
Vormsi vallavolikogu pidas jaanuarist märt-
sini neli istungit. 7. jaanuaril toimunud istung 
keskendus veel peamiselt valimiste järgsele 

administratiivsete küsimuste otsustamisele. Kõige 
olulisem jaanuaris tehtud otsus oli uue vallavalitsuse 
koosseisu kinnitamine, millega sai seaduse järgi voli-
tused uus vallavanem Maris Jõgeva. See tähendab, et 
uus vallavanem sai tööle asuda ja eelmise vallavanema 
Ene Sarapuu volitused lõppesid. Siinkohal tänan veel 
kord Ene tehtud töö eest. Vormsi uus vallavalitsus 
töötab nüüd koosseisus: Maris Jõgeva, Age Hälvin, 
Eda Leesalu, Toomas Valge ja Meelis Mägi. Seega on 
vallavalitsuses väga tugevalt esindatud haridusvald-
kond kui üks Vormsi väga oluline sõlmpunkt, mis oli 
ka Avatud Vormsi sügisese valimiskampaania tähtis 
osa. Vallavalitsuse koosseisu kuulumine on vabatahtlik 
ja selle eest vallavalitsuse liikmed tasu ei saa. Siinkohal 
selgituseks, et jutt käib vallavalitsusest kui otsustusko-
gust, mis ei puuduta vallaametnikke. See tähendab, et 
uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamine ei mõjutanud 
palgaliste ametnike koosseisu. Tänan ka eelmise valla-

valitsuse koosseisu kuulunud ja panustanud inimesi. 
Detsembris oli volikogu otsustanud, et valdkondlike 

nõuandvate kogudena hakkab senise kahe asemel tööle 
viis komisjoni. Need on haridus-, kultuuri-, majandus-, 
ehitus- ja keskkonna- ning sotsiaal- ja turvalisusko-
misjonid. Komisjonide arv kujunes selliseks peamiselt 
kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et tähtsad teemad ei 
jääks üksteise varju – näiteks kipuvad tavaliselt hari-
dusega seotud mured jääma kultuuriteemade varju. 
Teiseks ka seepärast, et saaks kaasata võimalikult 
palju erialast kompetentsi spetsiifilistes valdkondades, 
kuivõrd ühte toimivasse komisjoni ei mahu kõik 

asjatundlikud inimesed ära. Siinkohal võib öelda, et 
Vormsis on selles mõttes väga hea seis, et meil on piisa-
valt kompetentseid inimesi, kellel on soov panustada 
valla- ja kogukonnaelu arendamisse. Jaanuaris otsustati 
kõikide komisjonide koosseisud, mille liikmete nime-
kirjad ja kontaktid on valla kodulehel vaatamiseks. 

Kahju on vaid sellest, et ükski Vormsi volikokku kuu-
luv Keskerakonna või valimisliidu Tasakaalus Arenev 
Vormsi nimekirja esindaja ei leidnud võimalust osale-
da nimetatud volikogu komisjonide tegemistes. Samal 
põhjusel on otsustamata ka volikogu revisjonikomis-
joni koosseis, sest hea tava kohaselt peaks seda komis-
joni juhtima opositsioon ja seda on valimisliit Avatud 
Vormsi ka oma volikogu partneritele pakkunud. Seni 
ei ole pakkumist vastu võetud, kuid ehk juhtub see 
lähitulevikus.

Kahju on vaid sellest, et ükski Vormsi volikokku 
kuuluv Keskerakonna või valimisliidu Tasakaalus 
Arenev Vormsi nimekirja esindaja ei leidnud võima-

lust osaleda nimetatud volikogu komisjonide 
tegemistes. Samal põhjusel on otsustamata 
ka volikogu revisjonikomisjoni koosseis, 
sest hea tava kohaselt peaks seda komisjoni 
juhtima opositsioon ja seda on valimisliit 
Avatud Vormsi ka oma volikogu partneritele 
pakkunud. Seni ei ole pakkumist vastu võetud, 
kuid ehk juhtub see lähitulevikus.  

 Kui võtta kokku uue volikogu, valla-
valitsuse ja volikogu komisjonide koosseisud, 
siis on Vormsi juhtimisse kaasatud 43 inimest 
ehk 10% Vormsi elanikest. Lisaks on veel valla-
maja ametnikud. Haapsalu puhul tähendaks 
10% 950 ja Pärnu puhul 3900 inimest. Mitte 
kunagi varem ei ole Vormsi juhtimine olnud 
nii ulatuslik, sealhulgas ei ole iga küla hääl 

jõudnud valla otsustusprotsessidesse. Seda nimeta-
takse kaasamiseks. 

Veebruaris toimunud istungil arutati sisulisemaid ja 
vormsilaste eluolu argisemalt puudutavaid teemasid. 
Näiteks kinnitati Rälby sadama detailplaneering ja 
vallavanem on lubanud, et esitab volikogus külasada-
mate detailplaneeringuid üks planeering kuus. Selle 
üle on väga hea meel, sest külasadamate detailplanee-
ringutest on räägitud kaua, kuid seni on need kuskile 
takerdunud. Usun, et Vormsi mereäärsed külad on 
vähem või rohkem olnud ootel, et juurdepääs merele 
ja ka külaplatsi staatus saaks selgeks ja olukord 

hakkaks paranema. 
Teise olulise teemana tutvustas vallavanem voliko-

gule valla teehoiukava, mille koostamine on praegu 
veel pooleli. Tegemist on strateegilise dokumendiga, 
mis annab edaspidiseks selged juhised, kuidas teha 
Vormsi teedel hooldustöid. Teehoiukava tuleb voli-
kogule kinnitamiseks hiljem, sest nii kava kui ka 
teede hooldamise põhimõtted vajavad kogukonnas 
läbiarutamist. 

Usun, et Vormsi mereäärsed külad on vähem või roh-
kem olnud ootel, et juurdepääs merele ja ka külaplatsi 
staatus saaks selgeks ja olukord hakkaks paranema.

Läbi on vaja käia teemad nagu libedusetõrje, teede 
renoveerimise prioriteetsus, liiklusstatistika, teede 
koormuse hindamine ja raskeveosed, kohaliku 
kruusa kasutamise võimalused jms. Vajalik teema 
on ka erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja 
mitte niivõrd määramise põhimõtteid, vaid eelkõige 
see, kuidas vallavalitsus seda edasi korraldab. 
Teehoiukavast kirjutab siin lehes täpsemalt meie 
vallavanem Maris Jõgeva. 

Üks oluline teema on kahtlemata ka 2022. aasta 
vallaeelarve esimene lugemine volikogus. Selles 
eelarves saavad kõige rohkem tähelepanu majandus 
ja haridus. Tähtis on tagada, et kõik vajalikud inves-
teeringud ja arendusprojektid saaksid rahastatud. 
Seaduse järgi on kõigil volikogu liikmetel olnud 
võimalus pärast eelarve esimest lugemist teha 10 
päeva jooksul esialgsesse eelarve eelnõusse muuda-
tusettepanekuid. Eelarve peab volikogu poolt olema 
vastu võetud hiljemalt märtsi lõpuks, kuid 11. märtsil 
toimunud istungil loeti eelarve teist korda üle, hääle-
tati läbi esitatud muudatusettepanekud ja võeti 
eelarve vastu.

Mõistagi oli volikogu istungitel arutusel teisigi 
teemasid, nendega on võimalik lähemalt tutvuda 
valla dokumendihaldussüsteemis. Samuti saab voli-
kogu istungeid veebis järele vaadata. 

Kui dokumendihaldussüsteemis orienteerumine on 
liialt keerukas, siis saab volikogu istungite protokolle 
küsida ka vallamajast või:
- kirjutades meiliaadressile vv@vormsi.ee;
- helistades üldnumbrile 529 6318;
- võttes ühendust oma esindajaga volikogus.

