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Olavipäev kiriku uue katuse all
29. juulil tähistas Vormsi traditsioonilist
olavipäeva, mille tähtobjektiks oli seekord
Püha Olavi kirik uue punase kivikatusega
(lähemalt loe lk 5).
Enne keskpäevast jumalateenistust oli Vormsi
vallavalitsuse hommikukohv rahvamajas, kuhu
oli kutsutud vormsilasi siit- ja sealtpool merd ning
külalised. Vormsi neidude talharpa-ansambel esitas vormsirootsi lugusid ning volikogu esimehe
Jaak Kaabeli ja vallavanema Maris Jõgeva tervitussõnad kõlasid nii eesti kui rootsi keeles.
Keskpäeval alanud jumalateenistusel teenisid
piiskop Tiit Salumäe, Lääne praost Kaido Saak ja
Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik
Göransson. Oma jutluses tõi piiskop esile Norra
esimese kristliku kuninga ja hilisema pühaku Olavi nn taasavastamise, mille nimel on suurt tööd teinud Norra suursaatkond Eestis. Samuti peatus ta
Vormsi kiriku taaspühitsemisel 1990. aastal ning
pühakoja hoidmisel ja kestmisel.
Kell kolm kohtusid olavipäevalised Vormsi talumuusemi fika’l ehk kohvi- ja koogilauas. Talumuusemi hoovis kõlas Vormsi talharpa ning Rootsi päritolu nyckelharpa muusika, mida mängis Vormsi
Kodukandi Ühingu esimees Torbjörn Helgesson.
Eestlastele kõlas põnevalt laul „Ormsö sången“
(„Vormsi laul“), mille viis on tuttav laulust „Kas
tunned maad“. Laulu „Ormsö sången“ esitati esimest korda eestirootslaste laulupeol Haapsalus
1933.
Olavipäeva lõpetas vaimuliku rahvalauluansambli Triskele kontsert Püha Olavi kirikus.
EGON ERKMANN

Ühine supisöömine kirikuaias pärast jumalateenistust.
Imetleti ja pildistati ka uue katusega kirikut.
Foto Egon Erkmann

Püha Olav (üleval nišis)
jälgib protsessiooni
eesotsas piiskop
Tiit Salumäega.
Foto Egon Erkmann

Päev enne olavipäeva esines rahvamajas rohke publiku
ees maailma popim talharpa-bänd Puuluup.
Foto Kaire Reiljan/Lääne Elu

Vasakul:
Vormsi talharpatüdrukud
hommikusel
valla vastuvõtul
rahvamajas.
Foto Egon Erkmann
Paremal:
olavipäeva
eelsel ööl peeti
kirikus mälestusjumalateenistust.
Foto Meeme
Veisson

Päev pärast olavipäeva peeti traditsioonilist Rälby
laata. Sealt startis juba mitmendat aastat peetav
autoorienteerumine, milles osalejad õppisid tundma
Vormsit. Foto Egon Erkmann

Vormsilased avasid kohtumisel mälukirstud
Olavipäeva tähistamise nädalal, 26. juulil
peeti Vormsi talumuuseumis kultuurikohtumine „Öppna Ormsökistan!“ ehk „Avagem Vormsi kirst!“, kus vormsilased saarelt ja Rootsist vahetasid mõtteid ja ideid
saare minevikust, olevikust ja tulevikust.
Kohtumise ideeautorid on
vormsirootslane Elisabeth Hedfors ja pärimusmuusik Sofia
Joons Gylling, kes valisid ettevõtmise nime punase Vormsi
pruudikirstu järgi, mis sümboolselt säilitab möödunut, aga kuhu
saab lisada ka uut.
„Selline päev oli minu unistus
juba viis-kuus aastat,” räägib
Elisabeth Hedfors, kes elab Rootsis Jönköpingis ning Vormsil
Kersleti külas, kus on tema vanaisa talu. „Igaüks näeb Vorm-

sit omast vaatenurgast ja see
kohtumine ühendas need vaatenurgad.”
Sofia Joons Gylling ütleb, et
kohtumise esmane eesmärk oli
suhtlemine ja kontaktide loomine. Päevased teemagrupid,
kus osales kokku ligi 40 inimest,
andsid selleks hea võimaluse.
Ajalugu, lugude jutustamine, foto, käsitöö, muusika ja loodus –
need olid teemad, mis pakkusid
registreerunutele Vormsi puhul
enim huvi.

Pärimusmuusik Sofia Joons Gylling (seisab)
juhatab kultuurikohtumist. Põrandal on
1948. aastal Rootsis valmistatud Vormsi kirstu
vähendatud variant. Foto Egon Erkmann

Tänu tõlkidele olid suhtlemiskeelteks eesti ja rootsi keel, mis
võimaldas end emakeeles vabalt
väljendada. Kahe keele kõla lõi
õhustiku, mis rõhutas saare aja-

ja kultuuriloolist eripära.
Ühine õhtusöök ja kontsert
tõi päevastele osalejatele inimesi juurde. Kokku 70 inimest
maitsesid ühingu Vormsi Kra:m

valmistatud kohalikku toitu
ning lõid kaasa Vormsi-teemaliste laulude ühislaulmisel.
„Armastus Vormsi vastu on
see, mis meid kokku tõi ning ma
loodan, et see kõik jätkub,“ hindab Hedfors päeva kordaläinuks.
Teemagruppide kokkuvõtted
talletati ning nendest tehakse
hiljem ülevaade. See aga võtab
aega, sest seegi on vabatahtlik
tegevus nagu oli kogu päeva korraldamine.
Kultuurikohtumist toetasid
Vormsi Kodukandi Ühing, Eestirootslaste Kultuuriühing SOV,
Eestirootslaste
Kultuuriomavalitsus, Vormsi vallavalitsus,
Rannarootsi Muuseum ja Rumpo Mäe talu.
EGON ERKMANN
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Noppeid volikogu
komisjonidest
Kultuurikomisjon
• Vormsi suvi on olnud sündmusterohke. Hea meel on erinevate era- ja kogukonna-algatuste üle, mis said vallalt toetust
läbi projektitoetuste konkursi (laste kultuuri- ja spordilaagrid,
Vormsi Vaib, Diby jaanituli, Vormsi Talumuuseumi tegevused
jms). See kõik rikastab erinevatel viisidel saareelu ja viib sõnumit Vormsist laia maailma. Uus projektitoetuste taotlusvoor on
avatud 31. augustini 2022.
• Vormsi Kra:mi eestvedamisel õnnestus saada LEADER programmist toetus, et uuendada Vormsi saare bränding – sõnastada Vormsi lugu ja erilisus ning luua seda väljendav visuaalne
lahendus koos Vormsi märgiga. Seda saavad hakata kasutama
nii kohalikud tootjad kui ka teenusepakkujad. Huvilised on oodatud ühendust võtma kata.varblane@gmail.com.
• Kultuurikomisjonil oli huvitav diskussioon kaasaegse kunsti Vormsile toomisest ning selle suhestamisest kultuuripärandiga. Toetame läbimõeldud initsiatiivide elluviimist.
• Meie unikaalse päikeseristide kogu väärtustamise ja Vormsi
ajaloo täpsustamise jaoks on ilmet võtmas plaan juba järgmisel
aastal laiapõhjalisema uurimustööga alustada.
• Kiriku katusevahetus, mis on esimene etapp suurematest
töödest, on tublide meistrite käe all kulgenud ladusalt. Meie
kõigi annetused MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fondi on jätkuvalt väga vajalikud, sest tööde nimekiri on pikk.

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide
2. taotlusvoor on avatud
Vormsi vallavalitsus ootab taotlusi kultuuri- ja kogukonnaprojektidele 31. augustiks 2022 (kaasa arvatud).
Projektitoetuste eesmärk on rikastada Vormsi kohalikku haridus- ja kultuurielu, anda hoogu kogukondlikele ettevõtmistele,
noorte tegevustele ning toetada saare eripärase kultuuripärandi
uurimist ja tutvustamist. Projektikonkursiga toetame kultuuri-,
spordi- ja kogukonnaürituste korraldamist, koolituste ja noorteprojektide läbiviimist ja Vormsi ühinguid omaosaluse katmisel.
Toetust saavad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud,
toetuste eelarve on selles voorus kokku 6500 eurot. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja selle lisad etteantud vormil, mis on
saadaval kodulehel ning saata aadressile vv@vormsi.ee.
Järgmine taotlusvoor on kevadel.
Lisainfot ja nõu taotluse koostamiseks annab kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Eda Leesalu, eda@vormsi.ee, telefon 5343 6771.

