigi
see kirjatükk räägib muutustest, siis paralleelselt väliste ja
sisemiste muutustega pakub Vormsi elukeskkonnana ka
nii palju püsivat ja muutumatut, et alati leidub kellele või
millele toetuda – see on see, miks meile meeldib Vormsis
elada. Muuhulgas on kindel ka see, et pühad ei jää tulemata
selgi aastal.

küünlaaluseid ning algas Vormsi meeste kampsuni kudumise kursus. Uudsena oli avatud jõuluaja fotostuudio, kus
sai jäädvustada meeleolukaid pühadefotosid. Jõululaadalt
sai soetada oma ja ehedat nii kingikotti kui põske. Ühtlasi
täitus 30 aastat Vormsi valla taasloomisest, mida tähistati
Rahvamajas. Selleks puhuks valmisid ka Vormsi vapiga
rinnamärgid, mida soetades saab toetada ajalooliste teeviitade uuendamist. Vormsi Püha Olavi kogudus pidas advendiaja jumalateenistusi ning ootab kõiki jõuluõhtul ning
esimesel jõulupühal kirikusse teenistusele.
Lisaks igaühe isiklikule mälupildile on sel aastal lugu Vormsi
pühade-eelsest toimetamisest jäädvustatud Egon Erkmanni
poolt toredasse videosse, mille leiab juuresoleva QR-koodi
abil. Suur tänu kõigile videos kaasalöömise eest: Vormsi
koolipere, Liina Jutt päkapikumajast, Vormsi lasteaiapere,
Rutt Veide Metsavahi talust, meisterdamishuvilised, saarevaht Aivar Nõva jahiseltsist, Kadri Ilves fotostuudiost,
Marju Tamm ja kudujad käsitööseltsist, kirikuõpetaja Ants

Rajando. Ning au ja kiitus kõigile, kes Vormsi ettevõtmistesse panustavad, traditsioone hoiavad ja uusi algatavad.

Volikogu juures uued komisjonid
Volikogu senise kolme komisjoni asemel on nüüdsest
kuus valdkondlikku komisjoni. Volikogu juures olevate
komisjonide roll on nõuandev, sealhulgas on komisjonide
ülesandeks valla poolt lahendamist vajavate probleemide
väljaselgitamine, ettepanekute tegemine nende lahendamiseks, tegevuskavade väljatöötamine ja vajadusel volikogu
õigusaktide algatamine ja eelnõude koostamine, arvamuse
andmine volikogu määruste ja otsuste eelnõude ja vastuvõetud õigusaktide kohta ning volikogu määruste ja otsuste
täitmise kontrollimine. Lisaks tavapärasele revisjonikomisjonile on uued komisjonid, nende tegevusvaldkonnad ja
juhid järgmised:
Hariduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on haridus,
huviharidus, noorsootöö. Komisjoni esimees on Madli
Tarjus ja aseesimees Kata Varblane.

Soovin Sulle rahulikke pühi ja imelist aastalõppu!
Jaak Kaabel, volikogu esimees

Helgeid ja valgeid jõule kõigile! Olge hoitud!
Kata Varblane, volikogu aseesimees

2021 aastalõpu sündmused:
20.-26.12 Vormsi saare jõulunädala sportlik väljakutse:
10 000 sammu päevas
22.12 kell 11 Vormsi Põhikooli kontsert-jumalateenistus kirikus
24.12 kell 17 Jõuluõhtu jumalateenistus kirikus
25.12 kell 11 Esimese jõulupüha jumalateenistus kirikus
27.12 Pühapäevakool ja koguduse noorteõhtu pastoraadis

Selle koodiga näeb
mõnusat jõuluvideot

Kultuurikomisjoni tegevusvaldkondadeks on valla tradit-

Ehitus- ja keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonda-

sioonide kujundamine ja hoidmine, väikesaare püsielulaadi
säilitamine, kultuuri- ja spordiüritused, aasta kultuuri- ja
spordiürituste kava koostamises osalemine ning vajadusel
ürituste korraldamise abistamine. Komisjoni esimees on
Kata Varblane ja aseesimees Jaak Kaabel.
Sotsiaal- ja turvalisuskomisjoni tegevusvaldkondadeks on tervishoid, sots iaalteenused, päästetaristu, liiklusohutus ja korrakaitse. Komisjoni esimees on Madli Tarjus ja
aseesimees Algor Streng.
Majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on ettevõtluse areng, tööhõive, transport, teed, valla varad ja eelarve.
Komisjoni esimees on Jaak Kaabel ja aseesimees Kata
Varblane.