Märts 2022

Volikogu tegemistest esimeses kvartalis

Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel. Pildistas E. Erkmann

volikogu esimees Jaak Kaabel

ajaleht
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Tali ei jäänud taeva

Vormsi kraam

Ühel 2021. aasta novembrikuu ilusal päeval 
tulid kokku Anu, Merit, Rutt ja Sirje, kes 
otsustasid ammu peas keerelnud mõtted 

üheks toredaks ideeks vormida. Meie suur soov on 

ühise tegevuse, infopäevade ja koolituste kaudu innus-
tada inimesi rohkem pakkuma kohalikku toitu, käsi-
tööd ja teenuseid nii meie saare elanikele kui ka küla-
listele. Nii sündiski MTÜ Vormsi Kra:m (rootsi k on 
kram kallistus).

Oleme väga rõõmsad, et saare ühiste õhtusöökide 
sari on hoogsalt käima läinud. Tänu sellele saame koos 

avastada kohalikku toorainet ja selle võimalusi. Sel 
aastal on toimunud kaks õhtusööki, kus valmistasid 
toitu eri kodukokad. Kui ka sina soovid ise õhtusööki 
pakkuda, olla osaline toiduvalmistamise meeskonnas 
või varustada toorainega, siis võta meiega ühendust 
info@vormsikraam.ee.

19. veebruaril toimus Hullos taluturg, mis oli 
esimene meie taluturgude seeriast. Edaspidi hakkavad 
taluturud toimuma iga kuu kolmandal laupäeval ning 
suvekuudel igal esimesel ja kolmandal laupäeval. 
Turule on oodatud igasugune ise kasvatatud ja 
omavalmistatud toidukraam ning toiduteemaga 
seonduv käsitöö. Kui sa ise turule müüma tulla ei saa, 
saame seda müüa sinu eest! Huvi ja küsimuste korral 
kirjuta aadressil info@vormsikraam.ee.

MTÜ Vormsi Kra:m on selleks aastaks koostanud 
praktiliste infopäevade ja koolituste ajakava, mis 
põhineb toidusõprade hulgas koostatud küsitluse tule-
mustel. Esimene koolitus toimub 12. märtsil, mil vors-
tide valmistamist õpetab Õnne Tikerpalu Pohlatare 
Köögist. Kavas on veel näiteks infopäevad ettevõtlu-
sega alustamise põhitõdedest, tasuta kujundustarkvara 
kasutamisest ning mitu koolitust toiduvalmistamisest.

Soovime taaselustada talgute traditsiooni Vormsi 
saarel. Ja seda ikka ehedal kujul: koos rõõmsa rahva-
hulga ja maitsva talgusupiga. Vanarahvas teadis, et koos 
tehes saavad asjad tehtud! Kui sul on mõni talgutöö 
pakkuda või soovid ise talgutel osaleda, siis palun anna 
meile teada aadressil info@vormsikraam.ee.

MTÜ Vormsi Kra:m on õhinapõhine omaalgatus ja 
igasugune toetus – nii tegevustes kaasa löömine kui ka 
rahaline panus – on väga suureks abiks meie plaanitud 
tegevuste elluviimisel. Ootame huvilisi meiega liituma! 
Avalduse liitumiseks leiad meie töösolevalt kodulehelt 
www.vormsikraam.ee. Siinkohal kutsume WordPressi 
keskkonnaga sina peal olevaid inimesi appi meie kodu-
lehte kauniks looma!

Nii ülemaailmne pandeemia kui ka viimase aja julge-

oleku riskid panevad üha rohkem mõistma, kui oluline 
on kohapealse (toidu)tooraine olemasolu ja kätte-
saadavus. Püüame Vormsi Kra:miga sellealast tead-
likkust kasvatada ja koos tegutsedes oma saare ande 
väärindada.

Liina Jutt

Rutt Veide

Taluturu ülimenukad juustupirukad. Pildistas R. Veide

Maitsev mägiveise praad. Pildistas R. Veide

Söömaajal on mõnus kohtuda. Pildistas R. Veide

Vaade lumesaha kabiinist. Pildistas L. Jutt

Need masinad hoiavad saare teed lumest puhtana. Pildistas L. Jutt

Vormsil valmistatud vein. Pildistas R. Veide

Jah, talvega kaasneb lumi, mis ühest küljest on 
inimestele rõõm, teisalt mure. Lumelükkaja jaoks 
tähendab see tihti plaanide kiiret ümbertegemist, 

magamata öid ja seiklusi rajal. On see nüüd mure 
või rõõm? Üks Vormsi lumelükkajatest hüüatab selle 
peale, et muidugi rõõm! See töö on lausa teraapia, 
boonuseks on see sõltuvalt ilmaoludest kas lihtsam, 
rutiinne tegevus või siis piire ületav katsumus. Väga 
vaheldusrikas igal juhul, ütleb Liina, keda võib ringi 

vuramas näha kas kollase MB Unimogi või 
punase Scaniaga. 

Anname endast parima, et lükata lund Vormsi 
saare riigiteedel ja ka valla omadel: Sviby-Rälby, 
Saxby, Suuremõisa laudani, Kärre, Hosby. 

Riigiteed liigituvad seisunditaseme 1 alla, mis 
tähendab, et sahk on kohustatud peale minema 
pärast lumesaju lõppu 24 tunni jooksul (valla 
teedel on kiirem reageerimisaeg) ja seda alates 

10 cm paksuse lume puhul. Lörtsi 
korral tuleb sõidutee lahti lükata siis, 
kui tee on vähemalt 5 cm paksuse 
lume all. Praktikas reageerime ja hoolitseme 
teede eest kindlasti varem ning lükkame nii 
palju kui saab ka teepeenraid. 

Alati ei pruugi me teada, kui põldudevahe-
lised teelõigud on kinni tuisanud. Kui mure 
on suur, siis anna vihje täpse asukoha ja 
olude kohta numbrile 520 7333 (Liina). 

Nimetamata valla teede, Sviby sadama 
ala, prügimajade ja bussipeatuste esiste eest 

hoolitseb Arvo, kellega saab ühendust numbril 5656 5050.
Kui on halvad ilmaolud, tuleb paluda ka liikle-

jate panust. Võiksite arvestada oma auto suutlikku-
sega ja võimalusel lükata riskantsena tunduva sõidu 
edasi. Libedusetõrje on kõige keerulisem osa. Tunnise 
vihmasaju tõttu on teed kaetud kiilasjääga ning vastav 
tehnika, mis „kammib“ teed sooneliseks ja vajadusel 
puistab väga kriitilistesse kohtadesse soola-liiva segu, 
jõuab mandrilt aeglaselt. 

 Ohutut liiklemist ja talverõõmude nautimist!
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Vormsi tulevikuvalikute üle otsustame me ise

Vormsi Viikingid kohtusid Saaremaa Viikingitega

Jaanuari lõpus kogunes Vormsi rahvamajja üle 
paarikümne inimese, et saare arenguplaani üle 
arutada ja sihte täpsustada.

Arengukavade arutelud on alati paeluvad. Need 
toovad kokku inimesed eri vaadete ja kogemustega. 
Kui arutelu on hästi juhitud, sünnib sellest plaan, mille 
elluviimises tahab kohalolnu osaleda. 

Vormsi tulevikuvisioon ütleb, et aastaks 2030 on 
„Vormsi elujõulise ja ühtehoidva kogukonnaga ning 
parim elukeskkonda pakkuv saar oma looduse, rahu ja 
turvalisusega – omanäoline saar Läänemeres“. See on 
meie siht. Arendustegevuseks oleme leppinud kokku 
prioriteetides: hoida saare looduslikku ja kultuurilist 
pärandit ja omanäolisust, kasvatada valla tulu, luua 
paremaid võimalusi kogukonna kestmiseks ja saarel 
aasta ringi elamiseks, tekitada paindlik ja elanike huve 
arvestav praamiliiklus ning kaasata kogukonda valla 
elu arendamiseks. 

