
Kaasav eelarve 
kutsub osalema
MARIS JÕGEVA, VALLAVANEM

Elul Vormsil on palju võlusid, mis meid siin hoiavad. Kuid on ka se-
da, mis vajab jätkuvalt korrastamist. Pole vahet millisel positsioo-
nil või töökohal tegutseme, on me soovid inimlikud ja sarnased – 
vaja on teedele kruusa, osta seadmeid, tahaks ilusamat ümbrust, 
lastele rohkem võimalusi huvitegevuseks, põnevaid sündmusi, 
häid elutingimusi, turvalisuse tunnet. 

Paljud tegemised saavad hoo 
sisse, kui on keegi, kes hakkab 
liigutama ja kutsub oma ener-
giaga teised kaasa. Vahet pole, kas 
initsiatiiv tuleb vallast või võtab 
kogukond ise midagi ette. Viimane 
on just väikese meeskonnaga 
valdade puhul unistuste teosta-
misega eriti väärtuslik ja mõneti 
ka ainuvõimalik. Häid näiteid 
meil on – sellel aastal on positiivse 
laengu andnud saare tegemistesse 
nii Uuskasutus Butiik kui Vormsi 
Kraam, mitmes külas on saanud 
rannaalad ilusama ilme, erainit-
siatiivist on korrastatud kraave, 
toimuvad põnevad laagrid ja huvi-
ringid lastele ja noortele.

Kaasav eelarve

Kaasav eelarve on selline avali-
ku raha üle otsustamise viis, kus 
otsutajaks ei ole ainult volikokku 
valitud esindajad, vaid kõigil ela-
nikel on hääl. 

Alustuseks on kõigil võimalik 
välja pakkuda ideid – need võivad 
olla ammu teada-tuntud vajadu-
sed, aga ka pöörased unistused. 
Tingimuseks on, et idee elluvii-
mine on võimalik ja teostatav 5000 
euroga. Seejärel pannakse ideed 
hääletamisele, kus kõigil vähe-
malt 16-aastastel Vormsi elanikel 
on üks hääl. Avaliku hääletamise 
tulemusena valitakse välja projekt 
või mitu, mille vallavalitsus ellu 
viib. Nii saab panna kokku kaks 
olulist asja – vormsilaste algatuse 
ja avaliku raha kasutamise.

Milline idee sobib?

Võib küsida: mida oleks Vormsile 
vaja, et elu saarel või külas oleks 
parem?

Kaasava eelarve puhul ei jär-
gita tingimata arengukavva kirja 

saanut, vaid otsustatakse inves-
teering selle järgi, kui palju on 
sellel toetajaid. Lihtsustatult – 
mida rohkem inimesi peab üht 
projekti vajalikuks, seda tõenäo-
lisemalt see ka lõpuks sõelale jääb. 

Mujal Eestis on selliselt ehitatud 
mänguväljakuid või spordirajatisi, 
korrastatud parke, valgustatud 
avalikke kohti, korrastatud randu. 
Need on väikesed vajadused, mis 
võivad jääda suuremate projektide 
kõrval tähelepanuta, aga on sama-
väärselt olulised. 

Idee eeldav mõju

Kui kalli projekti ette saab võtta, 
sõltub muidugi eelarve suuru-
sest. Idee sõnastamisel tuleb tuua 
välja millist vajadust või problee-
mi see avalikus ruumis lahendab 
või millise uue võimaluse saarel 
loob. Läbi tuleb mõelda, kes saab 
idee elluviimisest enam kasu ja 
lisada hinnanguline maksumus 
ning joonised, fotod või muud vi-
suaalsed materjalid, mis aitavad 
ideed kirjeldada.  

Eestis on kaasava eelarve kasu-
tamine väga levinud ja Vormsil on 
ühelt poolt aeg muutustega kaasas 
käia, teiseks olen täiesti kindel, et 
see aitab meil rohkem ühiselt ette 
võtta ja ellu viia. 