Vormsi valla uus üldplaneering
Vormsi vallavolikogu algatas üldplaneeringu koostamise selle
aasta mais. Vormsi valla üldplaneering määratleb valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, seda kooskõlas Vormsi valla arengukava visiooni ja strateegiliste eesmärkidega.
Üldplaneeringuga loome eeldused heaks ning turvaliseks
elukeskkonnaks, ühtselt toimiva rohestruktuuri ja väärtuslike
maastike hoidmiseks, kogukondlikke väärtusi kandva ruumi säilimiseks ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajaliku maareservi, taristu ning korrastatud teedevõrgu tagamiseks.
Vormsi vallavalitsus on alustanud planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju hindamise programmi koostamist, mida
saab augusti teises pooles ka soovijatega arutada. Enne teavitatakse koostööpartnereid ees ootavast protsessist, täpsustatakse
kaasa töötada soovijate nimekirjad ning teavitamise viisid.
Rohkem infot uue üldplaneeringu kohta:
vormsi.ee/demokraatia/uue-uldplaneeringu-koostamine

Huvitegevuse toetamise kord uueneb
Vormsi vald toetab saare lapsi, et nad saaks tegeleda oma huvialadega. Uue huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra järgi arvestab vald toetust lapsepõhiselt – igal lapsel on võimalik valida,
millistes huvitegevustes ta osaleb ning vald arveldab piirmäära
ulatuses teenuse pakkujaga. Piirmääraks on 90 eurot kuus. Piirmäära ületava osa puhul arveldab teenusepakkujaga lapsevanem.
Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse kooliaasta alguses
või huvitegevusega alustades. Laagrites ja võistlustel osalemist
toetatakse osaliselt ning kuni 150 euro ulatuses aastas.
Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel. Lisainfo: sotsiaal- ja haridusspetsialist Janika Viilma, tel 5303 5222, janika@
vormsi.ee.

Vormsi vestid olavipäeval (vasakult):
Jan Rönnberg (Rälby), Peter Hedfors (Kersleti), volikogu esimees Jaak Kaabel (Förby),
Elisabeth Hedfors (Kerlseti), Axel ja Anna-Karin Rönnberg (Rälby). Foto Egon Erkmann

Suvest ja volikogust
Suur suvi on käes ja suvele omaselt tehakse Vormsil
palju tööd, aga kindlasti on
suvi ka kontsertide ja teiste
suvesündmuste aeg.
Hea meel on näha Vormsi
Talumuuseumi ehk Hembygdsgården´i tihedat ja mitmekesist
sündmuste kalendrit, kus on palju mõeldud ka lastele.
Sarnaselt eelmisele suvele
ei saa selgi korral mainimata
jätta Vormsi Vaibi, mis pakkus
taaskord vaheldust ja elamusi
mitmele maitsele. Just sellist
Vormsit me tahamegi – omanäolist ja samal ajal igaühele midagi
sobivat.
Siinkohal sügav kummardus
kõigile selle suve toimunud ja
veel toimumata kontsertide,
laagrite, õpitubade ja kursuste
korraldajatele. Loodame, et meie
kultuurikalender saab olema ka
pärast suve lõppu sama elujõuline ja põnev.

Suvi volikogus
Volikogu tegemised ei ole olnud
muidugi pooltki nii põnevad kui
Vormsi suvine kultuurikalender, kuid volikogu ja volikogu
komisjonid on soojade suveilmade kiuste oma tööd teinud.
Eelkõige tooksin välja Vormsi
valla uue üldplaneeringu algatamise mais, millele järgneb üld
planeeringu lähteseisukohtade
ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse loomine ja kinnitamine
(juba läkski keeruliseks ja nagu
ei olekski eesti keel).
Üldplaneeringu puhul ongi
tegemist abstraktse ja samas
detailirohke dokumendiga, mis
puudutab meist igaüht otseselt.

Vormsi ajastud
Österblom´i eelne Vormsi, Wabariigi-aegne Vormsi ja piiritsooni-Vormsi on tänaseks ajalugu – asemele peab tulema midagi
uut, mis võtab kõigest möödunust midagi kaasa. Ma julgeks

arvata, et me oleme Vormsi uue
identiteedi kujunemise teel.
Kui 90ndad olid mingis mõttes
kolhoosiaja vaibumise dekaad,
siis uue loomine on kestnud umbes millenniumist alates.
Kuna uue Vormsi identiteedi
ja tunnetuse selgemaks muutumiseni läheb veel tõenäoliselt
kaks-kolm aastakümmet, siis me
veel ei tea kuhu välja jõuame ega
tea, milline on 21. sajandi Vormsi.

Üldplaneeringu mõju
Uuel üldplaneeringul, mis toimib järgmised 10-15 aastat, on
selles protsessis väga oluline
roll – see kirjeldab kogukonna
kokkulepet tulevikuks. Üldplaneering on peamine instrument,
millega omavalitsus saab suunata avaliku ruumi arenguid ja
ehitust. Sealhulgas sõltub üldplaneeringust, kas valla arengukavas püstitatud eesmärkide
täitmine on ruumiliselt võimalik või jäävad need taaskord ilusateks unistusteks paberil.
Seepärast kutsun kõiki vormsilasi üles uue üldplaneeringu
koostamisest järgmise kahe-kolme aasta jooksul aktiivselt osa
võtma ja üheskoos häid kompromisse leidma. Jooksvalt saab
koostatava üldplaneeringu kohta infot valla kodulehelt: vormsi.
ee/demokraatia/uue-uldplaneeringu-koostamine

Valla arengukava
Lisaks on käimas Vormsi valla
arengukava 2022-2030 ja arengukava tegevuskava kuni aastani
2025 värskendamine. Vastav eel
nõu läbis volikogu juuni istungil
esimese lugemise..
Kuni 22. juulini ootas vallavalitsus kõigi Vormsi inimeste
ettepanekuid mõlemasse dokumenti ja 24. juulil rahvamajas
toimunud kohtumisel said kõik
soovijad vallavanemalt olukorrast ülevaate.

Revisjonikomisjon
Tulles nüüd pikkade protsesside juurest lühikeste juurde, siis
ära märkimist väärib fakt, et
mais nägi ilmavalgust volikogu
revisjonikomisjon.
Komisjoni
esimeheks valiti Algor Streng,
aseesimeheks Jaak Kaabel ja komisjoni liikmeks Heino Paulus.
Komisjon revideeris valla 2021.
aasta majandusaasta aruannet
enne viimase kinnitamist volikogu poolt.
Kui seadusega ette nähtud
majandusaasta aruande kinnitamine oli toimunud, vabastasid
komisjoni esimees ja aseesimees
juunis oma kohad ja astusid tagasi, kuna hea tava järgi kuulub
revisjonikomisjoni
juhtimine
ja enamus opositsioonile. Lähimad kümme kuud näitavad,
kas valimisliit Avatud Vormsi
peab uuesti valla majandusaasta
aruande kinnitamiseks revisjonikomisjoni ohjad võtma või leidub volikogus esindatud Vormsi
Keskerakonna esindajatel initsiatiivi revisjonikomisjoni töösse panustada.

Suve suurehitused
Lõpetuseks praktilistest ja käegakatsutavatest asjadest.
Valmis on saamas kaks Vormsi jaoks väga olulist ja Vormsi
mõõtkavas mahukat ehitustööd:
Sviby väikelaevasadama laiendus ja Vormsi Püha Olavi kiriku
pikihoone katuse vahetus.
Kumbki neist ettevõtmistest
ei ole Vormsi vallavalitsuse algatused, kuid kaudselt on kõik
Vormsi valla territooriumil toimuv vallavalitsusega seotud.
Siinkohal suured tänud headele partneritele AS-st Saarte
Liinid ja Vormsi Püha Olavi
kogudusest. Mõlemad objektid
puudutavad
märkimisväärset
hulka Vormsi inimesi ja seepärast on hea meel tõdeda, et need
kaks kauaoodatud tööd saavad
sel suvel tehtud ja elu Vormsil läheb jälle sammukese paremaks.
JAAK KAABEL,
volikogu esimees
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Vallamaja kroonika
Lühike ülevaade kohtumistest ja aruteludest,
kus vallatöötajad on osalenud.
1. juuni – tähistasime ühes Vormsi lastega lastekaitsepäeva
2.–3. juuni – Lääne maakonna arenguseminar
9. juuni – Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse üldkoosolek
10. juuni – lasteaia lõpuaktus
13. juuni – vahekohtumine Omnivaga pakiteenuse
analüüsimiseks
16. juuni – avatud valitsemise töötuba
16. juuni – kooli hoolekogu koosolek
17. juuni – volikogu istung
18. juuni – kooli lõpuaktus
21. juuni – kohtumine võrdsete võimaluste voliniku kantseleiga
25. juuni – Norrby ja Söderby külade koosolek
1. juuli – Vormsi brändi loomise projekti avakohtumine
5. juuli – Eesti Saarte Kogu juhatuse koosolek Kuressaares
6. juuli – kohtumine Transpordiametiga seoses
laevaühendusega
14. juuli – Transpordiametiga kohtumine liiklusohutusest ja
teede hooldusest Vormsil
24. juuli – arengukava ja üldplaneringu teemaline avalik
arutelu rahvamajas
27. juuli – kolmepoolne kohtumine Transpordiameti ja Kihnu
Veeteedega
30. juuli – Saxby küla koosolek

Mustkate külakeskuste teedele
Vormsi vald sai juunis Riigi Tugiteenuste Keskuselt rohelise tule,
et liikuda edasi projekti ettevalmistamisega, mis annab võimaluse viia 3,8 km valla külakeskuste kruusateid mustkatte alla.
Lähtudes teehoiukavast on esialgses nimekirjas Sviby-Rälby
tee mõlema küla poolsed otsad, Bussby tee majadevaheline lõik,
Kärre tee, Förby külla suunduv lõik, väike lõik Saxby majaka poole viival teel, Hullo külas Antsude tee külakeskuse poolne lõik.
Tolmuvabaks muutmisel on oluline ka Hullost Borrby poole viiv
ja surnuaia kõrvale jääv lõik.
Jätkuvalt teeme plaane kruusateede remondiks ja juba mustkatte all olevate teede parandamiseks.