Arengukava ei ole pelgalt paber, vaid peabki töötama 
kogukondliku kokkuleppena, mis korrastab arusaama 
ühistest väärtustest ja aitab liikuda parema elukesk-
konna suunas. 

Et jõuda soovituni, on vaja eeldusi. Just nende 
eelduste loomisega tuleb iga päev tegeleda. Kas anname 
piisavalt hoogu juurde kõigele vajalikule? Olgu selleks 
keskkonnateadlikkuse ja kultuuriruumi areng, noorte 
perede tulek saarele, töökohtade loomine ja ettevõt-
lusvõimaluste laiendamine. Või siis saarel pakutava 
hariduse kvaliteet, tervishoiu- ja hoolekandeteenuste 
kättesaadavus. Aga ka mandriga ühenduse paranda-
mine, valla juhtimise läbipaistvuse suurendamine ja 

Kuidas kõik alguse sai, saad lugeda detsemb-
rikuisest lehest, aga sissejuhatuseks uuesti, et 
Vormsi Viikingid on vabatahtlik Kaitseliidu 

Lääne maleva organisatsioon, kuhu saavad kuuluda 
7–18-aastased noored. Tegevus keskendub peamiselt 
kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähe-
lepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel 
igapäevaturvalisusele. 

Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame 
arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame nende keha-
lisi võimeid. Enam levinud tegevusvormid on loodus-

ühtehoidva aktiivse kogukonna kujudamine.
Arengukava ei ole pelgalt paber, vaid peabki töötama 

kogukondliku kokkuleppena, mis korrastab arusaama 
ühistest väärtustest ja aitab liikuda parema elukesk-
konna suunas. Kokkulepet on vaja, sest muidu ei ole 
võimalik ühte sammu astuda. Ainult nii kannavad 
vilja vallamaja, Vormsi seltside, külade ja kõigi teiste 
pingutused. Kirjapandut on aga mõistlik igal aastal 
üle vaadata, sest olud muutuvad, uusi võimalusi tuleb 
juurde ja saame aja jooksul targemaks. 

Mis siis sel korral arenguplaanide ülevaata-
misel silma jäi? 

Esiteks meeldetuletus, et puhas ja hoitud loodus 
peab jääma eesmärkide seas esmaseks – see on väärtus, 
mida käest lastuna enam tagasi ei saa. Senisest enam 
tuleb mõelda planeeringutele ja maakasutusele, sest 
otsuste aluseks olevad kokkulepped (üldplaneering) on 
vananenud ning vajadused muutunud. Kriitikat said 
hüüdlauseteks jäänud ettevõtlusvaldkonna eesmärgid. 
Oluline on nii kooli maine, mis toob saarele inimesi, 
kui ka valdkonnaspetsialistide kaasamine, et paren-
dada teenuseid ja leida uusi terviklahendusi, mida 
vajab näiteks jäätmemajandus. 

Uutest ideedest. 
Saarel on tekkinud arutelu selle üle, kas väike 

heakorra- või turismimaks külalistele aitaks luua 
paremat taristut ja rahastada avaliku ruumi arendust. 
Või milline on kohaliku toidutootmise potentsiaal, et 
kasvatada ettevõtlust ja ettevõtlikkust, kasutada pare-
mini saare võimalusi ja tagada turvalisus. 

Ettevõtlust toetaks töö saare brändiga, läbimõel-
dumad ettevõtlustoetused, maa ja ruumide asjakohane 

matkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. 
Programm on täistuuridel käima läinud. Jaanuaris õpiti 

klassis kaardilugemist ja kompassi kasutamist. Selgeks 
said tingmärgid kaardil, koordinaatide määramine ja 
leidmine ning ilmakaarte kindlaks tegemine kompassiga.

Õpitu pandi ka kohe praktikasse. Paar tundi Hullo 
külas müttamist nii teel kui ka metsas ja kõik kontroll-
punktid said edukalt leitud.

Peale Vormsi Viikingite said osaleda kõik soovijad.
Veebruaris ootasid meid külla aga Saaremaa 

Viikingid. Kutse sai vastu võetud!
Laupäeva varahommikul alustas Lääne maleva staabi 

eest sõitu 55-kohaline buss ühes teiste noorte rühma-
dega. Saaremaal sai külastatud muuseumit ja näitust 
„Viikingid enne viikingeid“. Koos giidiga sai rännatud

lossi keldrist läbi nõukaaegsete tubade katusele 
välja, taustaks faktid Saaremaa ajaloost. Töötubades 
said lapsed telke püstitada, mõõgelda ja kaevata välja 
meeneid.

Päeva teisel poolel oli aga avastamisrõõmu ja mängu-
lusti WOW elamuskeskuses. WOW keskus on jagatud 
viieks alaks:  aktiiv-, vee-, energia- ja lasteala ning 
simulaatorite ala. Jah, aega jäi puudu. 

Nii reede kui ka laupäeva õhtul ööbisid lapsed Lääne 
maleva staabis. Pead sai ragistatud koodi murdmisega 
ja sõrmi painutatud sõlmede õppimisega. 

kasutamine, e-kaubanduse edendamine ja toimivam 
internetiühendus. 

Kõige selle juures on tähtis kujundada kaasavamat 
valitsemiskultuuri ja kasvatada kogukonnas usaldust.

Saare omanäolisus ja arengupotentsiaal peitub tradit-
sioonide ja pärimuse tänapäevaste lahendustega põimi-
mises. See on ühelt poolt põnev, teisalt pidevat tasakaalu 
otsimist nõudev ülesanne. 

Milline on kohaliku toidutootmise potentsiaal, et kas-
vatada ettevõtlust ja ettevõtlikkust, kasutada paremini 
saare võimalusi ja tagada turvalisus?

Arengukava täpsustused tuleb kokku leppida aasta 
teiseks pooleks, et need annaks suunised järgmise aasta 
valla eelarvele. Sisukad arutelud annavad kindlasti 
inspiratsiooni uuteks algatusteks ettevõtjatele, eestveda-
jatele ja kõigile saare inimestele. 

Saaremaa väljasõitu rahastas noorte isamaalise 
hariduse programm (IHP). IHP eesmärk on eden-
dada põhikooliealiste noorte seas isamaalisi väärtusi 
ning anda neile võimalus osaleda kodanikukasvatuse 
suunitlusega huvihariduses, mis hõlmab kodutütarde 
ja noorkotkaste järguõppe ja erikatse teemasid. 

Tule ja loo omale enneolematuid seiklusi!
Kui sa oled vähemalt seitsmeaastane ning 

soovid aktiivset ja seiklusrikast tegevust, siis 
Noored Kotkad ja Kodutütred on mõeldud just 
sulle!

Anna endast märku aadressil liina.jutt@kaitseliit.ee 
või Vormsi Viikingid FB grupi kaudu.

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva

kaitseliitlane Liina Jutt

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva. Pildistas E. Erkmann

Põnevust jätkub kõigile. Pildistas R. Õiglas Vormsi viikingid Kuressaares. Pildistas E. Loik
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Aasta alguses sai valmis esimene versioon Vormsi 
teehoiukavast, mis annab vallale suunised teevõrgu ja 
teehoiu korraldamiseks. Riikliku teeregistri andmetel 
on Vormsi vallas teede kogupikkus ca 89,5 km. Nendest 
kohalikke teid on ligi 35 km, mille omaniku ülesandeid 
täidab vald: korraldab ehitamist ja hoiab teed korras. 

Kavas esitatud hinnangud ja toimunud arutelud 

Koostöö ja kaasamine – need on põhilised märk-
sõnad jaanuaris kinnitatud komisjonide töös.

Haridus on valdkond, mille korraldusse on panus-
tamas väga palju inimesi ja mis on Vormsi elu jätku-
suutlikkuse üks alustala. Viimase poole aasta jooksul on 
uuenenud nii hoolekogu koosseis kui ka tööle asunud 
uus vallavalitsus ja hariduskomisjon, mis tähendab, et 
Vormsi haridusse on panustamas palju uusi inimesi. 