Nii et pangem pead kokku ja 
teeme koos korda selle, mis korda 
tegemist vajab. Rohkem infot kaa-
sava eelarve kohta Vormsil saab 
valla veebilehelt www.vormsi.ee.
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Valla haridustoetused
JANIKA VIILMA

Vormsi vald toetab oma õppu-
reid kooliteed alustades, andeid 
avastades ning ka haridusteed 
jätkates.

Esimesse klassi astujaid ja 
Vormsi kooli lõpetajaid toetab vald 
200 euroga. Toetus on ühekordne 
ning selle taotlemiseks on vajalik 
esitada avaldus.

Koolilaste huvitegevust toetab 
vald 90 euroga kuus. Toetuse taot-
lemiseks on vaja täita veebilehelt 
leitav vorm ning seejärel saab 
huvitegevuse pakkuja arveldada 
otse vallaga. 90 eurot ületava 
summa tasub lapsevanem.

Vald toetab gümnaasiumis 

või kutsekoolis õppimist jätka-
vaid Vormsi kooli lõpetanud kuni 
19-aastaseid noori, kelle pere 
elab püsivalt saarel. Toetus on 
100 eurot kuus. Seda makstakse 
vanema avalduse alusel igakuiselt 
mandril õppimisega kaasnevate 
kulutuste osaliseks katmiseks.  

Ülikoolis õppivaid kuni 27-aas-
taseid Vormsi noori, kes on 
lõpetanud kolmanda kooliastme 
Vormsi koolis, toetatakse õppe-
stipendiumiga kaks korda aastas. 
Stipendiumi suurus sõltub õppe-
tulemustest. Kelle keskmine 
hinne on üle nelja, saavad stipen-
diumi 400 eurot semestris ning 
need, kelle keskmine hinne jääb 
vahemikku 3,5-3,99, saavad sti-
pendiumi 200 eurot semestris. 

Stipendiumi taotlemiseks on vaja-
lik esitada avaldus. 

Lisaks on võimalus taotleda 
lisastipendiumi, kui tudeng kirju-
tab oma kursuse- või diplomitöö 
Vormsi valla arengut silmas pida-
des või valla arengukavale vmt 
uurimistöö tegemiseks või and-
mete kogumiseks. Lisastipendiumi 
on 320 eurot.

Avalduste vormid on leitavad 
aadressil vormsi.ee/demokraatia/
blanketid-ja-avalduste-vormid. 

Õppimist ja õppetoetusi puudu-
tavate küsimustega saab pöörduda 
valla sotsiaaltöö- ja haridus-
spetsialisti Janika Viilma poole 
telefonil 5303 5222 või e-postil 
janika@vormsi.ee.

22. okt kell 12 rahvamajas Vormsi hariduse 
arengupäev – ühiselt hoogu juurde!

Hea õpilane, lapsevanem, õpe-
taja, vilistlane, Vormsi hariduse 
sõber!
 Ootame Sind Vormsi hari-
duse arengupäevale. Jätkame 
märtsis alustatud kooliga seo-
tud koostöist mõtlemist. Arutelu 
juhib mentor Aivar Haller, kes 
on viimase 20 aasta jooksul 
külastanud üle 500 Eesti kooli. 
Mõtleme koos, kuhu ja kuidas 
ühte jalga astudes edasi liikuda 
ja kuidas sellele kaasa aidata.

Vallavolikogu hariduskomisjon

Ajakava
Kl 12-13.30 tutvumine ja sissejuha-
tus, 1. moodul „Suhete tähtsus ini-
mese ja ühiskonna arengus“. Rüh-
matöö 1: Mille poole püüdleme? 
Miks see meile tähtis on? Rühma-
töö 2: Millest eemalduda soovime?

Kohvipaus. Musitseerivad Vormsi 
talharpa-noored.

Kl 14-15.30 2. moodul „Hea haridus 
väi kesaarel“. Rühmatöö 3: Mis on 
vaja kohe ära teha?

Tähtsuse järjekorda seadmine ja 
huvigruppide loomine.

Mammutklass alustas 
viimast kooliaastat
EGON ERKMANN

Vormsi Lasteaed-Põhikoolis on sel õppeaastal koolis 22 õpilast ja 
lasteaias 11 last. „Kuue õpilasega 9. klass on meil lausa mammut-
klass,“ rõõmustab direktor Age Hälvin ja viitab kevadisele põhi-
kooli lõpuaktusele, mis kujuneb tavapärasemast suuremaks.