deks on ruumiline planeerimine, ehitamine, keskkonnaseisund, heakord, jäätmekäitlus, veevarustus ja kanalisatsioon.
Komisjoni esimees on Algor Streng ja aseesimees Madli Tarjus.
Volikogu ülejäänud liikmed komisjonide esimehe ja aseesimehe vastustust kanda ei soovinud, kuid loodetavasti
osalevad komisjonide töös.
Ettepaneku komisjonide liikmete osas saavad vastavalt kehtivale korrale volikogule teha ainult komisjonide esimehed,
kes kinnitati 17. detsembril. Seega komisjonide täielik koosseis on plaanis kinnitada jaanuaris. Komisjonides osalemine
on vabatahtlik töö ja ei komisjonide juhid ega liikmed ei saa
selle eest tasu. Küll aga on nende panus väga oluline Vormsi
elu hoidmisel ja edendamisel.
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Jõnkadi, jõnkadi jõulud tulevad

Malle Hokkonen

võtmisest said osa kõik soovijad, eriline au ja oskus-saagimine kuulus 9.kl lõpetajatele (millal siis veel?). Samas
rikastasime metsaelanike toidulauda heina, seemnete ja
juurviljadega selle eest, et “rüüstasime” metsa, loomade ja
lindude kodu.
Kuusepuu ehtimine koolimajs kulges huvi ja innuga, jooksvalt.
Luutsinapäev tõi koolimajja heledust ja erksust, sära ja
valgust. Koolipere oli soovituslikult riietunud heledasse

Kuusetoomine, pildistas M. Hokkonen

Vormsi kooliperele algas advendiaeg õnnistatud
küünlatule, otse Püha Olavi kiriku altari küünlast
süüdatuna, jagamisega koolis.
Küünlasüütamine, pildistas M. Hokkonen

Märkamatult, tasa ja targu tapsides oleme jõudnud aega, mil
valgus ja pimedus peavad võitlust – kumb võidab?
Mõistagi, on üksainus võimalus – valgus asub võidutsema
õigepea. “Rahu ja veelkord rahu” tsiteerides tuntud filosoof Karlssoni. Juba nädala-paari möödudes haarab meid
enda embusse valgus, taevas klaarub ning lumekooriku all
hakkab kiibitsema kevad.
Teadagi saab jõuluaeg-ootusteaeg kaaluka panuse advendiajast. Ootame siis ju erilist headust ja helgust, ligimesearmastust ning tähelepanu.
Vormsi kooliperele algas advendiaeg õnnistatud küünlatule,
otse Püha Olavi kiriku altari küünlast süüdatuna, jagamisega koolis. Õnnistatud küünlatuld jagati klassiruumidesse,
toetatajate ja abistajate ruumidesse. Samas kuulasime lühitutvustust advendiaja tähtsusest ja kommetest.
2. advendinädalal tõime ühiselt metsast kuuse. Kuuse maha-

tooni. Marie ja Maria kehastusid Luutsiateks, kes lisaks
valgetele kleitidele kandsid peas säravat küünlapärga ja
pakkusid osalejatele küpsiseid. Päevakohase sõnumiga laulu
esitasid vanema kooliastme õpilased.

Jõulupidu lasteaias, pildistas M. Hokkonen

Lasteaia Jõulumees üllatas lapsi – Jõulumehel polnud kingikotti kaasas?! Seda märkas koheselt Astrid, kes ilmekalt ja
laialt-laialt laiutas kätega – mis enneolematu lugu? Lapsed
aga olid teadlikud ja õppinud lühiloo Päkapikkude imejõust,
loitsust ja haldjas Elisetest, kes kutsus koos laulma ja tantsima ning seejärel imeväel! – teatas Jõumees, et kingikotid
on ikka majja jõudnud ning mindi otsima. Pägalikudvõrukaelad oskasid kingikoti poetada sööklasse. Ülim rõõm
- iga laps sai armsa kingituse.
Koolis toimusid advendinädalal meisterdamise töötoad, piparkookide küpsetamise ja kaunistamise, kaartide ning jõuluehete
meisterdamise töötoad. Toimus mitmekülgne Aliase-mängu
turniir, mille võitjaks sai Orm Roberti kaaskond.
Uusi helgeid tegevusi, jätkuvat heatujulist optimismi ning energiat aasta lõpetamiseks, uueks aastaks! Jõuluinglite pai kõigile.