Teisalt aga ei pruugi veel kõigil olla üksteisest selget 
tunnetust: millised on ootused, takistused ja ideed 
tulevikuks. Sellest lähtudes soovib hariduskomisjon 
tuua osalised (vallavalitsus, hoolekogu ja Vormsi laste-
aed-põhikooli personal) ühise laua taha, et tutvuda 

tõstavad esile kahte teravamat probleemi Vormsi 
teevõrguga: Vormsi kruuskattega teede seisukord ja 
erateede avalikuks kasutuseks määramine.

Kruuskattega teede valdav probleem on kulumis-
kihi puudumine. See takistab teekatte hooldamist ja 
halvendab sõidumugavust. Kruuskatted kuluvad liik-
luse tõttu paratamatult, aga möödunud aastate jooksul 
on pealevedu tehtud vaid üksikutel teedel ja lõikudel. 
Teede hooldus- ja remondivõlg on iga aasta kasvanud. 
Et saada vajalik investeering teede kulumise peatami-
seks, taotleb vald riigilt toetust. Kui kõik läheb plaani-
päraselt, remonditakse lähiaastatel üksjagu teid. 

Eratee avalikuks kasutuseks määramine on vajalik 
tervikliku teevõrgu tagamiseks. Vormsi olemuse osaks 
on metsa-, pinnase- ja talveteed, mida on järjepidevalt 
kasutatud metsa või randa minekuks. Tihti lähevad 
need üle eramaade, kuid servituudid on seadmata 
ja lepingud maaomanikega sõlmimata. Kui kohalik 
omavalitsus määrab eratee avalikuks kasutuseks, siis 
lepivad vald ja teeomanik kokku, kuidas jaotuvad 
kohustused, õigused ja vastutus. 

ja seada sihte tulevikuks. Soovime hariduse korral-
damisega seotud inimeste suhtlust tihendada ning 
olla suunatud avatusele ja töökusele, et saaks areneda 
usaldav ja toetav koostöö. Üks lähiaja prioriteet on 
kindlasti koostöös vallavalitusega uuendada huvi-
hariduse rahastamise korda. Eesmärk on anda igale 
Vormsi lapsele kindel rahaline toetus vallaeelarvest, et 
oleks võimalus osaleda huviringides, hoolimata nende 
toimumiskohast.

Samamoodi on ka sotsiaal- ja turvalisuskomisjon 
koostöö lainel. Märtsi alguses toimub kohtumine 
vallavalitsuse, saarevahi, PPA esindaja ning sotsiaal- ja 
turvalisuskomisjoni vahel. On suur rõõm, et PPA on 

Vormsi vallavalitsus võib määrata eratee avalikuks 
kasutuseks, kui: 
• eratee lõik on jätk avalikult kasutatavast teest; 
• tee võimaldab juurdepääsu avaliku huviga või ava-
liku kasutusega kinnistule (näiteks supluskoht, turis-
miobjekt, kallasrada, navigatsioonimärk, külalauter); 
• eratee ühendab avalikult kasutatavaid teid; 
• eratee on ajalooliselt olnud avaliku kasutusega; 
• põhjus on piisavalt kaalukas. 

Igal juhul on parim lahendus kokkulepete sõlmimine, 
et võimaldada kõigile saarel avatud liikumist ja hoida 
samal ajal ära asjatud tülid. Praegu on teeregistri järgi 
Vormsi vallas erateid 9 km ja need kõik on märgitud 
kui mitteavaliku kasutusviisiga teed. 

 
Vormsi teehoiukava kirjeldab veel tingimusi ja 

nõudeid nii suviseks kui ka talviseks teehoolduseks, aga 
ka võimalusi teevõrgu, nt kergliiklusteede arendamiseks. 
Ettepanekud on plaanis kokku võtta ja esitada lõplikuks 
heakskiiduks vallavalitsusele ja volikogule märtsi lõpuks. 

aina aktiivsem partner Vormsile, et tagada meie kõigi 
turvalisus. Peale turvalisuse küsimuste on komisjoni 
üks lähiaja fookuspunkt kindlasti koostöös vallavalitsu-
sega uuendada sotsiaaltoetuste- ja teenuste korda. Oma 
esimesel kohtumisel oli komisjon üksmeelel, et vajalik 
on kiirelt välja selgitada valdkonna vajadused, ja mul on 
hea meel, et seda protsessi sai alustatud ruttu. Ootused 
aitavad välja töötada Vormsi inimeste vajadustele ka 
tegelikult vastava sotsiaaltoetuste- ja teenuste süsteemi.

Kui tunned, et sul on hariduse, turvalisuse või 
sotsiaalvaldkonna kohta küsimusi, muresid või ettepa-
nekuid, siis on võimalus komisjonidega kontakteeruda 
nende esimeeste kaudu.

Räägime Vormsi teedest

Koostöö ja kaasamine

Vormsi vallavanem Maris Jõgeva

Vormsi vallavolikogu sotsiaal- ja turvalisuskomisjoni esimees Madli Tarjus

Vormsi teed 1939. a.

16. märtsil 2022 taasloodi Naiskodukaitse Vormsi 
jaoskond. Esimest korda loodi Vormsi jaoskond 88 
aastat tagasi, 16. märtsil 1934. Seetõttu on ka taasloo-
mise kuupäeva valik selline. Nõukogude võim likvi-
deeris Naiskodukaitse koos Kaitseliiduga pärast 1940. 
aasta juunipööret.

Pidulikul koosolekul Vormsi rahvamajas andis Vormsi 
Naiskodukaitse taasloomisest ülevaate üks eestvedaja, 
Lääne ringkonna esinaine ja vormsilane Veronika Isberg.

„Kus on üks naiskodukaitsja – siis võtku aega, mis 
võtab –, sinna tuleb juurde teine, kolmas jne,“ kõneles 
Isberg. Ta meenutas, et eelmise aasta 17. novembril 
tehti Vormsi naistele tutvumisõhtu ja pärast seda 
hakkasid laekuma avaldused. „Ma mõtlesin: mis meid 
iseloomustab?“ küsis ta Vormsi naiste kohta ja vastas, 
et selleks oleks ütlemine „Teeme ära, on tehtud!“.

Naiskodukaitsjaid oli Vormsil ennegi, kuid nad 
kuulusid Haapsalu jaoskonda.

Lääne ringkonna instruktor Svetlana Aug luges 
ette Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu käsk-
kirja Vormsi jaoskonna taasasutamise kohta. Üheksa 

Vormsi naist andsid tõotuse ja kinnitasid seda 
allkirjaga. Tänati ka teist Vormsi naiskodukaitsjate 
eestvedajat Riima Kochi.

Värske naiskodukaitsja Ege Kanarbik ütles, et kaasa-
löömine on tema sisemine soov. „Jah, nüüd tuleb 
õppimise aeg, eri õppused,“ oli ta teadlik, mis teda ees 
ootab. „Kuid see annabki endale kindluse ja lähedas-
tele, kogukonnale turvatunde,“ kinnitas ta.

„Naised saavad valida, millega nad tegelevad. Ka relva-
õppused saab läbida ja relva omada,“ vastas Svetlana 
Aug küsimusele relvade kohta Naiskodukaitses. „Aga 
suuremalt jaolt oleme seotud tegevusega tagalas.“

Naiskodukaitse Lääne ringkonnas on nüüd 184 
tegevliikmega kuus jaoskonda: Hiiumaa, Haapsalu, 
Risti, Lõuna-Läänemaa, Lääne-Nigula ja Vormsi. 
Lääne ringkond asutati 25. märtsil 1928 ja taasasutati 
29. novembril 1996.