Esimeses klassis ei ole sel 
aastal ühtegi õpilast, aga aasta 
pärast peaks lasteaiast juba lapsi 
tulema. Samas ütleb direktor, et 
viimase tosina aasta jooksul on 
laste ja õpilaste arv olnud sta-
biilne. „Kohalikke õpilasi on olnud 
17-19,“ räägib ta. Vahepeal oli 
rohkem õpilasi nimekirjas kaug-
õppijate arvelt. Sel õppeaastal on 
koolis kolm koduõppe õpilast. 
Kõige vähem oli õpilasi 2006/2007 
õppeaastal, mil koolis oli 15 õpi-
last. Murelikuks teeb, et hetkel on 
1.-6. klassis kokku vähem õpilasi 
kui 7.-9. klassis ehk 3. kooliastmes. 
See võib tähendada õpilaste arvu 

langemist lähiaastatel.
Kuna õpilaste arv on väike, 

siis juba paari inimese lahku-
mine annab tunda. Aga tullakse 
ka saarele. „Praegune lõpuklass 
alustas ju kahe lapsega,“ meenu-
tab direktor.

Kuigi sellel õppeaastal jääb 
õpilaste, vanemate ja kolleegide 
seas kõrgelt hinnatud õpetaja 
Elle Palmpuu pensionile, jätkab ta 
keemia ja veidi ka teiste loodus-
ainete õpetamist. Kuna Elle elab 
nüüd mandril, siis tuleb ta näda-
laste tsüklitena saarele oma aineid 
õpetama. 

„Tegime selleks tunniplaani, 

kus kolmel nädalal on tunnid ilma 
Elle aineteta ja neljandal nädalal 
on n-ö tema ainete nädal,“ selgitab 
Age Hälvin. Ta tõdeb, et Vormsile 
on õpetajaid keeruline leida. Isegi 
kui on huvi, siis õppeainete mahud 
on väikesed ja osakoormuse puhul 
pole topeltelu mandri ja saare 
vahel inimesele majanduslikult 
mõttekas. Kuid on olnud neidki, 
kes on tulnud õpetajaks just saare 
eksootika ja erilisuse  pärast. 

Sel õppeaastal tuli lisaks toe-
tavat personali. Kolmapäeviti 
käib kohal koolipsühholoog Kärt 
Lusmägi, samuti jätkab tööd eri-
pedagoog Pille Kriisa. 

Huvialatunnina jätkub rootsi 
keel, mida sellel õppeaastal 
hakkab kohapeal õpetama vorm-
silane Tiina Ainola. Senine õpetaja 
Eva-Tiina Põlluste hoiab kooli 
rootsi keele õppijate-õpetajate 
võrgustikus.

Kaasav eelarve
Ideekorje: 15.-31. okt
Hääletamine veebis:  

10.-20. nov
Täpsem info www.vormsi.ee

Koolipere ühispilt 1. septembril. Foto Kadri Ilves
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Vormsi rahvaarv suureneb
Kui 2022. aasta 1. jaanuari seisuga oli 
Vormsi vallas registreeritud 444 elanik-
ku, siis 1. septembril on saarel juba 453 
registreeritud elanikku. Kuivõrd inime-
sel võib olla mitu elukohta, siis 2021. 
aasta rahvaloenduse järgi peab Vormsit 
enda põhielukohaks 301 inimest. 

Reisijate arv suvel
Kihnu Veeteede andmetel sõidutas parv-
laev Ormsö suvel mandri ja saare vahel 
edasi-tagasi 36 839 reisijat. Rohuküla-
Sviby ja Sviby-Rohuküla suunal sõitis 
juunis kokku 9 666, juulis 14 874 ja au-
gustis 12 299 reisijat.