Muudatused sotsiaaltoetustes
Volikogu vaatas kevadel üle Vormsi valla sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra, mille alusel on nüüd vallavalitsuse ülesandeks täpsustada senist toetuste maksmise ja teenuste osutamise
korraldust.
• Ravimitoetus tõuseb 150 euroni aastas ja muutub maksmise
kord – toetust makstake kord kvartalis või 50 euro täitumisel.
• Isikliku abistaja toetus raske puudega isiku hooldajale tõuseb
80 ja sügava puudega isiku hooldajale 100 euroni kuus.
• Esimesse klassi mineva lapse toetus ja üheksandat klassi lõpetava lapse toetus suurenevad 200 euroni.
• Sünnitoetus jääb 500 euro tasemele, kuid suureneb 700 eurole
alates kolmanda lapse sünnist.
Küsimuste korral selgitab valla sotsiaal- ja haridusspetsialist
Janika Viilma (tel 5303 5222, janika@vormsi.ee).

Vormsi valla töötajad
Vallamajas võtavad vormsilasi vastu järgmised töötajad:
• vallasekretär Eidi Leht aitab rahvastikutoiminguid puudutavates küsimustes;
• sotsiaaltöö- ja haridusspetsialist Janika Viilma poole tasub
pöörduda sotsiaalhoolekannet, koolikorraldust ja huviharidust
puudutavate teemadega;
• kultuuri- ja kogukonnaspetsialist Eda Leesalu sisustab saare
kultuurikalendri ja vahendab koostööd valla ja saare seltside, ettevõtjate vahel;
• ehitusspetsialist Riina Nedzelskiene abistab ehitusküsimustes;
• saarevaht Aivar Nõva poole tasub pöörduda nii turvalisust
kui heakorda puudutavatel teemadel.
Kuni septembrikuu lõpuni aitab Vormsi valda planeeringualastes küsimustes Tuuli Veersalu. Augusti alguses loodame leida vallavalitsuse meeskonda uue infojuhi. Vallavalitsuse töötajate kontaktid leiab vormsi.ee/demokraatia/vallavalitsus

Vormsilastele on oluline
ettevõtluse areng,
teede olukord ja juhtimine
Juulis vastasid 70 vormsilast rahuloluküsitlusele, andes nii valla tegemistele kui
ka teenustele tagasisidet.
Rahuloluküsitlusel on kaks
eesmärki: 1) ära tunda valla elanike jaoks praegu kõige olulisemad teemad, et neid arenguplaanide ja töökavade tegemisel
arvestada; 2) regulaarselt korraldatava uurimuse abil saab
hinnata, mis on aasta jooksul
paremaks või hoopis halvemaks
läinud.
Küsitluse läbiviimine just
nüüd ja praegu oli vajalik, sest
ülevaatamisel on valla arengukava. Arengukava on valla juhtimisel oluline tööriist, sellest
juhinduvad nii volikogu kui
vallavalitsus valikute tegemisel
ja kava on valla eelarveplaanide
aluseks.
Küsitlus annab võimaluse
analüüsida erinevate vanuserühmade vajadusi, valla poolt
pakutavaid teenuseid sõltuvalt
sellest, kas vastaja elab saarel
aastaringselt või on saarel tema
teine kodu. Põhjalikuma kokkuvõtte avaldame hiljemalt suve
lõpuks valla veebilehel. Arengukava viimistlemiseks saime kinnitust nii mõnegi parandamist
vajava teenuse kohta, samuti uut
mõtlemisainet.

Liiklemine saarel
Soovime, et saarel kasutataks
autoga liiklemise kõrval julgemalt muid alternatiive. Suurem
võiks olla ühistranspordi kasutamine (vastajatest kasutab seda
40%), kuid see ei ole vastajate sõnul piisavalt mugav.
Liikuvuse teemadel on vaja
vallal tegeleda turvalisusega
teedel, rattasõidu mugavuse pa
randamiseks hooldada enam
nii kruusa- kui metsateid ja otsida ühistranspordikeskusega
võimalusi selleks, et buss oleks
lisaks praamile minekule abiks
ka siis, kui vaja on ühest külast
teise sõita, arsti juurde või poodi
minna.

Sularaha ja loodus
Avalikest teenustest on mureks
sularaha kättesaadavus, aga ka

24. juulil oli rahvamajas rahuoluküsitlust ja üldplaneeringut tutvustav
rahvakoosolek. Foto Meeme Veisson

jäätmemajanduse korraldus. Rahul ei olda ka mobiililevi ja heakorraga.
Vormsilased tajuvad Vormsit
turvalisena, kuid turvalisust vähendab hooletus liikluses – kiirustamine ja reeglite eiramine.
Looduskeskkonnaga ollakse
rahul, kuid muret teevad jätkuvalt metsade majandamine ja
hooldamist vajavad kraavid.

Avatud valitsemine
Mõtlemapanevad on vallaelanike hinnangud valitsemisele:
kolmandik vastajatest ei ole rahul sellega, kuidas vallavalitsus
kaasab ruumilise arengu kavandamisse või elanike teavitamisega Vormsi valla tegemistest.
Juhtimiskultuuri
parandamine on aeganõudev. Professionaalsem ja avatum valitsemine
toob ideaalis tulemusena kaasa
ka paremad teenused. Nii on valitsemise teenuse parandamine
kindlasti üheks vallavalitsuse
prioriteediks järgmistel aastatel.

Olulisemad teemad
Juhtimine on ka nende kolme
teema seas, millele vallavalitsus peaks vastajate hinnangul
arenguplaanide tegemisel enam
tähelepanu pöörama (40% vastajatest).
Kõige enam oodatakse samme
ettevõtluse (46,2%) ja kohalike
teede parandamisel (43,1%). Olulised teemad on veel ligipääsetavus (24,6%), põhiharidus (23,1%)
ja kultuur (20%).

Küsitluse arutelu
Arutelul, kus küsitluse tulemusi ja arengukava muutmisettepanekuid tutvustasime, neile
teemadele keskendusimegi. Palusime kohalolijatel vahetada
mõtteid sellest, millised on peamised vajadused valla juhtimise
parandamisel või mida tähendab
tugev kogukond Vormsi jaoks.
Rääkisime sellest, kuidas vallal on oluline hoida fookust just
keskkonnasõbraliku ettevõtluse
arenguks tingimuste loomisel ja
koos saareelanikega mõtestada,
mida tähendab Vormsi kultuuripärandi väärtustamine igapäevaelu korraldamisel.

Küsitlus jääb
Rahuloluküsitlust
plaanime
korrata järgnevatelgi aastatel.
Samuti vaadatakse igal aastal
uuesti üle arengukava.
Arendustöö on pidev ja on
täiesti loomulik, et kokkulepitut
uuesti ja uuesti hinnates tekivad uued küsimused, millele ei
pruugigi olla üheseid või koheseid vastuseid. Need küsimused
aitavadki üldsõnalistena kirja
saanud tegevustele sisu luua või
valla elanike tegelikes tahtmistes ja soovides selgust saada.
Kui Vormsi vallavolikogu
arengukava ja selle tegevuskava muudatused suve lõpus kinnitab, võiksid arutelud sellest,
kuidas Vormsi elu veel paremini
korraldada, jätkuda. Järgmisel
kevadel teeme jälle kokkuvõtte.
MARIS JÕGEVA,
vallavanem
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Koolilood: lõpetajad 2022
Kaovad hommikud aastate uttu, millal kutsudes helises kell,
kooliaastad on möödunud ruttu, süda sellele mõeldes on hell…
Ühes õiteiluga koguneb kevadeti koolidesse õnnelikke inimesi – on pidulik õppeaaasta lõpetamine, aeg lõpetajatele
kätte anda lõputunnistus. See on tunnistus, mis näitab, et
meie noored on tarmukalt õppinud ja oma edulootustele
võivad nad kindlad olla.
Läänemaa Ühisgümnaasiumi
lõpetanul, Vormsi poisil Martin
Purrel on seljataga kolmes koolis õppimise kogemused. Martin
alustas kooliteed Ilmatsalus, jätkas Vormsi põhikoolis ja sel kevadel lõpetas ta Läänemaa Ühisgümnaasiumi.
Martini enesekindel, muhe
ja sõbralik olek ütleb, et tal pole koolide vahetustega, sõprade
leidmisega ning uues koolis kohanemisega põhjust nõrkemiseni minestada – kõik on sujunud
komistamata ja tulemusrikkalt.
Kui ta mõtteis hetki sorteerib,
siis tunnistab, et halvim aeg koolis oli koroonaaeg. Kodu on ju
puhkamiseks, aga koroona ajal tuli kodus õppida.