Väljavõte Lääne Maleva pääliku major Soo 1934. aasta 
20. märtsi käsukirjast nr 15: „Luban asutada Vormsi 
naiskodukaitse jaoskonna ja kinnitan selle jaoskon-
na ajutise juhatuse koosseisu: esinaine Luise Wäeden; 
liikmed Ida Kalf, Adele Wilbert, Katarina Enkel, Kata-
rina Sellin arvates 16. märtsist 1934. a.“ 

Vormsil taasloodi Naiskodukaitse jaoskond
Egon Erkmann

Naiskodukaitse Vormsi jaoskond on taasloodud! Esimeses 
reas Vormsi jaoskonna naised (vasakult): Reet Berggren, 
Geily Piip, Ege Kanarbik, Margit Paimla, Veronika Isberg, 
Riima Koch, Riina Nedzelskiene, Marge Tiik, Sirje Veedler, 
Rutt Veide ja Heily Piip. Pildistas E. Erkmann
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Liitklasside ajalugu ulatub tagasi juba 18. sajandi 
külakoolidesse. Eesti vabariigi iseseisvumise järel 
olid liitklassid samuti väga levinud. 21. sajandi Eestis 
aga tundub liitklass olevat väljasurev liik. Seda enam 
võib olla üllatav, et Eesti alg- ja põhikoolidest on ligi 
kolmandikul liitklassid ja alg- ja põhikoolidest ligi 
seitsmendikus käib 30 või vähem õpilast. 

Lapsevanematel tekib tihti küsimus, kas liitklassis saab 
minu laps vähem tähelepanu ja seeläbi kehvema hari-
duse. Eestis tehtud uuringud on näidanud, et suhtumi-
ne liitklassidesse pole alati kõige positiivsem tihti just 
seetõttu, et nendest eriti ei räägita, ja lapsevanematel 
puudub asjakohane info.

Ajalooliselt on liitklasse kasutatud väiksemates 
koolides, et võimaldada lastele alg- ja põhiharidus 
kodulähedases koolis. Ühelt poolt on klasse kombinee-
rides võimalik kulusid vähendada, teisalt aga võimaldab 
see väikekoolides rohkematel lastel ühiselt õppida, 
mis omakorda toetab nende sotsiaalset arengut. Kuid 
kas riiklikust rahastumudelist tulenevad põhjused on 
ainsad, miks võiks liitklasse kasutada? 

Lapsevanematel tekib tihti küsimus, kas liitklassis 
saab minu laps vähem tähelepanu ja seeläbi kehvema 
hariduse. Eestis tehtud uuringud on näidanud, et 
suhtumine liitklassidesse pole alati kõige positiivsem 
tihti just seetõttu, et nendest eriti ei räägita ja lapseva-
nematel puudub asjakohane info. Sellel suhtumisel võib 
olla ka ajaloolisi põhjendusi, sest nõukogude perioodil 
suleti kollektiviseerimise käigus väikseid koole just ette-
käändel, et suured koolid pakuvad paremat haridust. 
Kuna praegugi räägitakse põhiliselt sellest, et liitklassid 
on ainuke võimalus väikekooli püsimiseks, on tekki-
nudki kuvand liitklassist kui väikese koha paratamatust 
kompromissist. Huvitav on aga fakt, et näiteks USA, 
Kanada, Rootsi ja Jaapan on hakanud liitklasse tutvus-
tama ka suurtele linnakoolidele. Kui neid ei kannusta 
eelarvelised põhjused, siis mis ometi?

Haridusteadlased on leidnud, et liitklassidel on posi-
tiivseid mõjusid nii õpilaste sotsiaalsele kui ka akadee-
milisele arengule. Liitklassis õppimine tugevdab eriva-

nuseliste õpilaste suhteid, arendab suhtluspädevust, 
loob vanematest õpilastest positiivse eeskuju, inspi-
reerib nooremaid õpilasi, õpetab konstruktiivse taga-
siside andmist ja saamist ning soodustab koostööd. 
Ühine õppimine liitklassis vähendab ka õppimise ja 
akadeemiliste sooritustega seotud ärevust. Liitklass 
võimaldab õpitud materjali tugevamat kinnistamist 
ja noorematel õpilastel kuulda teemasid juba enne, 
kui nad nendega süvitsi edasi lähevad – nii on ajul 
võimalik seoseid luua ja õpitav omandatakse pare-
mini. Vanemad õpilased saavad nooremaid juhendada 
ja seeläbi kontrollida iseenda arusaamist teemast. See 
omakorda annab vanematele õpilastele eduelamuse: 
ma olen kasulik ja valdan teemat. Liitklass annab palju 
võimalusi nii sama kui ka erivanuseliste õpilaste koos 
õppimiseks, mis omakorda aitab tunni muuta dünaa-
milisemaks ja, lihtsamini öeldes, õpilasele põnevamaks.

Liitklass soodustab ka iseseisvaks ja ennast juhti-
vaks õpilaseks kujunemist. Üldiselt on ka monoklassis 
jagatud tund juhendatud õppe ja iseseisvalt teemaga 
tegelemise vahel. Näiteks selgitab õpetaja õpilas-
tele teema ja tehakse mõni harjutus ühiselt, seejärel 
harjutab igaüks iseseisvalt. See aitab nii õpilastel kui ka 
õpetajatel aru saada, kui hästi mõistetakse uut teemat. 
Samamoodi tegutseb tihti ka liitklass. Vahe on vaid 
selles, et samal ajal kui liitklassi üks klass saab õpetajalt 

selgitusi või juhiseid, tegutseb teine klass iseseisvalt, 
seejärel vahetatakse. Teisalt aga lubab õpilaste väiksem 
arv klassis õpetajal kogu protsessi jooksul igale lapsele 
rohkem aega pühendada. Õpetajal on parem ülevaade 
iga õpilase edenemisest tunnis ja tal on rohkem võima-
lusi aidata või suunata hoopis mõni teine õpilane kaas-
lasele appi. Seega saavad väikekooli liitklassi lapsed 
õpetajaga hoopis rohkem kontakti kui suure linnakooli 
õpilased. 

Kas liitklassid ongi siis üks suur roosamanna ilma 
ühegi miinuseta? Kindlasti mitte, kuid katsumused 
peituvad mõneti üllatuslikes kohtades. Tihti on just 
õpetajad need, kes on skeptilised liitklasside suhtes 
ja püüavad neid iga hinna eest vältida. See omakorda 
võib veelgi raskendada väikekoolide personaliotsin-
guid. Paljud õpetajad peavad liitklasside ettevalmis-
tust ajamahukaks ja keeruliseks ning tunnevad, et neil 
puuduvad liitklasside õpetamiseks vajalikud oskused ja 
teadmised. Selle põhjus on kummaline tõsiasi, et õpeta-
jakoolituses liitklasse ei käsitleta. See on hea mõttekoht 
meie ülikoolidele: kas noored õpetajad ei peaks liitklas-
sidest siiski üht-teist teadma selle asemel, et ise jalgra-
tast leiutama hakata? Miks ei võiks muuta liitklassides 
õpetamist õpetajapraktika osaks – õpetajad saaksid 
väikekoolides liitklassitunde vaadelda ja praktiseerida. 
Väikekoolide ellu tooks see natukene elevust, peegel-
dust oma õpetamisele ja järelkasvu õpetajaskonnale. 
Liitklassi õpetaja armastab oma tööd ja teeb seda hästi, 
aga selleks on esmalt vaja, et ta sinna klassi ette astuda 
julgeks.

Liitklass väärib tunnustamist kui üks tõhusamaid 
meetodeid lapse arendamiseks nii inimese kui ka õppi-
jana. Õpetajad aga väärivad liitklasside teemalist ette-
valmistust Eesti mitmekülgsesse koolisüsteemi sise-
nemiseks. Ja liitklassi õpilased ning nende vanemad 
väärivad teadmist, et selline õppimine on võit, mitte 
kompromiss.

Artiklis esitatud väited tuginevad autori magistri-
tööle „Developing listening skills in multigrade clas-
srooms“ (2019).