Sviby sadam sai valmis
Suve lõpuks valmis Sviby väikelaevade 
sadama laiendusehitus. Jahisadamas on 
kaks ujuvkaid, lisandus 39 meetri pikku-
ne täisbetoonist ujuvkai käimispoomi-
dega. Kai lõunaküljes on 3, põhjaküljes 
2,5 meetrit vett. Nüüd on sadamas 45–50 
väikelaevakohta. Merest välja tõstetud 
pinnasega täideti sadamast põhja poole 
jäävat külge ja Vormsi läks suuremaks. 
Kuivanud uus maaala planeeritakse 
kevadel. Saarte Liinidele läks sadama 
laiendus ja hoone juurdeehitus maksma 
umbes 400 000 €.

Borrby tee remont
Oktoobris remonditakse Borrby kruu-
sateed. Tee kehva seisu tunnistas ka 
Transpordiamet. Tee kaetakse uue kruu-
saga, mida kulub 230 tonni. Uuendamine 
läheb maksma ligi 6200 eurot, mis tuleb 
valla eelarvest. Töid teeb Lääne Teed. 
Tööde ajal palume jälgida piiranguid.

Kiigeplatsil kasvab muru
Pärast Hullo maaküttetrassi paigalda-
mist jäi kiigeplatsi maapind ilma mu-
rukatteta. Nüüdseks on plats saanud 
uue mullakihi ja muruseemne. Muru 
on juba tärganud ning järgmisel suvel 
saab loodetavasti kiigeplatsil taas pi-
dutseda. Seniks hoidume platsi pinnast 
kahjustamast.

Vormsilased on  
tunnustatute seas
Igal sügisel tunnustab Läänemaa õpe-
tajaid ja haridusega seotud tegevusi. Sel 
aastal pälvis Läänemaa aastate õpetaja 
tiitli Vormsi kooli õpetaja Elle Palmpuu. 
Läänemaa aasta hariduse sõbraks oli 
aga nomineeritud Kultuurilaagri korral-
damise eest Kristina Rajando. Läänemaa 
aasta toote/teenuse kandidaat on teiste 
seas Vormsi sähkude Vort renditeenus 
ja Läänemaa aasta tegu 2022 hulgas on 
Vormsi Vaib.

Tudengid loovad Vormsi eakate 
jaoks telefonirakendust
KRISTIINA PAVLJUK

Tallinna Ülikooli tudengid soo-
vivad Vormsi eakate abiga luua 
prototüübi telefonirakenduse 
jaoks, mille abil saab teatada 
oma vajadustest vallale.

Projekti eesmärgiks on luua 
toimiv suhtluskanal ja infosüs-
teem Vormsi saare eakate ja valla 
vahel. Rakendust kasutades on 
inimestel lihtne valda oma vaja-
dustest teavitada ning vald saab 
planeerida kodukülastusi, trans-
porti, abi kodustes toimingutes 
ning muud vastavalt vajadusele. 

Tulemuseks võiks Vormsi 
vallas olla ülevaade kuidas jõuab 
info teenuse vajajalt valda ning 
näide, kuidas see võiks toimuda 
mobiilirakenduse vahendusel. 
Loodava prototüübi põhjal on tule-
vikus võimalik luua reaalne äpp, 
mida saaks aluseks võtta ka teistes 
sarnastes kogukondades. Parem 
infovahetus kogukonnas elavate 
eakate ja valla vahel parandab olu-
liselt eakate elukvaliteeti.

Töö teostamiseks soovime 
küsitleda Vormsi eakaid, et teada 
saada, milline võiks olla just 
nende jaoks sobilik lahendus 
ning selle info põhjal luua vastav 

prototüüp. Meie mõte on kaasata 
mitte ainult vallapoolsed inime-
sed, vaid ka eakad ise, hoolitseda 
eelkõige selle eest, et välja töötata-
vat lahendust oleks lõppkasutajal 
võimalikult mugav kasutada. Selle 
saavutamiseks on oluline, et valla 
eakad annavad omapoolse panuse 
vastates lahendusteni viivatele 
küsimustele.

Parima lahendus loomiseks 
soovivad tudengid vestelda Vormsi 
saare eakatega. Osalemissoovist 
saab teada anda sotsiaaltöö- ja 
haridusspetsialisti Janika Viilma 
telefonil 5303 5222 või e-posti aad-
ressil janika@vormsi.ee.