Martin teab, et õppimine on
õppimist väärt ja seda tuleb korralikult teha. Teab, et pooliku haridusteega ei jõua elus edasi ning
ükskord tuleb jätkata ikka sealt,
kus pooleli jäi.
Martini põhinatuur on tasakaalus, tema vastutustunne annab talle head kaardid kätte ning
kindlustunne haridusredelil astumiseks on tugev.
Martin oli gümnaasiumis tegev Võluvate Õpilaste Loomingulises Valituses (VÕLV) ning
lõpetas heade ja väga heade
hinnetega. Õpinguid jätkab ta
mina-käsitluse ning inimhinge
toimimise valdkonnas.

Martin, mida ütled siia-jääjatele?
Augus olles tuleb kaevamine lõpetada. Alusta ronimisega.
Kes-kus oled 30 aasta möödudes?
Olen pereinimene, olen elu kaunimates vaimsetes valdkondades tegev, seotud kogukonnaga ja õnnelik.

Laste rootsi keele
laager Noarootsis
15.-17. juunil toimus Noarootsi koolis rootsi keele
laager 4.-8. klassi õpilastele.
Vormsist oli laagris viis tüdrukut. Laagris oli veel osalejaid
Noarootsist ja Tallinnast. Saime
omavahel tuttavaks läbi rootsikeelsete mängude ja ühiste tegevuste. Päeval olid meil tunnid ja
pärastlõunal sõitsime Haapsallu
ja küpsetasime pirukaid Rannarootsi muuseumis. Õhtuti vaatasime rootsikeelseid filme.
Mulle meeldisid ühistegevused ja rootsi keele tunnid, kus
saime õppida uusi asju. Tore
oleks, kui selline laager toimuks
ka Vormsil.
KATARINA KÕIVEER

Juunis said Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõputunnistuse Orm Robert Rammul, Johannes Gabriel Adams, Marvin Palotu ja
Marili Schmidt.
Värskeid lõpetanuid innustas
õppima pääs gümnaasiumisse ja
tarkuseredelil kõrgemale astumine.
Orm Robertil on külluslik
energiavool pidevalt valla ning
tähesära silmis. Lisaks jalgpallimängule harrastab ta kõikvõimalikke mänge, näitleb, tantsib,
osaleb mälu- ja nutimängudes,
matkab.
Korrektse olekuga naerusuine poiss on justkui elektrit täis,
haakub mitmesuguste tegemistega ning teab ja tunneb, mida-kus
-kuidas reaalseks pöörata. Lisaks
sai ta väga heade hinnetega tunnistuse. Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaspere saab rikkamaks
ühe laheda poisi võrra.
Johannes Gabriel jätkab
gümnaasiumiõpinguid Tartus.
Temalgi on senisest kooliteest
mitmeid mälestusi Hollandist,
Harjumaalt ja Vormsilt. Johannes Gabrielist õhkub võlu ja kohusetunnet. Kaalutletult võidavad tema plaanid iga ettevõtmise
ning tunnistusel olid tal üksnes
head ja väga head hinded.
Marvinit innustasid bioloogia, geograafia ja inglise keel.
Marvin on humoorikas vigurivänt, kellele meeldis vahetundidel musitseerida klaveril ja
sageli ilmestas ta kooli üritusi
klarnetimänguga. Muusikaga tegelemist ta jätkab.
Marili armastab kõike, mis
hea ja ilus, jätkates samuti õpinguid gümnaasiumis. Kauni kunstiandega neiu pürib haridusredelil edasi Tallinnas.
Neid noori ootavad ees uued
„kõrgused“, uued tundmaõppimised ja kohanemised, uued tarkused ja eluseadused, uued avastused ja leidmised.

Tekst ja fotod
MALLE HOKKONEN

Kes-kus oled 30 aasta möödudes?
Marvin: Tegelen muusikaga, elan Ameerikas, mind ümbritsevad südamlikud inimesed ja me oleme koos rõõmsad.
Orm Robert: Eks näeb, mida elu toob. Kõike tuleb teha kire
ja rõõmuga, siis annab elu vastu häid emotsioone.
Marili hoiab unistused endale, ent on kindel, et on õnnelik.

Lõputunnistused lasteaias õppimise eest said Elisete Koppelmaa ja
Roger Kisler.
Elisetele lasteaias meeldis. Ta teab, et elu on kurviline ning kurvide ohutult läbimiseks tulebki õppida. Hetkel on tal unistuseks aednikuna töötada.
Roger soovib õppida meisterlikuks autoremontijaks. Et masinavärk alluks meistrile, on vaja õppida tundma masinate hingeelu.
***
Soovime kõigile lõpetajatele ja sügisel taasalustajatele julgust olla
ise, julgust olla avatud uutele inimestele ning vaprust otsustavateks
pööreteks!
Vormsilased, ootame teie lapsi Vormsi lasteaeda ja kooli!

Toeta Vormsi kiriku remonti!
Püha Olavi
Kiriku Fond
Kogudus on kiriku remondi
rahastamiseks loonud Vormsi Püha
Olavi Kiriku Fondi. Selle kaudu on
kõigil, kes hoolivad meie saare põlise
pühakoja püsimisest, võimalik anda
annetusega oma panus.
Annetuse saab kanda:
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank
Selgitus: annetus kiriku remondiks
Kogudus tänab kõiki,
kes aitavad kaasa saare pühakoja
korrastamisele ja püsimisele!
Kiriku kodulehel

Vormsi tüdrukud Noarootsi kooli
saalis rühmatöös. Seisab Vormsi
rootsi keele õpetaja Eva-Tiina
Põlluste. Foto Kai Sommer

vormsikirik.ee
on info remonttöödest ja
annetusvõimalustest
ka rootsi ja inglise keeles.

Foto Kata Varblane

Lisaks on võimalik teha annetus kiriku fondi ostes selleks
spetsiaalselt valmistatud savist laevakujuline küünal.
Laevukeses olev küünlavaha on sulatatud kirikus põlenud
pühade küünalde jääkidest. Iga laevuke on kordumatu –
valminud Vormsi käsitöömeistrite poolt.
Annetuslaevukesi on võimalik osta kirikust või
Vormsi Käsitöötoast Hullos.

August 2022

Vormsi valla ajaleht

5

Kuldsete kätega mees katuselt
Vormsi kirikuaeda jõudes ei olnud kiriku uue katuse
meistrit vaja kaugelt otsida – Aare Laanes,
Resteh OÜ objektijuht toimetas katusel.
Samas kohas, kus ta viimased pea kolm kuud
on veetnud. Aare jutt sai kirja pandud
Olavipäeva nädala alguses,
kui ehitustööde viimane nädal oli
märkamatult kätte jõudnud.
Oleme päris palju kirikuid ja
mõisahooneid restaureerinud,
sealt on tulnud kogemused. Enamasti oleme tegutsenud Läänemaal ja Raplamaal. Eelmisel
aastal olid korraga töös Jaani kiriku torn, Piirsalu kiriku kooriruumi katus ja Kullamaa kiriku
kontraforsside ehk tugipiilarite
katused.
Ma polnud varem Vormsil
käinud, see oligi üks põhjuseid,
miks selle töö hea meelega vastu võtsin. Ise elan Haapsalust
paarkümmend kilomeetrit Keila
poole talus. Nüüd olen lühikese
ajaga rohkem praamiga sõitnud
kui kogu varasema elu jooksul.

Logistika oli väljakutse
Pidime praamiajad nädala jagu
ette planeerima. Praamimeeskonnaga oli väga hea koostöö,
nad olid väga vastutulelikud.
Mandrilt pandi materjalid praamile ja ise läksin siit poolt vastu.
Kivide katusele tõstmiseks oli
arvestatud kaks päeva kraanatööd, aga saime juba poole päevaga töö tehtud. Kraanajuht oli
siis hädas, sest ei saanud varasemaks tagasisõiduks kohta.
Tellinguid tõime Vormsile
kolme päeva jooksul väikese
kastiautoga edasi-tagasi sõites.
Suurele autole polnud võimalik
piletit saada, siis oli mai ja metsaveo aeg.