Kas liitklass on võit või kompromiss
Vormsi vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Madli Tarjus

Liitklass Vormsi põhikoolis. Pildistas M. Tarjus

Lõbus virtuaalne aktiivsusvõistlus #vormsiliigub, 
kus osalemine on ka väga lihtne, alustas sel aastal 
taas. Veebruarikuu eesmärk oli teha 10  000 

sammu päevas. Kahe aastaga on YuMuuvi äpis ca 100 
vormsilast kõndinud üheskoos 132 105 552 sammu, mis 
teeb 2,51 tiiru ümber maailma! 

Kogu ka sina samme ja aktiivseid minuteid ning 
põleta kaloreid koos Vormsi rahvaga. Peagi tulevad uued 
väljakutsed 

 • aprillis-mais (kaks kuud), 
 • juulis, 
 • septembris, 
 • novembris, 
 • jõulunädalal.
Alates aprillist on väljakutsed veidi teisiti: igal välja-

kutsel saad valida, kas liitud sammude- või aktiiv-
susvalemipõhise eesmärgiga või lausa mõlemaga. 
Jõulunädalal on fookuses ainult sammud. 

Jagame osavõtjatele ka auhindu. Lisaks on Vormsi 
Arendus välja pannud karikad. Iga väljakutse võitja  saab 
kuldse karika. Kõikide teiste vahel, kes täitsid eesmärgi, 
loositakse välja hõbedane karikas. Need, kellel jäi natuke 
eesmärgi täitmisest puudu, konkureerivad pronksile.

Liitu YuMuuvi äpiga!
Kõndimine on väga lihtne ja see mõjub tervisele suure-

päraselt. Mõni arvab, et kõndimine on vaid laiskvors-
tidele, ja selleks, et kaalulangetust toetada või lihtsalt 
head enesetunnet tunda, tuleb end hingetuks treenida. 
Tegelikult võib ka kiirem jalutuskäik tubli trenni eest olla.

Vormsilaste kood on VGN-112. Lisa oma (päris) 
nimi ja küla.

NB! Kood on mõeldud liitumiseks ainult vormsilas-
tele ja Vormsi saarega seotud inimestele. Oma sõbra 
saad kutsuda eraldi kategooria „külalised“ alla.

Kui vajad tehnilist tuge, siis kirjuta mõtlemata 
aadressil info@yumuuv.com (eestikeelne tugi).

Rohkem infot liigub Facebooki grupis „Sportlikud väl-
jakutsed Vormsi saarel #vormsiliigub”.
Infot toimuvate väljakutsete kohta leiad ka praamilt ja 
YuMuuvi äpist.

Oled vaid ühe jalutuskäigu kaugusel suurepä-
rasest tujust.

#vormsiliigub väljakutse jagab karikaid
YuMuuvi väljakutsete korraldaja Liina Jutt

Kahe aastaga on ca 100 vormsilast kõndinud üheskoos 132 
105 552 sammu, mis teeb 2,51 tiiru ümber maailma.
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referent Egon Erkmann

Elagu vaba Eesti!
„Vabadus ei ole iseenesest mõistetav,“ tõdes 

Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel 
vabadussamba juures pärast Püha Olavi kirikukel-
lade helistamist Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva auks. 
Vallavolikogu esimees sõnas, et tänased uudised 
Venemaa kallaletungist Ukrainale muutsid iseseisvus-
päeva pidukõnet. Kuid seda enam tuleb rõõmustada 
Eesti vabaduse üle.

Vabadussambale asetati valla poolt pärg, Kaitseliit ja 
Naiskodukaitse panid lilled ning paljud sättisid samba 
jalamile küünlaid.

Rahvamajas võeti ligi poolsada vormsilast vastu 
peohelidega. Muusikat mängisid Paul Sarapuu ja Kalev 
Mäeorg.

Aktuse avas vallavanem Maris Jõgeva. Ta rääkis, et 

• Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, 
ravimeid ja toitu, sh arvesta ka koduloomadega. Soeta 
toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis ei rikne 
liiga kiiresti. 
•  Hangi koju taskulamp või patarei toitel lamp, varu-
patareid, küünlad, tikud.
•  Varu koju piisav kogus sularaha. 
•  Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on pa-
rooliga kaitstud. Võimalusel kasuta kaheastmelist au-
tentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isi-
kuandmeid ega paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte 

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus otsib ranna-
rootsi asualade kogukondade toel märk-
sõna(sid) ja/või tunnuslauset rannarootsi 

kultuuriruumile.
Korraldajad soovivad, et tunnuslause või sõnad 

oleksid loodud just nendel aladel elanud või praegu 
elavate inimeste loominguna. Selline looming tuleb 
hingest, et köita südameid.

Võitnud märksõna ja/või tunnuslauset kasutatakse 
peagi valmivas rannarootsi kultuuriruumi infopor-
taalis, trükistes ja avalikus ruumis.

Kui lööd pakkumisel kaasa, siis:
•  küsi endalt, mida tähendab minu jaoks rannaroot-
si kultuuriruum (keskkond, inimesed ja ajaloopärand) 
ning kuidas ma seda kirjeldaksin;

uhke on olla vormsilane ning saare omapärane kultuur 
lisab värvi ja rikkust tervele Eestile. Vabadus on habras 
ning seda olulisem on kogukonna koostöö ja ühtekuu-
luvus, mis hoiab seda vabadust.

Seejärel jagas Vormsi vald tunnustusi. 
Valla tänukirja 2021. aasta eest pälvis mitu tubli 

vormsilast.
Markus Rand – 2021. aasta Läänemaa ühisgümnaa-

siumi kuldmedaliga lõpetaja
Liina Jutt – 2021. aasta kogukondliku spordi- ja 

terviseedendaja
Harri Rosenblad – 2021. aasta kogukonna ja saare 

väärtustaja ning külaliikumisse panustaja
Lisaks andis vald tänukirja Vormsile pühendumise 

kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid. 
•  Kontrolli, et autol oleks kütusepaak alati pooltäis.
• Soeta endale patareide, dünamo või päikesepata-
reidega töötav raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuu-
lata ka autoraadiost. 
•  Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad 
kriisiolukorras abi vajada, ja lepi nendega kokku, kuidas 
omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi 
korral ei pruugi tavapärased sidevahendid toimida. 
•  Koosta loetelu naabrite, kogukonna olulisimate isi-
kute ning omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktand-

•  võimalusel mõtle, kuidas sõna või lause kõlab teis-
tes keeltes (eesti, rootsi, inglise, vene vm keeles);
• kirjelda lühidalt, miks just see märksõna või tun-
nuslause iseloomustab rannarootsi kultuuriruumi.

Lähemalt saad lugeda rannarootsi kultuuri-
ruumi strateegiliste eesmärkide kohta veebilehelt                           
www.rannarootslased.ee.

Märksõnade ja/või tunnuslause esitamise 
tähtaeg on 1. aprill 2022.

Palun saada enda looming Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsusele e-posti aadressil info@
eestirootslane.ee või kirja teel aadressil Sadama 
31/32, Haapsalu.

metest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.
•  Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse 
korral mobiiltelefoni laadida.
•  Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede 
atlas, lumelabidas, soe tekk, taskulamp.
•  Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehti-
vust, vajaduse korral alusta pikendamist. 
•  Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui 
oma kodus mingil põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkes-
tuse tõttu).  

Uuri veel lehelt: www.olevalmis.ee

Kaheksa võistlejat saavad endale rannarootsi ajaloo 
lühisarjas seni ilmunud neli raamatut (Pakri saared, 
Naissaar, Vormsi ja Vihterpalu) ning võistluse võitja 
saab edaspidi kõik samas sarjas ilmuvad raamatud.

1. mail teatame kõigi kaheksa rannarootsi asualade 
kohalike omavalitsuste abiga kaheksa võitjat, sh 
peaauhinna võitja.

Osale rannarootsi kultuuriruumi märksõnade 
ja/või tunnuslause pakkumisel!