Sportlikud väljakutsed Vormsi saarel #vormsiliigub
Mis Yumuuv äpis siis täpsemalt toimub?

Vormsi liigub, pildistas A. Paulus

Vajad sportlikku väljakutset?
Me teame kõik, et regulaarne liigutamine on väga oluline,
vahel aga jõuab päev õhtusse nõnda, et oled päev otsa ainult
autoga liikunud ja õhtul maandud diivanile.
Lubad endale, et homme oled tublim, aga homme kordub
sama stsenaarium. Sellepärast ongi hea võtta vastu väljakutse, millest kinnipidamine tagab selle, et oled igapäevaselt
aktiivsem.
Sari #vormsiliigub pakub Sulle aastas vähemalt kuuel kuul
väljakutset. Arvestus toimub kehalise aktiivsuse edendamise
äpis YUMUUV, mis on Vormsi saarerahva liikuma pannud
alates aprill 2020.

Üle kuu ilmub äppi väljakutse, millega saad liituda.
Väljakutsed varieeruvad. Näiteks sammude põhine nii, et
kuu lõpuks pead teatud sammud kokku saama. Samas teisel
korral on püsivus fookuses, mis tähendab, et eesmärk on iga
päeva põhine, tasaarveldada teiste päevadega ei saa.
Suurem amps on aktiivsusvalemi väljakutse. Selles pead
lisaks sammudele koguma aktiivseid minuteid (nt rattasõit)
ja põletama kaloreid. Kui sammudepõhise väljakutse puhul
piisab vaid telefonist, mis Sinuga kaasas on ning samme
loeb, siis aktiivsusvalemi eesmärgi täitmiseks on vaja spordikella, mis lisaks sammudele kaardistab Sinu pulssi ja põletatud kaloreid.

Liina Jutt

Kui vajad tehnilist tuge, siis kirjuta mõtlemata: info@
yumuuv.com (eestikeelne tugi).
Yumuuvi Vormsile tooja, väljakutsete korraldaja ja toetaja
on Liina Hosby külast, kes on saanud ka äpi arenduses kaasa
rääkida.

Näeme Yumuuvis ja saarel ilma autota liikumas!

Jooksev info Facebooki grupis: “Sportlikud väljakutsed
Vormsi saarel #vormsiliigub”
• …nii et, tõmba Yumuuv äpp alla.
• Astu lihtsalt uksest välja, alustuseks piisab kasvõi jalutamisest.
• Õige pea märkad, et jõuad ja naeratad rohkem.
• 30 päevaga tekib positiivne harjumus :)

Tänaseks on äppi kogunenud üle 100 Vormsiga seotud
inimese. Igast väljakutsest võtavad osa vähemalt pooled. Väljakutseid on selle aasta lõpuga toimunud 12.
Oleme jaganud karikaid ja loosinud välja erinevaid auhindu.
Siinkohal tänud auhinnafondi eest:
Babor kosmeetika maaletooja Silver Eenma, Eat Natural,
Haapsalu Tarbijate Ühitsu, Hosby Päkapikumaja, Naturellis,
Tradilo, Marju Kaev, Vormsi Arendus, Vormsi Kaubamaja,
Vormsi Vallavalitsus, Wine24 ja Yumuuv.
Liitu Yumuuv äpiga! NB! Liitumiseks ainult vormsilastele,
Vormsi saarega seotud inimestele. Eraldi kategooria “külalised” alla kutsu oma sõber/ sõbranna.