Kirikust kõrtsini
Kohalik rahvas võttis meid väga soojalt vastu. Esmalt Ants ja
Kristina kiriku poolt. Poemüüjad olid meie parimad toetajad,
Retrokohviku Liina pakkus
head pitsat, Arvoga sadamast ja
Ardiga Krogist saime sõpradeks.
Muide, kiriku pööningu tselluvill rändas Krogi teisele korrusele – kirik ja kõrts on juba
muistsest ajast käsikäes käinud.
Meil oli hea meel, muidu oleks
vill prügisse läinud.
Kuulutasin vormsilaste Facebooki grupis välja, et vihmaveerennid on pakkumisel ja kohe
viidi ära.
Majutus pastoraadi saunamajas oli hästi mugav. Kui sauna ei
oleks olnud, siis oleksin kindlasti tihedamini saarelt ära käinud.

Vormsi puit on hinnas
Katusekivide ladumine oli tegelikult väiksem osa tööst, hoopis
mädanenud puitosade (sarikad,
talad, müürlatid) väljavahetamisele läks kõige enam aega.

Naerusuine katusemeister
Aare sõbrunes kohalikega kiirelt.
Foto Kata Varblane

Esimest plekki lahti võttes
sattusime kohe „kullasoonele“
– täpselt selles kohas oli täispikkuses mädanenud sarikas. Korraks tekkis hirm, et äkki järgmiste sarikatega ootab ees sama
suur töö. Õnneks oli see ainuke
täismahus vahetamist vajav sarikas.
Algul oli mõistatuseks, et kuidas sai too sarikas olla seest pea
rusikajämeduselt tühi. Sisuliselt toimis sarikas kui vihmaveerenn. Ükspäev tuli aga Ants
Varblane meile jõudu soovima
ja lahendas müsteeriumi. 1988.
aastal oli ta ise sarikast mädanenud osa välja uuristanud, et
sarikas edasi ei mädaneks. Kuna
sarika vahetamine oleks toona
liiga suur töö olnud, siis oli sarika külgedele pandud prussid
toestuseks ja plekk-katusega pidas see lahendus siiani vastu.
Puitkonstruktsioonidega olid
kehvad lood ainult katuse lõuna
küljel. Tagumine külg oli ideaalses korras. Lisaks ühele eelmainitud 8-meetrisele sarikale oli
vaja ka müürlatte vahetada.
Kuna puidutööde maht
kasvas eeldatust oluliselt
suuremaks, siis sel aastal jäävad põhjakülje kontraforsi katus ja pööningu pennidepealsed
käiguteed tegemata. Projekti järgi oli plaanitud vaid paar-kolm
tappi välja vahetada, kuid tarvis
oli hoopis paari-kolmekümne tapi tegemine. Tappide tegemine
ongi kõige aeganõudvam (ja hinnalisem) töö.
Tappimismaterjali tõime enamuse mandrilt. See peab palju
aastaid kuivanud olema. Aga
ülejäänud materjal oli kõik kohalik. Materjaliga olime väga rahul. Vormsi puit on tihe ja raske.
Just selle pärast Vormsi puit nii
hinnas ja nõutud ongi.

Vana vs uus katus
Vana plekk oli väga paks ja korralik, polnud üldse roostes, kuid
valtsid andsid ajaga järgi.
Nüüd on kirikul topeltkatus. Kivi all on teine vettpidav
SPS-katus täislaudisega. Kui
talvel S-kivist lumi läbi tuiskab,
siis mööda teist katust valgub
sulav lumi alla ja puitkonstruktsioone see kahjustama ei pääse.
Kestmist mina ennustama
ei hakka, see on tänamatu töö.
Igatahes korralikult ta tehtud
on, seda võin kinnitada. Ka järelevalve on töödega väga rahul.
[Mahavõetud katus oli tehtud
1988 ehk 34 aastat tagasi – K.V]

Töö täis nuputamist
Nagu iga vana asjaga, nuputamist oli palju. Mitmed eelmise
remondi ajal tehtud tappliited

Vormsi kiriku
katusekive nimetatakse
ristlõike järgi S-kiviks.
Katusele pandi
üle 6000
katusekivi
oli vaja välja vahetada, sest need
ei vasta tänapäeva nõuetele.
Kuldreegel on, et tapp peab olema vähemalt kahekordne materjali läbimõõt – suure tala puhul
peab olema vähemalt 60sentimeetrine tapp. Pidime mitmeid
tappide erilahendusi ja vigureid
meisterdama.
Põnev väljakutse oli risti ja
tuulelipu katuselt alla võtmine,
värvimine ja tagasi viimine.
Keerukaks tegi selle risti kaal,

ligi 100 kilo, millega pidi katusel
toime tulema.
Huvitav avastus oli, et risti
ja tuulelipu alla oli pandud jalgratta õhulohv, et ühendus vett
peaks. Töövõtted olid õiged, aga
tehti käepäraste vahenditega.

Sünnipäev risti all
Õppisin suuresti isa kõrvalt.
Haapsalu kutsekoolis õppisin
üldehitust ja Tallinna Tehnika
Kõrgkoolis käisin ehitusinseneriks õppimas. Restaureerimist
pole otseselt kuskil õppinud. Ikka töö käigus ja isa käest.
Esimene praktikakoht oli Lihula mõisa ait ja juba kolmas töö
oligi kirik – Ridala kiriku katus.
Kõrgusehirmuga sain juba toona ühele poole.
Kogu Vormsi kiriku katus on
tehtud sisuliselt kolme mehega:
mina, Viktor Startsev ja Ardo
Jürjer. Alustasime 9. mail ja
oleme praktiliselt kogu aeg kohapeal olnud. Ka laupäevad-pühapäevad oleme tööd teinud, v.a
jumalateenistuste ajad.
Oma sünnipäeva veetsin
samuti katusel – sel päeval
paigaldasin ristile piksemaandust.

Ilmataat oli leebe
Eesmärk oli jaanipäevaks vett
pidav katus peale saada. Jõudsime ilusti. Pärast seda läksidki
ilmad kehvaks.
Kui katusel oli peal ainult
kile, mis pole kunagi 100% veekindel, siis käisin öösel kell 2
pööningul ämbreid panemas,
kui vihma hakkas sadama. Selline see objektijuhi töö on – peab
kõik olukorrad lahendama.
Ainuke puhkus oli meil jaanipäeva ajal üks nädal, ise käisin
siis oma talus heina tegemas.
Kuigi puidutöödega läks maht
plaanitust kõvasti suuremaks,
siis kivide lappamisega läks su-

juvalt. Isegi kui algselt oli plaanitud, et 2/3 kividest lähevad
klambriga kinni, siis otsustasime kõik kivid klambriga kinni
panna, et katus saaks maksimaalselt tuulekindel.

Vormsi vaimustas
Vormsi rahvas on hästi tore. Huvitav oli, et kõik viipavad, kui
autoga sõidad. Algul mõtlesime,
et meil on kellegagi sarnane auto, kuid siis saime aru, et nii ongi kombeks ja järgisime eeskuju.
See loob hea tunde, justkui kõik
on suured sõbrad.
Taarasüsteem on kohapeal vägev. See [taara käsitsi kotti viskamine – K.V] on palju kiirem kui
moodsad automaadid.
Kolme kuuga sai saare eluga
juba väga ära harjutud. Mandril
käies olen unustanud uksi lahti
ja muud sellist, mis saarel kiirelt
omaseks sai.
Juba naljatati, et peaks hakkama krunti vaatama, sest kuldsete kätega meest on saarele alati
vaja. Kindlasti plaanin Vormsile
külalisena tagasi tulla.