Vormsi tähistas iseseisvuspäeva ja tänas tublimaid

Kas oled hädaolukorraks valmis?

Otsime rannarootsi kultuuriruumi tunnuslauset

riigikantselei

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

eest endisele volikogu esimehele Ivo Sarapuule ja 
vallavanemale Ene Sarapuule.

Meeles peeti neidki vormsilasi, kes said 
eelmisel aastal tunnustusi mere tagant.

Ene Rand – Läänemaa aasta õppija 2021 nominent
Rutt Veide ja Toomas Sarv, Metsavahi talu 

Suuremõisas – Vabariigi presidendi tunnustus 
Läänemaa kaunis kodu 2021

Arvo Allik – Läänemaa aasta isa 2021
Vormsi vallavalitsus tunnustas kolleegi, saarevahti 

Aivar Nõva, kelle abivalmidust tunnevad nii vormsi-
lased kui ka saare külalised.

Uue Vormsi algatusena tunnustati ühendust Vormsi 
Kra:m, mille ettevõtlikud naised olid katnud ka iseseis-
vuspäeva suupistelaua rahvamajas.

Hetk Vormsi vabadussamba juures. Pildistas E. Erkmann

Kuldmedalisti Markus Ranna tänukirja võtab vastu ema 
Ene Rand. Pildistas E. Erkmann

Torti lõikab lahti volikogu esimees. Pildistas E. Erkmann
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Vormsi perearsti Madis Tiigi meditsiinimees-
kond aitas Poola piiril Ukraina sõjapõgenikke. 
Nad lahkusid Eestist 2. märtsil ja naasid 12. 

märtsil. Meeskonda kuulusid ka Vormsi pereõde Ada 
Ojasaar ja parameedik Heily Piip.

Eestlased olid Poola piiripunktis, mis asub 

Krościenkos. Tegemist on väikse piiripunk-
tiga, kus oli alguses vähe sõjapõgenikke, kuid 
hiljem kasvas sealgi Ukrainast tulevate sõjapõ-
genike arv. 

Ada ja Heily ütlevad, et päevad olid pikad. 
Sisuliselt anti abi kogu aeg, kui piirpunkt oli 
avatud. Piiriületus suleti südaööl ja avati taas 
hommikul kell kuus. See oli meditsiinitööta-
jate puhkeaeg.

„Tulijad olid ikka naised, lapsed, vanava-
nemad,“ ütleb parameedik Heily. Ta räägib 
loo põgenikest, kes tulid Mariupolist, mida 
Vene väed lakkamatult pommitavad. 

„Vanaisa, vanaema ja nende tütar oma 
lastega sõitsid piirile viis ööpäeva,“ räägib 

Heily. Ta selgitab, et tavaliselt sõidab selle teekonna 
läbi ööpäevaga. Pere aga sõitis mööda kõrvalisi metsa- 
ja põlluteid, et vältida suurt maanteed, sest kartsid 
pommitamist. 

Kui naised ja lapsed tulid meditsiinitelki, siis vanaisa 
jäi telgi ette istuma – temal polevat häda midagi. 

„Läksin välja ja nägin, et mehel on vapped 
ja pisarad voolavad,“ kirjeldab Heily. Kui 
piiri tõkkepuu selja taga langes, vabanesid 
põgenikud pingest ja ärevusest. Nii juhtus ka 
vanaisaga, kes tõi oma pere turvalisse kohta.

„Stress ja depressioon, alajahtumine, vede-
likupuudus, kõrge vererõhk,“ loetleb pereõde 
Ada sõjapõgenikke vaevavaid hädasid. 

Ada sõnul andsid nad meditsiinipunktis 
otsest arstiabi ligi 200 inimesele. Kontaktide 
arv oli aga suurem, sest tegeleti ka abivaja-
jate lähedastega. Suhtlemine käis vene ja 
inglise keeles. Selgeks õpiti ka mõni poola-
keelne väljend.

Heily ütleb, et teda üllatas ukrainlaste rahu-
likkus. „Arvasin, et nad on temperament-
semad,“ sõnab ta. Ta kirjeldab südamlikke 

hetki, mis põgenike ja abipakkujate vahel tekkisid. „Üks 
väike Ukraina tüdruk saatis telgist lahkudes õhumusi,“ 
räägib ta ühest eriti hinge läinud olukorrast.

Kui piiri tõkkepuu selja taga langes, vabanesid põgeni-
kud pingest ja ärevusest. Nii juhtus ka vanaisaga, kes 
tõi oma pere turvalisse kohta.

Pereõde Ada tõdeb, et missioon oli arendav ja silmi 
avav nii töö kui ka inimeste poolest. „Seal on palju 
abivalmidust ja headust. Saad aru, mis on elus oluline,“ 
ütleb ta kokkuvõtvalt.

Vormsi abikäed ukrainlastele

Sündmused saarel märtsist maini

Egon Erkmann

Vasakult: parameedik Heily Piip ja pereõde Ada Ojasaar ning Eesti 
ajakirjanik ja dokumentalist Vahur Laiapea.

Meditsiinitelk. Abistamist piiripunktis koordineeris heategevusorgani-
satsioon Malta ordu, mille ristiga lipp on telgil.

Film „Soo“ 30. aprillil kell 19 Vormsi rahvamajas. 

Sissevaade meditsiinitelki, kus hoiti abiks vajalikku kraami 
ja pakuti esmaabi. Paremal on suur soojapuhur. Kõige 
külmemal ajal oli väljas isegi –15 °C. Parameedik Heily 
hoiab väikest sõjapõgenikku.

Märts
24.03 kl 9.30 avalik koosolek Läänemaa Rannakalanduse 
Seltsi tegevuste täpsustamiseks
25.03 küüditamispäeva meenutamine Vabadussõja 
mälestussamba juures
26.03 kl 12–16 heegeldamise jätkukursus Vormsi rahva-
maja töötubade raames
Aprill
3.04 kl 11 jumalateenistus koguduse majas
7.04 kl 19.30 kino rahvamajas „Kiik, kirves ja igavese 
armastuse puu“ (Eesti 2022)
9.04 kl 19 noortetoa teater rahvamajas, Aruküla 
waldorfkooli 8. klassi külalisetendus „Jane Eyre“
10.04 kl 11 palmipuudepüha jumalateenistus
15.04 kl 14 muusikaline jumalateenistus Vormsi kirikus. 
Üles astuvad Tallinna Rotary Klubi segakoor ja ans. 
Dou ObSolute
16.04 kl 11–13 talu- ja käsitöökaupade müük Vormsi 
vallavalitsuse I korrusel ja Vormsi käsitöötoas
17.04 kl 11 ülestõusmispüha jumalateenistus kirikus
22.04 kl 17 noortetoa kino „Hülgetiim“ (USA 2021)
30.04 avatud kalasadamate päeva turg ja tutvustusüri-
tused Sviby sadamaalal

30.04 kl 19 kino rahvamajas „Soo“ (Eesti 2021)
30.04 kl 19 maituli koos supisöömise ja teejoomisega 
Sviby sadamas
Mai
1.05 kl 11 jumalateenistus Vormsi kirikus
1.05 „Teeme ära“ ühistalgud Vormsi saarel
1.05 Vormsi kiriku ja surnuaia ühistalgud
5.06 noortetoa kinoõhtu rahvamajas, film täpsustub
9.05 emadepäeva kontsert ja kohvilaud rahvamajas
9.05–09.07 maalinäituse avamine rahvamajas
11.–14.05 Vormsi talumuuseumi talgud, muuseumi 
ettevalmistamine hoojaks – aiatööd, remonttööd, 
ekspositsioon
14.05 kl 14 muuseumihooaja avamine Vormis taulu-
muuseumis. Näitusekataloogi esitlus. Esinevad TLÜ 
prof Kersti Markus, Barbi Pilvre
15.05 kl 11 jumalateenistus Vormsi kirikus
19.05 kl 19 kinoõhtu rahvamajas, film täpsustub
21.05 kl 12–14.30 taluturg, talu- ja käsitöökaupade 
müük. Koht täpsustub. Korraldab Vormsi Kra:m
21.05 vikativarre õpituba Vormsi talumuuseumis
21.05 muuseumiöö Vormsi talumuuseumis
22.05 kl 11 lastehommik Vormsi talumuuseumis

27–28.05 discgolf’i võistlus Vormsi Open 2022 Hullo 
külas, korraldab OÜ Skogskant
28.05 teritamise õpituba Vormsi talumuuseumis
29.05 kl 11 jumalateenistus Vormsi kirikus
29.05 lastehommik Vormsi talumuuseumis
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Barbi Pilvre, majanaaber Svibys Mägede külas

Henry Timusk Saxbyst

Galja Koževnikova koos abikaasaga.