Vallamaja kroonika
Lühike ülevaade kohtumistest ja aruteludest,  
kus vallatöötajad on osalenud 

22. august – Biosfääri 
programmi strateegia arutelu

23. august – Vormsi 
valla, Kihnu Veeteede ja 
Transpordiameti kohtumine

25. august – Kodukant 
Läänemaa strateegiaarutelu. 
Vormsil vestlused kooli 
arendusjuhi kandidaadiga

6. september – SA Läänemaa 
nõukogu koosolek

6.-7. september – osalemine 
Euroopa väikesaarte 
kokkusaamisel Kihnus

8. september – KOV juhtide 
riigikaitse seminar

9. september – Euroopa 
väikesaarte esindajad Vormsil

13. september – Vormsi kooli 
üldkoosolek

14. september – SA Läänemaa 
koostöökoda

21. september – Vormsil on 
Põllumajandus- ja Toiduamet

21. september – Vormsil on 
külas riigihalduse esindaja 
piirkonnas Jaan Leivategija

MERIT KAABEL, VORMSI KRAAM

Samal päeval, kui lapsed kooli alustasid, istusid 24 vormsi-
last bussi ja alustasid teekonda Gotlandile, et külastada 3.-4. 
septembril sealset Lõikusfestivali. Mina kutsusin seltskonda 
potentsiaalseteks toidutootjateks, kuigi tegelikult oli meie 
seas ka inimesi, kes juba täna toidutöötlemisega tegelevad.

Jõudsime kohale päev enne 
festivali ja esimesel päeval 
avastasime saare põhjaosa. 
Külastasime ka Fårö saart, mis 
suuruselt ja looduse poolest 
on meie saarega väga sarnane. 
Armas ja kodune oli näha, et 
sealgi kasvavad kuused, mille 
oksad on mööda maapinda 
laiali hargnenud, et lisajuurte 
abil klibusest pinnasest toitai-
neid hankida.  Minu jaoks on 
sellised puud justkui Vormsi 
sümbol – me ei anna alla, vaid 
oleme leidlikud. 

Teise päeva pühendasime 
lisaks sügisfestivalile ka Visby 
linnale. Visby vanalinna liht-
salt peab nägema! Seal tekib 
tunne, et kui need palgid rää-
giksid… Ja isegi septembris 
kõik veel õitses ning sealsetel 
tänavatel jalutamine oli kõiki 
meeli turgutav. Kes soovis, 
sai osa kiriku kontserdist, 
kes nautis botaanikaaeda, 
kes lihtsalt kauneid aknaid 
nipsasjakestega.

Kolmandal päeval sõitsime 
aga saare lõunaossa, et rannast 
endale ise käiakive korjata ja 
külastada veel mõnda kirikut. 
Gotlandil on nimelt 92 kesk-
aegset kirikut. Aga üldiselt on 
saarel väga mõnus segu eksoo-
tilisusest ja kodususest, ning 
tekkis tunne, et seal on Vormsi 
inimestel mõnus puhata. 

Lisaks Gotlandi avastami-
sele oli reisil ka akadeemilisem 
eesmärk: külastada Gotlandi 

Lõikusfestivali ja kohtuda Riina 
Noodaperaga, kes on Eesti 
aukonsul Gotlandil ja ametilt 
Gotlandi Maamajanduskeskuse 
nõustaja. Ta nõustab toidu 
väiketootmist ja on paljude toi-
dualaste projektide eestvedaja 
(kala turustamine, leiva küpse-
tamine, vanade teraviljaliikide 
ja sortide uuesti avastamine 
jpm). 

Toidufestivalil oli Riina kor-
raldada kalaturg. Kuulsime, et 
neil on käimas mitmed teadus-
likud uuringuid saare vetest 
püütud kalade toksiliste ainete 
sisalduse kohta. Tänaseks on 
teada, et tegelikult on seis väga 
hea ja nüüd püütakse inimesi 
sellest teavitada. Nimelt toi-
tumisteadlikumad noored 
rootslased on seisukohal, et 
kala ei tohi süüa. Nüüd aga 
püütakse kala taas ausse tõsta. 