Parimad saavad auhinnad, pildistas L. Jutt
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Kaitseliidu noorte rühm Vormsi Viikingid

Liina Jutt

ja ka rahvuslust toonitav retoorika. Tütarlaste puhul lisandus

Vormsi viikingid, pildistas L. Jutt

Kõik algas ühest telgist…
See oli 2019 aasta alguses, kui Vormsi kooli matkaringi eestvedaja Elle Palmpuu soovis laenata Kaitseliidu ahjuga telki,
et üks karge ja lumine märtsikuu öö lastega metsas veeta.
Kaitseliidu tegevliikme Liina Jutt´i eestvedamisel tulid
saarele ühes telgiga laigulised veoautod, muud põnevat
varustust metsas ellujäämiseks, kamp väljeõppinud noorkotkaid ja noorte rühmade eestvedajad Raigo ja Roger Õiglas.
Peale paari metsaskäiku tekkis mõte luua saarele oma
noorte rühm, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev vabatahtlik
noorteorganisatsioon.
Rühma sünnilugu ulatub tegelikult enam kui 80 aasta taha.
Kunagine noorte kotkaste merirühm tekkis Vormsile 1939.
aastal. Paraku ei toetanud toona selle rümaga liitumist rootsikeelne haridussüsteem, sobivate noortejuhtide puudumine

veel naise ning tütarlapse roll ja positsioon kogukonnas, mis
surus nad väga kindlatesse raamidesse.
Kui varasemalt käidi metsalaagrina koos kord aastas, siis
nüüd, ametliku noorte rühmana vähemalt kord kahe kuu
jooksul ja seda nii saarel kui mandril.
Vormsi noored on juba kaks korda uue rühmana koos käinud.
Esimesel kohtumisel said noored ülevaate noorte kotkaste ja
kodutütarde organisatsioonist, selle tegevustest ja järgukatsetest, üheskoos lepiti kokku reeglid, kuidas edasi tegutseda.
Otsustati, et uue rühma nimeks saab Vormsi Viikingid.
Teisel kohtumisel saadi kokku Haapsalus. Praami vastas
ootas Kaitseliidu veok, mis viis lapsed seiklusparki, ujuma ja
Lääne maleva staapi.
Rõõmusõnumina saab juba välja öelda, et uuel aastal lähme
näiteks Saaremaale, kus ootab meid muuseum ja töötuba
„Viikingid enne Viikingeid“.
Vormsi viikingid on vabatahtlik organisatsioon, kuhu
saavad kuuluda noored vanuses 7-18 aastat. Tegevus
keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam
pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning
seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte
ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest
ja arendame nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused.

Põnevust jätkub kõigile, pildistas L. Jutt
Vormsi Viikingite rühma eestvedajad on noorte pealik/
noortejuht Raigo Õiglas, noortejuht Roger Õiglas, noorte
rühma „Mustad Tiigrid“ liige Märt Õiglas ja Kaitseliidu
tegevliige/autojuht Liina Jutt. Peamine tugi Lääne maleva
staapi poolt noorteinstruktori Eda Loik ja Lääne maleva
pealiku, major Andres Välli poolt.
Noored Kotkad: https://nooredkotkad.ee/
Kodutütred: https://kodututred.ee/
Kaitseliidu lääne malev: https://laane.kaitseliit.ee/et/
laane-malev
Praegu tegutseb Läänemaal seitse kodutütarde ja kaheksa
noorkotkaste rühma.
Tegevust rahastab Kaitseliit.

Soovin, et Vormsi vald on saare inimeste ühendajaks
See, et Vormsil on võimalus väikese omavalitsusena
teha saare elu puudutavaid otsuseid ja kujundada iseseisva vallana kohalikku elu, on tohutu privileeg. Veel
rohkem on see aga vastutus, vastutus eelkõige oma valla elanike ees - me peame pakkuma heal tasemel valitsemiseteenust ja oskama leida ise lahendusi selleks, et
kõigil saare inimestel oleks siin hea elada.
Lubasin Vormsi vallavolikogule, et töötan järgmisel neljal
aastal neljas suunas. Esiteks soovin nihutada valitsemise
vallamajast väljapoole, veidi enam saare kogukondadesse.
See tähendab senisest rohkem Vormsi inimeste usaldamist,