Õnnitluskaart daaliatega (ERM Pk 2:3/31)

Ain Ojasoo

Kuldne Galja, head teed!
Galina Koževnikova 24.06.1938–13.01.2022
Lahkunud on minu kuldne naaber Sviby külas, kallis 

Galja, ilma kelleta on mul oma Vormsit raske ette kuju-
tada. See kevad on igas mõttes teistsugune ja traagiline, 
nüüd siis veel ka selline kurb uudis. 

Alati toimekas, soe ja sõbralik Galja oligi nagu elu ise 
koos oma rikkaliku põllumaa, mesilaste ja teiste looma-

Hea Ain, puhka rahus!
Ain Ojasoo 2.12.1936–31.01.2022
Talvekuu viimasel päeval lahkus meie hulgast mees, 

kelleta mul on raske Vormsi saart ette kujutada. Ain on 
alati olnud ja kuulunud Vormsi juurde, umbes sama 
kindlalt nagu meri. Tema kohta on öeldud meie aja 
Spuhl-Rotalia – mees, kellel oli oma puukool ja kes 
pidas elu lõpuni aeda. Jutuajamised Ainiga venisid 
alati pikemaks, sest lugusid tal jätkus, nii oma elust 
kui ka aiast ja merest. Kui oli vähegi ilma, toimetas 
Ain ikka oma aias. 

Pärast aastaid kaevanduses lõhkajana töötamist tuli 
Ain koos Ainoga 1974. aasta suvel Vormsi saarele, kus 
Ainile pakuti abimetsaülema kohta. Vormsi kõrval oli 
valida ka Matsalu, aga sinna polevat Ain vaatamagi 
läinud, sest Vormsi saar võlus teda kohe. Metsamehe 
õpingute kõrval EPA-s tekkis Ainil huvi ka aiapida-
mise ja just viljapuude kasvatamise vastu. Oskused 
ja teadmised viljapuudega ümber käia ja pidev soov 
eri taimedaga katsetada lubas Aini kutsuda austava 
hüüdnimega – Aiavana. 

Lisaks aiapidamisele oli Ain ka kirglik kalamees. 
Kuni hilise eani oli ta ikka aiatöödega hõivatud ja mõte-
tega merel. Kui siis paadiga sai õige koht kätte otsitud, 

dega. Ikka askeldas ta koos oma mehe Vladimiriga aias 
ja põllul, kus kõik tema käe all kasvas ja kandis rikka-
likku vilja. Hiljem tegi ta seda kõike üksi. Tema päev 
võis välja näha selline: lüpsis lehma, korjas marjad, 
tegi söögid, tappis möödaminnes kuke ja askeldas 
päikseloojanguni põllul. Võttis naabrite lambad ja 
kitsed hoiule nagu ka minu kassid, kellega sai ta hästi 
läbi. Linnalapsed käisid ikka Galja loomi vaatamas ja 
katsumas, ka minu poeg Holger Helmut veetis Galja 
juures sageli mõnusalt aega. Rikkalikust saagist jäi tal 
ka kogu aeg üle, nt piima, mune, porgandeid, vaarikaid. 

Galina, ema poolt perekonnanimega Süster, isa poolt 
Jegorova, tuli koos emaga Narva tagant Volossovost 
Sjabitsa külast Vormsile 9. septembril 1944. aastal, kui 
Saksa sõjaväevõimud korraldasid evakuatsiooni. Isa oli 
sõjas hukkunud. Neile anti hobune koos voorimehega 
ja käsk teele asuda. Kaasa sai võtta ka lehma.

Alguses elas Galja koos emaga Rakvere kandis Näsu 
külas. Siis kuulutati ajalehes, et Vormsilt ja Noarootsist 
on rootslased ära tulnud, majad on tühjad ning loomad 
on lahti ja lüpsmata. Pakuti elamist ja tööd. Tühjale 

saarele tulid sel ajal ka teised uued inimesed, pärast 
sõda oli saarel pea sama palju rahvast kui rootslaste ajal. 
Galja ema Elfriede Jegorova asus saarel tööle lüpsjana. 

Galja abiellus 1958. a Vladimir Koževnikoviga, kes oli 
Vormsil piirivalvur, hiljem kalur, madrus ja bussijuht. 
Galja ise leidis saarel tööd Hullo sidejaoskonnas postil-
jonina, hiljem sideülemana.

Teda mäletatakse kui sõbralikku, abivalmis ja alati 
heasoovlikku inimest.

Kui mina tulin saarele 1999. aastal, siis sain just Galjalt 
teada palju põnevat saare inimestest ja nende lugudest. 
Galja fotod ja jutud jõudsid ka Tallinna ülikooli üliõpi-
laste koostatud näitusele Sviby talumuuseumis, kus 
kajastati 1945.–1990. aastate Vormsi elu. Suur aitäh selle 
panuse eest!

Sügav kaastunne Galja tütrele Tanjale ja Sassile 
perega ning kõigile omastele ja lähedastele!

Mälestuseks

Õnnitlused

lasi ta vilunud liigutustega võrku, muutus sõnaahtraks 
ning manitses aeg-ajalt vastuvaidlemist mitte sallival 
toonil sõudjat kiiremini või rahulikumalt aerudega 
tegutsema. Tema liigutustes ja jutus oli pika kogemuse 
enesekindlust. Seda juhtus harva, et meri ta tühjade 
kätega jättis. Nagu paljudel kirglikel kalameestel oli ka 
temal ette tulnud ohtlikke võrgul käimisi. Aga selliseid 
merel käike oli pigem vähe, sest viis, kuidas Ain ilma ja 
merd luges, ei jätnud palju ruumi eksimisele. 

Ja aed – see Aini silmatera ja kullaauk. Ain ja Aino 
katsetasid palju, nad olid alati avatud uuele. Aia saadus-
test valmistasid Ain ja Aino põnevaid hoidiseid, mis 
leidsid tee nii mõnegi sahvri riiulitele. 

Tänud sulle, Ain, mõnusate kohtumiste eest. Oleksin 
tahtnud veel palju küsida ja uurida. Tegime plaane 
eelolevaks kevadeks. Lootsin vargsi, et sügisel tegemata 
jäänud pohlal käik saab tehtud sel sügisel, aga… 

Puhka rahus, Ain! Vormsi kogukond on ühe värvika 
ja väärika liikme võrra väiksem. 

Sügav kaastunne kõigile lähedastele ja neile, 
kes Aini tundsid. 

Palju õnne, Vormsi väärikad sünnipäevalapsed!

Jaanuaris
Ain Talviste

Veebruaris
Aime Piirsalu

Märtsis 
Malle Nurmsalu 
Helle Rinnak
Zemfira Tammik 
Feliks Piirak

Palve

Oo, ma tahtsin pikalt panna
kirja oma lause...
Armas taevas, palun anna
hingamisepause, 
pausikuristiku põhja,
vaikusele pikkust,
vaikimiseruumi tühja,  –
hinge tänulikkust. 

    Juhan Viiding

Lehe toimetas ning kujundas Henry Timusk