Riina kõneles ka lamba-
kasvatusest ja gotlandi lamba 
populariseerimisest. Selleks, 
et gotlandi lamba väga mõnu-
sat ja karmi villa töödelda, 
otsitakse lahendusi ka Eesti vil-
latöötlejatega. Samuti kuulsime 
tema kogemusi kogukonna 
õppeköögi rajamisest. Riinaga 
suheldes tekkis tunne, et kui 
tahame Vormsil toidutootmist 
elustada,  tasub kindlasti ta 
konsultandiks appi võtta. 

Festival ise oli suhteliselt 
pisike ja võib-olla olid enda 
ootused suured, kui nimeks 
on festival. Üks äge asi, mida 

reisikaaslane Eha Salus 
märkas – väga palju ja nuti-
kal viisil oli mõeldud lastele. 
Näiteks said kõige pisemad 
heinapakkide vahel võistlusi 
pidada, veidi suuremad sõitsid 
pedaalidega traktoritega võidu 
slaalomit, koeraomanikud said 
koerte taastusravikeskust 
külastada ja hobusesõbrad 
ponisõite nautida. Toimusid ka 
jäneste takistusjooksu võistlu-
sed. Viimane oli meilegi suurt 
elevust pakkuv ja tekkis palju 
lennukaid ideid, kuidas seda 
Vormsil juurutada.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et nii mõnigi sai uusi mõtteid. 
Lisaks oli hea võimalus suhelda 
kaasreisilistega, kellega muidu 
ei pruugi saarel juttu ajama sat-
tuda. Eriline tasu korraldajale 
on see, et reisi järel tuli Anu 
ja Ants Srengilt pakkumine 
järgmiseks kogukonna õhtu-
söögiks. Aitäh teile! 

Vormsilaste reis sai teoks 
tänu LEADER-programmi toele.

Gotland on 
emotsioonide segu
KARINA VIKS, REISILINE

Gotland on koht, kuhu soo-
viksin uuesti minna ja see 
sobib ka lastega reisimiseks. 
Saare loodus ja meeleolu on 
just selline, kus tunned end 
olevat puhkusel. Selles peitub 
lõunamaa hõngu, Šoti mägis-
maist  loodust, Inglise arhi-
tektuuri ja Vormsi kodukoha 
sarnasusi. 

Visbys jalutades tunned 
ära Viljandi, Tartu ja Tallinna 
vanalinna, kuid kus on pigem 
patt mitte vaadata teiste kodude 
akendesse. Ja aknad on täis 
imelisi nipsasju ja see tõrvaga 
kaetud majaseinte lõhn…

Toidu osas jäid meelde 
magusad küpsetised, mis mee-
nutasid Itaaliat. Mind võlusid 
kardemonisaiakesed, mis on 
ka minu järgmised küpsetised.  

Lõikusfestivali ala oli pii-
savalt suur ja väga mõnus koht 
lastele. Lootsin aga leida palju 
rohkem nende toiduga seotud 
tooteid. Festival tuletas pigem 
meelde talupäevi. Aga võib-
olla just avatud talude päeval 
saaks Vormsilgi korraldada 
toidufestivali?

< Vormsilased Fårö saare 
taastatud võrgukuuride juures. 
Foto Egon Erkmann

Vormsilased Gotlandi toidufestivalil

Juustukerade moodi silorullid suunaviitadena Gotladi lõikusfestivalil.  
Foto Egon Erkmann
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KATA VARBLANE

Kevadel algatas Vormsi väiketootjaid ühendav mittetulundusühing Vormsi 
Kraam koos vallaga tegevused, et värskendada saare kuvandit. 

Väikesel kohal on mõistlik panus-
tada ühte tugevasse äratuntavasse 
brändi – rääkida nii sisult kui vormilt 
sama keelt ja mitte killustuda end eri 
lahenduste vahel. Eesmärk oli leida 
viisid, kuidas nii väiketootjad kui ka 
valla ametlik kommunikatsioon võiks 
üksteist toetades jutustada ühte ja 
sama Vormsi lugu. 