arutelusid külades ja seltsidega sellest, millist rolli nemad
soovivad ühistes tegemistes võtta ja millist tuge nad selleks
vajavad. Teiseks on tähtis, et vallavalitsuse poolt pakutavad
avalikud teenused - on need siis seotud liikumise, hariduse,
sotsiaalse heaolu, tervisega - on heal tasemel ja tänapäevaselt
korraldatud, kujundatud täpselt selliseks, millised on saare
inimeste vajadused. Kolmandaks on vaja üle vaadata kuidas
vallamaja töötab – vallavalitsus peab käima ajaga kaasas
ja avardama kohalike inimeste ja ettevõtjate võimalusi.
Tähtis on ka valla heaks töötavate inimeste asjatundlikkus,
otsuste läbipaistvus, kiire infoliikumine, dialoog erinevate
huvide vahel ja koos probleemidele lahenduste otsimine.

Vormsi Toidusõprade Ühendus
Toit ja energia puudutavad meid igapäevaselt. Viimastel
aastakümnetel on saarel toidutootmise vallas toimunud
suunamuutus – isevarustatus on asendunud toetumisega
välismaailmale. Ajaga on küpsenud mõistmine, et tagasipööre saare toidusõltumatus on mõistlik ja vältimatu. Sellest
ajendatuna tekkis sügistalvel liikumine, kuhu koondusid
need, kes näevad Vormsil ressurssi toidutootmisega tegeleda.
4. detsembril tuli Suuremõisas Magnushofi külalistemajas
kokku 12 toiduhuvilist, et edaspidi üheskoos Vormsi
Toidusõprade Ühenduse nime all kohaliku toidu tootmist
ja töötlemist edendada. Ühenduse üheks eestvedajaks on
Detsember 2021

Anu Johani, kes on omal ajal käima lükanud Viljandimaa
toiduvõrgustiku.
Vormsi Toidusõprade Ühenduse küsitlusele vastas 24
inimest. See näitas, et huvi toidutootmise ja -töötlemise
vastu on täiesti olemas.
Ühenduse eesmärgiks on pakkuda kohalikele toidutootjatele ja -töötlejatele tugisüsteemi infopäevade, koolituste ja
projektide näol. Mõttes on luua saare e-pood, kus müüakse
naiste ja meeste käsitööd, toitu, kirjandust, jms. Tegeleme
vahelao ehk toiduaida loomisega, et kohalik toit jõuaks
vormsilaste lauale. Edasiseks eesmärgiks on aastaringne
sissetulek tootjatele ja töötlejatele, et senisest hobist saaks

Maris Jõgeva

Neljandaks tulebki saarel pingutada selle nimel, et usaldus
saare inimeste vahel kasvaks, mitte ei kahaneks.
Mitmekesisus on väärtus ja mida eripalgelisem on kogukond,
seda enam on selles ideid, teadmisi ja oskusi. Vastandumiseni
viivad erinevad arvamused ainult siis, kui ise laseme sellel
juhtuda. Teine võimalus on tunda ära nende taga peidus olev
ühisosa, sest meil on ainult üks Vormsi saar ja inimesi, kellest
kõigist sõltub see, kui hästi meil läheb, üsna vähe.

Toogu saabuvad pühad soojust, helgust ja naeratusi igasse Vormsi külla ja peresse.

Rutt Veide ja Anu Johani

elustiil ning töökoht.
Vormsi Toidusõprade Ühendusel on jaanuaris plaanis kolm
üritust. Esimene infopäev toimub juba 8. jaanuaril, kui külla
tulevad Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad, et rääkida
põhjalikult koduköökide atesteerimisest ja erinevate toorainete
väärindamise tingimustest.

Kui sa tunned, et tahad kaasa lüüa Vormsi Toidusõprade Ühenduses, osaleda ettevõtmistes, siis anna endast
märku kirjutades! Toidu tootjate ja töötlejate kõrval on
avasüli oodatud ka abikäed turunduse ja IT-alalt.
Võta ühendust - anu.johani@gmail.com
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Kolm viimast aastat Vormsi vallas

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu, pildistas Egon Erkmann
Aeg muutusteks on käes, kuid mis tehtust alles jääb? Kõige
olulisemad on inimesed ja vaatamata meie eriolukorrale ja muutunud maailmale tullakse Vormsil ikka toime.
Koroonaviirus tõi meilegi uusi katsumusi ja uues olukorras
tegutsemise kogemust.