Soovitus Vormsile
Kõige populaarsem küsimus,
millele iga päev vastama pidime:
kus asuvad rõngasristid? Surnuaiale oleks vaja suurt viita. Me
oleks siis tööga kiiremini valmis
saanud, kui poleks pidanud pidevalt teed juhatama [Aare naerab
– K.V].
Väga palju erinevaid inimesi
kohtasime. Palju välismaalasi,
esimesel päeval oli lausa üks
härra Singapurist. Ootamatult
palju kohtasin enda tuttavaid.
Kiriku juures töötades sai selgeks, et ükskõik, mis kellaajal
tuled, alati kõnnib keegi kiriku
ümber. Ja küsib ikka ja jälle teed
rõngasristide juurde.
Aare jutu pani kirja
KATA VARBLANE
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Õnnestunud on Kärre küla taastamine
ja mõningane laiendamine.
Foto Henry Timusk

Ehitamine arvestagu Vormsi eripära
Vormsi vallavolikogu ehitus- ja keskkonnakomisjonis on
palju arutatud ehitusõigusega seotud küsimusi ja alati pole
vastused tulnud kergelt. Vallavalitsus on saatnud komisjonile küsimusi, mis on seotud soovidega ehitada põldudele,
rannaalale ja metsadesse. Kuna Vormsi valla 2004. aastal
kehtestatud üldplaneering ei ole meie jaoks olnud mitmes
punktis selge, oleme palunud abi peamiselt Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnast ja küsinud nõu planeeringute tõlgendamiste kohta.
Vormsi saart on kõrgelt väärtustatud nii maakondlikul kui
riiklikul tasandil. Saar on 2018.
aastal kinnitatud Lääne maakonnaplaneeringu kohaselt ter
vi
kuna I klassi väärtuslikuks
maastikuks ja rohevõrgustiku
tuumalaks.
Kuna meie valla üldplaneering on vana ja ei käsitle neid
valdkondi, siis tuleb aluseks võtta kõrgemal asuv dokument ehk
maakonnaplaneering, kus selgitatakse: „Väärtuslike maastike
määramisel ja säilitamisel lähtutakse nii nende kultuurilis-ajaloolisest, looduslikust, puhke-,
identiteedi – ja esteetilisest väärtusest. /…/ Rohelise võrgustiku
määratlemise eesmärgiks on olemasoleva looduskeskkonna maksimaalne säilitamine, et mitte
tulevikus asuda seda taastama.
/…/“
Mõlema puhul on asustuse
suunamisel oluline roll ja selleks on seatud tingimusi, näiteks rohelises võrgustikus maa
sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks peab algatama detailplaneeringu ja tegema rohevõrgustiku mõjude hindamise.
Väljavõte maakonnaplaneeringust: „Väärtuslikul maastikul
elamualade valikul tuleb eelistada ajalooliste külade taastamist
ja nende mõningast laiendamist.
Väärtusliku maastiku alale ehitamisel tuleb jälgida kohalikku
ehitustraditsiooni ning hoone
sobivust maastikku. Uusehitiste
rajamisel tuleb kaaluda nende
sobivust küla ajaloolise arhitek-

ajalugu koos tegevustega, mida
selge, ehk siis detailplaneeringu
ti mõistes tavalisi hooneid, mida
see paik on soodustanud.
menetlemise kulu ja eelnevad invõib näha suvalises väikelinnas
Seda võib pikalt analüüsida,
vesteeringud eesmärgiga saada
või äärelinnas, siis me lahustakuidas kõik tegevused Vormsi
ehitada, on omaniku risk. Riskime seda ainulaadsust, olgu see
väiketalus on üksteist toetanud,
vaba selguse annab ehitusõiguse
ükskõik kui põnev või efektne
et iga valdkond end mõistlikuküsimuses kaasaegne üldplaneehoone, aga me kaotame selles,
malt ära tasuks, aga lihtsustaring, mille koostamine algatati
mille osas me maailmas silma
tult võiks öelda, et ka näiteks
20. mail 2022 vallavolikogu otsupaistame ja enda väärtust tajuehitamisel on olnud sobilik
sega ja mille valmimiseni läheb
me. See ei ole Vormsi.
kasutada piirkonnas olevat või
veel mitu aastat.
Siin on palju kihte, igal kükasvavat materjali. Kui ümberMaakonnaplaneeringu
üks
lal on oma elamute stiil kergete
ringi on mets,
eesmärkidest on asustus suunavariatsioonidega,
siis
on
loomulik
ta
kompaktsemaks,
järgides
trakus ka looduslituuriga, sh struktuuri ja mahtuKui
me
midagi
kasutada puitu.
ditsioonilist asustustava.
kud
rahulikud
dega. Väljaspool külasüdamikuut ehitame, siis
Kui
piirkonnas
Põhjendatakse seda sellega, et
värvitoonid annake, hajaasustuse tingimustes on
on palju maakive,
tihedam asustus tõstab elanike
vad edasi kindlat
soovitav eelistada ehitamist enoluliseks tuleb
siis on mõistlik
elukvaliteeti, sest kasutatakse
iseloomu. Kui me
disaegsetele õuealadele (vanadele
pidada kokkukõla
neid hoone juures
ühiseid teid ja liine, teenuste arv
midagi uut ehitaalusmüüridele).“
ümbritsevaga.
kasutada.
Keston piirkonnas suurem ja koos
me, siis oluliseks
Ehitusõiguse saamine väljasvust ja toimivust
on turvalisem elada. Vormsis
tuleb pidada kokpool külasüdamikke on keerulisilmas pidades on looduslike
näiteks saab oluliseks pidada
kukõla ümbritsevaga. Oluline ei
ne.
materjalide puhul katustel kinseda, et sumbküla
ole ainult see, mida mina tahan,
Põldudele ehidel
kal
d
enurk.
Sarika
pikkus
on
on
suurendanud
või mis on minu eelistus, oluline
tamist
üldiselt
Ehitusõiguse
Vormsil tavaliselt olnud 2/3 maka kogukondlikon, et see eelistus ka kokku soei ole lubatud,
saamine väljaspool
ja laiusest. Lamekatuseid ei ole
ku tegevust, kus
bituks olemasolevaga, siinsete
põllumaa on väikülasüdamikke
siin
tehtud,
kuna
meie
looduslitavaks
on
olnud
tavadega. Sama on suhtlemisekesaarel piiratud
on keeruline.
kud materjalid ei võimalda neile
teha ühiselt töid
ga, mis on vastastikune vasturessurss ja saare
pikaealisust.
ja vastastikku aitus. Nagu liikluseski, kus peame
inimestele toimeTraditsiooniliselt on paljud
data.
üksteisega arvestama ja üldistulekuks vajalik
Vormsi elumajad pikliku kujuAsustusest kõrvale jääb seltest reeglitest kinni pidama.
ning Eesti riigis arvel, mis ehiga, jahedamasse osasse, ehk ida
le võrra rohkem ruumi puhtaMeie ühised eelistused ehitussurve tõttu on ka mujal palju
või põhja külge on sätitud sahle loodusele, mis on meie kõigi
tusvõimaluste osas on kantud
vähenenud. Rannaaladele ehitaver ja köök ning olemise ruumid
ühine vara. Puhas ja traditsioovalla üldplaneeringusse ja see
misel tuleb algatada detailplapäikseringi poole. Kõrvalhooned
niliselt kasutuses olev loodusomab seadusandlikku jõudu. Nii
neering ja üldjuhul koos keskon reeglina väiksemad ja paigukeskkond on see väärtus, mille
Vormsi valla üldplaneering kui
konnamõjude hindamisega.
tatud nii, et tekiks sisehoov.
olemasolu või puudumine meie
Läänemaa maakonnaplaneering
Rannaalale ehitusõiguse andVormsi on tihedalt täis kulelukvaliteeti oluliselt mõjutab
peab oluliseks ainulaadse rannamisel tuleb koostada miljööväärtuurilugu, kuidas möödunud
ja selle olemasolu on kindlasti
rootsi kultuuripärandi hoidmist
tuslikud erinõuded, juhul kui
aja elulaadi tegevused on olnud
üks põhjus, mille pärast Vormsil
ja väärtustamist. Vormsi valla
volikogu ei otsusta põhjendatult
omavahel seotud,
tahetakse elada.
kodulehelt on võimalik leida
teisiti.
Samuti on seda Oluliseks on peetud kuidas valdkonni2011. aastal valminud Kadi KaÜldplaneeringu järgi metsati on arenetud ja
kultuuriline taust
rine magistritöö, kus saab hea
desse ehitamisel ei järgita Vormsellist mõistet nagu peame olema tä- ülevaate meie arhitektuuripäja ajalugu, mis
si traditsioonilist asustustava ja
„paiga vaim“.
nulikud, et sellest
on
kujundanud
randist ja selle kaitsmise võimaloodusalade täisehitamist tuleb
nii palju säilinud
elulaadi ja Vormlustest.
vältida.
sile
omapärast
taluarhitektuuri.
on.
Hästi
on
säilinud
Vormsi
küKui Vormsil ehitada ja arvesKuna Vormsi vallas ei ole rolade miljöö, kus taluarhitektuur
Viimasega seoses on silma
tada piirkonna eripära, hoone
hevõrgustiku ega väärtusliku
on kõrge esteetilise väärtusega,
jäänud 2008. aastal valminud
stiili sobitamist olemasolevaga,
maastiku tingimusi täpsustatud,
eriti tänases kontekstis, kus me
Vormsi maastikuhoolduskava,
on see oodatud ja austusväärne.
siis ehitusõiguse taotluse puhul
räägime üha rohkem meid ümbkus käsitletakse hoonete sobiALGOR STRENG,
tuleb teha vastavad mõjude hinritsevast keskkonnast ja tarbivust maastikku. Oluliseks on
volikogu liige, ehitus- ja
damised
detailplaneeringuga.
peetud sellist mõistet nagu „paimiskultuuri varjupoolest, kus
keskkonnakomisjoni esimees
Seni, kuni pole tehtud vastavaid
tihtilugu
kiputakse
esimese
asga
vaim“.
Pärisin
selle
kohta
uuringuid, mis hindaksid ja seljana valima odavaid lahendusi.
täpsustust kava autorilt. Lühigitaksid ehitamise mõju, on ehiKui me ehitame Vormsile Eesdalt öeldes kirjeldab see paiga
tusõiguse saamise küsimus eba-
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Prästvike lugu
Mis saab meie ainukesest järvest? Küsin seda, sest
olen aastaid jälginud järvega toimuvaid muutusi.
Vanemad inimesed mäletavad, et Vae ehk Prästvike ojal oli
puidust sild, mis igal kevadel suurveega minema uhuti. Vanad
vormsirootslased kutsusid oja ka hellitavalt „Å”, mis võib tähendada ka suurt ja laia jõge. Midagi sellist nagu eestlaste jaoks
on Emajõgi. Oli ju Vae oja Vormsi ainuke aastaringse voolava
veega veekogu.
Tormituuled tõstsid veel hiljuti Hullo lahe vee nii kõrgeks, et
vesi oli üle Suuremõisa viiva tee ja oja voolas vastupidi. Seega
toimis regulaarne veevahetus.
Järv ja selle ümbrus on Vormsi maastikukaitseala Prästvike
piiranguvööndis, mille kaitse-eesmärgiks on allikate ja rannikulaguuni kui rannikumere kalade koelmuala kaitse.
Möödunud sajandi 30-ndatel aastatel kaevasid vormsilased
ojale uue sirge sängi lootuses veelgi parandada vee vahetumist
järves. Nimelt oli järve ümbrusse rajatud hulk kuivenduskraave, et sealseid heina- ja karjamaid paremini kasutada. Nendesse
kraavidesse juhiti ka Hullo, Magnushofi ja Fällarna põldudele
kogunenud liigvesi.
Uue sängi esimesed tulemused olid lootustandvad, sest isegi
siiad tulid järve kudema. Hiljem aga kandsid tormituuled uue
kraavisuu liiva ja setteid täis ning takistatud sai nii kalade ränne kui vee vaba liikumine. Tänaseks on kraavisuu kinni kasvanud ja oja oma vanasse sängi tagasi kolinud.
Möödunud sajandi 80-ndatel tõsteti teetamm nii kõrgeks,
et suurvesi enam üle tee ei pääse ja teetruup toimib vaid normaalsete veetasemete juures. Tänu viimasele oleme loonud ka
soodsad tingimused kobrastele, kes Prästvike veetaset reguleerides oma asja ajavad. Esialgu võis ju rõõmu tunda, et Vormsi
on ühe loomaliigi tõttu rikkamaks saanud ja mis sellest pilliroo
juurtest ja võsast toituvast loomast halba saab sündida. Aeg on
näidanud, et pidev vooluvee takistamine on kiirendanud järve
kinnikasvamist, kevadine kalade ränne kudealale on takistatud
ja noored kalad ei pääse merre tagasi, kuna massiive kopratatamm on neile ületamatuks takistuseks.
Lisaks mõjutab järve veetase põhjavee taset Hullo ja Håkabacka külade läänepoolses servas. Pidev liigniiskus saab saatuslikuks järve äärde tekkinud väärtuslikele metsakooslustele.
Kui veevool peatub, hakkab allikatest tulev vesi aina rohkem
imbuma pinnasesse ja transpireeritakse taimede poolt atmos
fääri. Oja saab olema suve ja talvekuudel kuiv ja sealt kaovad
liigid, kes vajavad pidevat vooluvett. Näiteks harilik saarmas
(Lutra lutra) ja varsti ka kobras, kes lõpuks omale sobiva elupaiga hävitab.
Kes ja mida peaks otsustama või tegema?
Vallavalitsus võiks korraldada avaliku arutelu Prästvike järve ja selle oja tuleviku üle. Jahiselts ja kalurite ühendus võiksid esialgu leppida kokku, kuidas ohjata kobrast seni, kui ei ole
lõplikku otsust järve korrastamise või selle arengusse sekkumisest loobumise üle.
ANTS VARBLANE

Vormsi pensionärid on taas aktiivsed nii üksteisega kohtumiseks kui väljasõitudeks. Foto Egon Erkmann

Aktiivsed pensionärid
8. detsembril 2010 moodustati seltsing Vormsi pensionärid. Seltsing annab võimaluse ühendada oma jõupingutused, mille eesmägiks on liikmete ja toetajaskonna ühendamine Vormsi valla eakate ja puudega inimeste sotsiaalse
tuvalisuse tagamiseks ning nende õiguste kaitseks ja hoolekande edendamiseks.
22 aastat tagasi oli lepingu
sõlmimisel 14 liiget, aga aeg ja
elu on teinud oma korrektiivid.
Vahepeal langes liikmete arv
kaheksani, 2020. aastast hakkas
arv taas suurenema – 12. juulil
2020 oli juba 15 liiget.
Elu ja aastad liikusid edasi,
kuid kahjuks jäi pandeemia pärast seltsing sunnitud pausile. Ei
toiminud arutelusid ega igasuviseid väljasõite huvitavatesse
paikadesse. Samuti jäi vahepeal
ära traditsiooniline üle-eestiline
Mardilaat. Nüüd veel see Venemaa „sõjaline operatsioon“ Ukrainas…
Aga nagu ütles üks meie kunagine vallavanem: „Meie arengu ja ühtse heaolu peamiseks
võtmeks on koostöö!“ Kuldsed
sõnad! Kui siia lisada veel teineteisest hoolimine, siis ongi kõik
nii nagu peab.

Lühidalt meie tegemistest.
• Toimus seminar „Väärikas
eakas“, mis oli suunatud kogu
saare elanikkonnale. Esinejateks olid emeriitprofessor Ülo
Vooglaid ja Läänemaalt vastava
ala spetsialistid.
• Tehti ühepäevased väljasõidud Läänemaa aktiivsetesse küladesse: Rõude, Puise ja Kiideva.
Reisidest sai tugeva energiasüsti, mis pani mõtted liikuma ja
tegutsema.
• Samuti käidi mõned kuud tagasi kevadet otsimas Nurga puukoolis, aianduskeskuses Hortes,
Tamme talu ürdiaias ja Vääna
puukoolis.
• Kuna meie eakad on ka enamuses suured käsitöötegijad,
siis meie saare käsitöö oli esindatud Mardilaadal.
• Reisimist oli veelgi: külastasime Anu Raua elutöönäitust

Pärnus, Ehalill Halliste koduateljeed, Keila-Joa rippsillakontserti, Paldiski linna, Tohisoo rakukeraamikat, papagoikeskust
Raplamaal, Atla mõisa Juurus
(tegeletakse keraamikaga), roigastest aiamööbli valmistamise
talu jne. Kaasa olid kutsutud ka
teised saare elanikud ja koolilapsed.
Teiste tegemistest osasaamine on väga rikastav ja arendav
ning see tuleb kasuks meiegi
saare elu paremaks muutmisel.
Loodame, et elu maakeral
muutub samuti normaalsemaks.
Seniks püüame koos leida lahendusi eluolu paremaks muutmisel saarel. Näiteks on juba
mõnda aega teemaks nn tervisekellade muretsemine eakatele
(vaagima peaks erinevaid variante), samuti küsimus supi kojutoomisest ning transpordi osas
on jälle arusaamatus Rohukülas
bussipeatuse asukohaga.
Kuigi teemad tunduvad väikesed, on need siiski olulised.
Püüame koos leida lahendusi.
Jõudu meile kõigile!
HELLE RINNAK,
pensionär

Vormsilased tantsisid Läänemaa rahvapeol
28. mail peeti Haapsalu
piiskopilinnuses Läänemaa
tantsupidu, kus osalesid ka
Vormsi tantsijad.