Teen suure kummarduse meie perearstikeskusele just
koroonaviiruse valguses. Ada Ojasaar ja Kahro Tall on
meie jaoks kogu aeg olemas ja kõik vajalikud doosid
on võimalik kätte saada kohapeal.
Hullo poest on vahepeal saanud kaubamaja, kuid inimesed
on suures osas samad ja jätkuvalt tublid. Kui mandril räägiti
koroonaviiruse valguses kaubanduspiirangutest ja e-kau-

bandusest, siis saarel toimis pood endiselt väga hästi (kaup
koju ja kohe makstud). Parvlaevameeskond sai hulgaliselt
vedada vormsilastele vajalikku kaupa ja seda ilma inimeste
ja autodeta.
Kahjuks on jäänud piirangute sunnil soiku saare eakate koostoimetamised. Nii muutus veelgi olulisemaks, et meie ümber
oleks toetavad ja mõistvad inimesed. Valla abiga muretsesime mitmetesse kodudesse suitsu- ja vinguandurid, muutes
kodud turvalisemaks. Hullos valmis helikopteriplats, mis on
samuti seotud just turvalisusega.
Viimastel aastatel on renoveeritud vallale kuuluvaid hooneid.
Valmis said manööverpinnad, kus on elanikud sees. Kalffi
maja korterid on täna kõik kasutuses ning hoonet ennast
ootab uuenduskuur. Parendatud on Solhemi maja soojustus
ja küttesüsteemi. Uued korterid on valminud Sireli talus.
Valminud on kooli juurdeehitus, kool on saanud uued aknad
ja soojustuse. Lasteaia hoone on renoveeritud, muutes maja
soojemaks ja energiatõhusamaks.
Ägedad arutelud käisid teemal, milline peaks Vormsi elu
olema tulevikus. Arutelude tulemusena valmis „Vormsi valla
arengukava ja tegevuskava aastateks 2020-2030“.
Kuidas liigub parvlaev, kui aukus on teed, kuidas prügimajandusega tegutseda jne – probleemid, mida lahendada, on
läbi aegade samad. Kuid plaanitud sammudega toimuvad
siingi muutused.
Laevaliikluse teemadel oleme pidanud erinevate pooltega
palju arutelusi ja läbirääkimisi. Liiklus saare ja mandri vahel

Vallavanem Ene Sarapuu

on muutunud järjest sobilikumaks. Suvine sõidugraafik on
üsna tihe, nädalavahetusel kehtivad piirangud raskeveostele.
Eks soovime veelgi paremat ja paindlikumat ühendust, kus
meie, vormsilased, oleme kõige tähtsamad.
Vormsi metsade teemal on olnud mitmeid arutelusid.
Tuliseid vaidlusi on olnud teemaplaneeringu avalikel
aruteludel.
Oleme jõudnud tegeleda Hosby, Kärre, Bussby, Förby ja
Rumpo tee parendamisega. Kahjuks on selgunud, et meie
saare karjäärides olev materjal pole parim teede remondiks.
Praegu on koostamisel Vormsi teehoiukava. Otsime lisainvesteeringuid, mida saab kasutada just teede korrastamiseks.
Saare sporditegevus on elavnenud. Eraalgatusena on
valminud discgolfirada. Sel sügisel valmis Hullo staadion,
uus jooksurada on kõigi vormsilaste kasutuses.
COVID-19 toetusraha oleme kasutanud Hullo tsentraalkütte-süsteemi uuendamiseks, milleks paigaldati maaküte.
Samuti on COVID-19 rahastusega saanud uueks lasteaia
mänguväljak. Järgmisel aastal ootab toetusrahade abil ees
Hullo poe remont.
Valla elu on kestev protsess, kus ei saabu hetke, mil saab
öelda: „Vormsi on valmis!“ Selles kestvas protsessi on teinud
ja teevad tööd kõik olnud ja tulevased vallavalitsused, sest
teeme ju seda kõike meie endi, vormsilaste, jaoks.

Hoidke üksteist ja hoolige meie kodusaarest!
Kaunist jõuluaega kõigile!