Vormsi rahvatantsurühm rongkäigus Haapsalu piiskopilinnuses.
Foto Egon Erkmann

Vormsi rahvatantsurühm on
tegutsenud juba üle kolmekümne aasta. Rühmas on tantsinud
paljud saare inimesed.
Rühma fantastilised inimesed
moodustavad omalaadse sõpruskonna, kellel on koos lõbus ja tore. Kuidas muidu seletada seda,
et koguneme kaks korda nädalas
trenni, tuletame meelde ja harjutame rühma lemmiktantse ning
õpime selgeks uued tantsud.
Läänemaa tantsupidu „Kohtumisrõõm“ algas lühikese, kuid

meeleoluka rongkäiguga. Vormsilt oli tantsurõõmu nautimas
kaheksa tantsupaari. Valda oli
esindamas vallavanem Maris
Jõgeva ja rongkäigu peas lehvis
uhkelt teiste hulgas Vormsi valla lipp.
Ilmataat küll ähvardas vihma
ja tugeva tuulega, kuid halastas
meie peale ning nii proovides
kui peo ajal püsis ilm normaalne. Tibake vihma tuli, kuid see
ei rikkunud peotuju.
Tantsupidu oli tore ja südantsoojendav. Kui vahepeal olid
peod tüütu COVID-viiruse tõttu
ära jäänud, siis seekordsel kohtumisel oli näha, et nii suurtele
kui väikestele tantsijatele pakkus pidu suurt rõõmu.

Nagu ikka, olid toredad kõige väiksemad. Kalli-kalli tants
võttis silmagi märjaks – see oli
nii armas! Teistmoodi ja ülev oli
naiste tants, kus osales üks väike beebi ning kes sai vist kogu
tantsu tähelepanu endale. Ilusat
hoiakut ja graatsiat sai näha väikeste võimlejate esituses.
Selliste pidude puhul on oluline just kokkusaamis- ja tantsurõõm ning loomulikult võimalus
näha teiste tegemisi ja ise sellest
osa saada.
Aitäh sulle, armas tantsija!
Kohtumiseni järgmistel pidudel!
EIDI LEHT,
tantsurühma juhendaja
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Palju õnne,
Vormsi väärikad sünnipäevalapsed!
Juuni

Juuli

ALFRED MÄRTIN 81
TEET VAINOLA 75
HELI HEIN 75
JAAN ARULA 75
LASSE JUHANI PLYM 72
TIIU NÄREP 71

ELFRIDE PETERSELL 94
MEELI SÜSTER 88
AINO SOMMERMAN 85
NIKOLAI DUŠTŠENKO 74
TATJANA SAARD 74

Vormsi Vaib
kui saare meeleolu

Sündmused
Sündmuste kavas võib tulla muudatusi.
Täpsem kava on www.vormsi.ee/sundmused
Vormsi Talumuuseumi lastehommikutele ja õpitubadesse
tuleks eelnevalt registreeruda siilike36@gmail.com
Vaade meeleolule pärast Karl-Erik Taukar Bandi (esiplaanil) esinemist. Foto: Vormsi Vaib

August
Jaanus Aurelius Kanguri fotonäitus „Tervitused kiviraha saarelt“. Rahvamaja
3.-7.08 talharpa laager 2022. Rumpo Mäe talu
6.08 kl 11-13 talumuuseumi õpituba: punseldatud spiraalsõrmus. Vormsi Talumuuseum
6.08 kl 17 talharpa laagri lõpukontsert. Rahvamaja
7.08 kl 11-13 talumuuseumi lastehommik: punutud
paelad. Vormsi Talumuuseum
12.08 kl 15-18 noortepäeva tähistamine ja noortetoa kinoõhtu. Rahvamaja
13.08 kl 11-13 talumuuseumi õpituba: punseldatud hõbepreesi valmistamine. Vormsi Talumuuseum
13.08 kl 18 teatriõhtu. Baskini teater: „Metsas ei kuule
su karjumist keegi“. Rahvamaja
14.08 kl 11-13 talumuuseumi lastehommik: T-särgist
kandekott. Vormsi Talumuuseum
19.08 kl 20 kinoõhtu. Rahvamaja
20.08 kl 11-13 taluturg: talu- ja käsitöökaupade müük.
Hullo, Vormsi Kra:m
20.08 kl 17-19 Evely Heldringu ja Ave Aava klassikalise
muusika kirikukontsert. Püha Olavi kirik
21.08 kl 11-12 taasiseseisvumispäeva kontsert ja kohvilaud: Aarne Hinn ja Emma Johanna Lepsasoo kontsert.
Rahvamaja
27.08 kl 11-13 talumuuseumi õpituba: kaelahelmeste
valmistamine. Vormsi Talumuuseum
28.08 kl 11-13 talumuuseumi lastehommik: tormilaterna valmistamine. Vormsi Talumuuseum
28.08 kl 20-22 muinastulede öö ühistegevused Vormsil

September
17.09 kl 11-13 taluturg: talu- ja käsitöökaupade müük.
Hullo, Vormsi Kra:m

Värske kava veebis:
vormsi.ee/sundmused
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Vormsi Vallavalitsus, e-post vv@vormsi.ee, tel 529 6318
Toimetaja: Egon Erkmann • Trükk: AS Pajo

Juba teist aastat peegeldab
Vormsi Vaib saare suvist
meeleolu: tüünet, sõbralikku ja vabastavat.
„Vormsi Vaib on ja jääb kogukonnaürituseks, mis tõstab esile
saare omapära, inimesi, ettevõtlust ja kultuuri,“ kinnitab korraldaja Mikk Puurmann.
Vaibi-päeval, 16. juulil läks
ilm taas ilusaks. Kui päevasel
laadal võis olla 400-500 läbikäijat, siis õhtusel tasulisel kontserdil oli külastajaid kuuesaja tuu-

ris, ütleb korraldusmeeskonda
kuuluv Maicken Raska.
Vaib on loodud esmalt vormsilase jaoks, rõhutavad korraldajad. Laat on võimalus kõigile
vormsilastele enda teenuse ja
toodangu pakkumiseks. Juba tasuks mõelda, millega järgmisel
aastal laadale tulla.
Esinejate saamine Vormsile
pole probleem. „Vormsi on piisavalt põnev koht, kuhu tulla,“
kinnitab korraldaja Björn Berg
gren. Sel aastal astusid üles Mari Jürjens ja Vaiko Eplik, ansam-

bel Räpina Jack, peaesinejana
Karl-Erik Taukar Band ning DJd
Lilienthal ja Frank.
„Midagi igale maitsele, mõnusalt tihedalt üksteiste otsa,“
ütleb Mikk, „see ongi kontsertprogramm“. Edaspidigi tehakse
valik põhimõttel: nimekas ja rahulik, positiivne üllataja ja populaarne esineja.
Järgmine vaib toimub 15. juulil 2023. Aja ennast Vormsi!
EGON ERKMANN

Vormsi tudengite lõputöödes
Juuni alguses kaitsesid tudengid lõputöid, mille hulgas olid ka Vormsiga seotud tööd.
Aivi Tamm kaitses magistritööd teemal „Puuvillased jakid
rahvarõivaste kandmise traditsioonis Lääne-Eestis ja saartel
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi
alguses“. Ta lõpetas kaitsmisega Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia
kultuuripärandi loovrakenduste eriala.
Lõputöö käsitleb muuhulgas
Vormsi naiste sitsjakke.
Aivi tänab abi eest Vormsi Talumuuseumi, Kristina Rajandot,
Marju Tamme, Tatjana Sääsi
ning kõiki erakogude omanikke,
kes oma jaki uurimiseks usaldasid.
Marten Rõuk kaitses Tallinna Ülikoolis lõputööd pealkirjaga “Vormsi piiritsoon ja piirivalvurid 1970-1992”. Töö uudsus
ja põnevus seisneb selles, et
tuginetakse ka suulistele allikatele ja talletatakse niimoodi
dokumentides mittekajastuvat
ajalugu.

Martin Rõuk (seisab) kõneles 2. juulil Haapsalus toimund ajalookonverentsil
Vormsi piirivalvuritest. Foto Kaire Reiljan/Lääne Elu

Allikate hulgas on saareelanikud või saarega ja piirivalvuritega isiklikult seotud inimesed
Jonne Berggren, Toivo Hokkonen, Ants Varblane, Tatjana Russakova, Ellen Antš jt.
Marten esitas oma uurimust
juulis SA Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid ajalookonverentsil.
Hanna Maria Laaspere
kaitses samuti Tallinna Ülikoolis bakalaureusetöö „Kadunud
või ümberkirjutatud Vormsi?
Vormsi saare maastiku muutused nõukogude perioodil“. Töö
uurib, millised muutused on

Hea vormsilane!
Loe www.vormsi.ee

Vormsi saar

toimunud Vormsi maastikus
pärast rannarootslaste sunniviisilist lahkumist 1944, vaadeldes nelja maastikulise elemendi
näidet – kirik, piirivalvekordon,
ühismajand ja külad.
Marten ja Hanna Maria on
seotud Vormsi Talumuuseumis
2020 avatud näituse „Vormsi
elu fotodel 1945-1990“ loomisega
Tallinna Ülikooli ELU projekti
raames, mille eestvedaja oli Barbi Pilvre. Näitus on avatud talumuuseumis ka sel hooajal.
EGON ERKMANN

Saada kaastöid, mis on
seotud Vormsi ja vormsilastega.
Kirjuta e-postile vv@vormsi.ee