Vormsi vald tähistas taasloomise 30. aastapäeva
Vormsi valla ajalugu on 153 aastat pikk. Nõukogude aeg
tegi sellesse 41-aastase katkestuse, mil Vormsil oli külanõukogu. Taastatud Eesti Vabariigis kaotati nõukogude
ajal olnud külanõukogud ning loodi uuesti vallad.
Vormsi vald taastati 19. detsembril 1991.
19. detsembril tähistati valla aastapäeva Vormsi rahvamajas. Selleks päevaks valmis valla vapi rinnamärk.
Magnetkinnitusega metallist rinnamärgi hind on 5 € ning
seda on võimalik osta Vormsi vallavalitsuses. Rinnamärgi
ostuga toetad Vormsi ajalooliste teeviitade uuendamist.

Vormsi valla lühike ajalugu
Enne valla loomist oli Vormsil kihelkond, mis tekkis
iseseisva Vormsi kihelkonnana arvatavasti 15. sajandil.
1866 Eestimaa kubermangus hakkab kehtima Venemaa
Keisririigi vallaseadus. Seadus eraldab valla ja mõisa maa-ala
ning paneb aluse vallavolikogule ja vallavanema ametikohale.
Vormsil kavatsetakse moodustada üks vald Vormsi kirikumõisast, Suuremõisast (Magnushof) ja Söderby mõisast,
kuid see ei teostu.
1868 Vormsil moodustatakse kaks valda: Vormsi vald ja
Suuremõisa vald.
1893 Üks saar, üks vald – Vormsi vallaga liidetakse
Suuremõisa vald.
1939 Eesti Vabariigis jõustub vallareform, mille käigus
muudetakse ja liidetakse valdasid. Uus seadus kinnitab
Vormsi valla senise valla piirides.
1950 Nõukogude võim likvideerib maakonnad ja vallad, asemele
tulevad rajoonid ja külanõukogud. Tekib Vormsi külanõukogu.

Vormsi vald, vormsi.ee, e-post: vv@vormsi.ee

19. detsember 1991 Taasluuakse Vormsi vald.
15. mai 1992 Valladokumentide ametlik üleandmine
Vormsil. Mälestuste järgi tehti seda viis kuud hiljem, kuna
talvel olid rasked jääolud ja kehv praamiühendus.
2013 Vormsi vald võtab kasutusele sinisel kilbil kuldse
päikeseristiga vapi ja sama motiiviga lipu. Lipp õnnistatakse
Püha Olavi kirikus 29. juulil 2013.

Egon Erkmann

07.2010–2013 Urmas Pau
03.2013–2013 Meeme Veisson
12.2013–2018 Tanel Viks
2018–… Ene Sarapuu
Vallasekretärid
1989–1991 Kuna Valgemaa
1991–1993 Ene Sarapuu
1993–… Eidi Leht

Arhiiviandmete ja mälestuste põhjal koostanud Egon Erkmann

Vormsi vald 1991-2021
Vallavolikogu esimehed
1989–1993 Arvo Kuusk
1993–1996 Juhan Ranne
1996–1999 Harald Immanuel Mickelin
1999–2003 Meelis Mägi
2003–2004 Elle Puurmann
2005–2021 Ivo Sarapuu
2021–… Jaak Kaabel
Vallavanemad
1989–1991 Ilona Urv
1991–1993 Rudolf Kägu
10.1993–1996 Ene Sarapuu
05.1996–1998 Teet Vainola
03.1998–1999 Andres Koch
11.1999–2002 Ants Varblane
11.2002–2005 Meelis Mägi
11.2005–2008 Ene Sarapuu
10.2008–2009 Daina Jüristo
12.2009–2010 Uku Sulev Kuut

Allikas: Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100.
Omavalitsustegelased. 2018

Vormsi valladokumentide pidulik üleandmine 15. mail 1992
Vormsi rahvamajas. Vasakult: Hans Lepp, Ene Sarapuu, volikogu esimees Arvo Kuusk, vallavanem Rudolf Kägu. Istuvad
(vasakult) Läänemaa abimaavanem Hannes Danilov ja
maavanem Andres Lipstok. Pildistas Malle Hokkonen
Kujundus ja küljendus: Henry Timusk
Korrektuur: Kata Varblane

Detsember 2021