Suve alguses saime positiivse 
uudise, et projekt saab rahastuse 
LEADER-programmist ja mitmete pak-
kujate seast valisime koostööpartneriks 

tunnustatud loov- ja disainiagentuu-
ride duo Brand Manual ja AKU. Vormsi 
poolt oli kaasamõtlejaid ja erinevates 
rollides panustajaid lugematu hulk, 
igaüks võib endale siinkohal pika pai 
teha!  

Nüüdseks oleme jõudmas töödega 
lõpusirgele ning peagi saab Vormsi lugu 
jutustav tööriistakast kõigile kasuta-
tavaks. Käesoleva ajalehe kujundus 
annab esimese kerge sissevaate uuen-
datud stiilist, kuid viimistlustööd alles 
käivad.

Märgiline saar peagi uues kuues

Oma muljeid Vormsist jagavad projekti 
tuumiku moodustanud teenusedisainer 
Kaarel Mikkin, loovjuht Alari Orav, di-
sainer Mirjam Reili ja fotograaf Renee 
Altrov. 

Mille poolest on töö Vormsiga identiteedi-
ga olnud teistest kohtadest erinev?

Alari: Vormsi on kõige väiksem asukoht, 
millega olen seni tegelenud. Seda üllatavam 
oli, kui palju põnevaid lugusid ja visuaalset 
materjali me uuringu käigus avastasime. Ka 
kogukonna huvi ja kaasatus oli suhteliselt 
kõige suurem, mida olen seni kogenud. Tore 
on teha tööd, millele saad nii vahetut ja ausat 
tagasisidet. Kuna olen suur rattasõidu sõber, 
siis võimalus mööda saare eriilmelisi maas-
tikke vurada oli muidugi ka väga mõnus.

Miks üldse on asukohtade brändimine 
vajalik?

Alari: Brändimine tegeleb tuntuse ja 
kuvandiga. Kas ja mida me mingist asuko-
hast teame, mis emotsioonid ja hoiakud meil 
sellega seostuvad? See kõik on oluline, kui 
soovime meelitada juurde külalisi või ela-
nikke, müüa tooteid ja teenuseid. Selleks 
on mõistlik kokku leppida ühtne sisu (sõnu-
mid ja lugu) ning vorm (visuaalne identiteet, 
fotod), mille abil end tutvustada. Ühise näo 
ja teoga jõuame rohkemate inimesteni ja 
kuvand tugevneb. Enamasti aitab selline 
protsess ka seespool selgust luua ja uut 
energiat tekitada. 

Kuidas käis Vormsi olemuse kaardista-
mine, tuumani jõudmine?

Kaarel: Tegime võimalikult palju tööd 
Vormsil kohapeal. Peale korduvat Vormsi 
külastamist (nii perega puhkajana kui ka 
tööd tehes) sain aru, et Vormsi ongi igaühe 
jaoks pisut omamoodi.

Vestlesin mitmekümne kohaliku inime-
sega, enamasti enda tegelikku tagamaad 
reetmata. Olin uudishimulik ja urgitsesin 
inimestelt praamil, sadamas, poes, kirikus, 
kõrtsis, taluõuel, rannas jm, miks ja mida 
nende jaoks Vormsi tähendab. 

Abiks olid ka kirjalikud allikad, aren-
gukavad, arvamusartiklid, raamatud, 
muuseumid, kus saare tänapäeva ja ran-
narootsi ajalugu tudeerisin. Soovitan kõigile 
lugeda Sirje Pallo peremärkide raamatut 
ning proovida Vormsil teadlikult pere-, talu-, 
külasümbolite kasutamist taaselustada.

Saarele sai jalgrattal mitu ringi peale 
tehtud, nii asfalti, kruusa, metsaradasid, 

Elisabeth Hedfors (vasakul) Kerlestist loovtiimile (Mirjam Reili, Kaarel Mikkin, Alari Orav) oma Vormsi lugu 
jagamas. Foto Kata Varblane

Kaubamärgi idee algataja MTÜ Vormsi Kraam ei ole ise tootja, vaid vald-
konna taganttõukaja ja eestvedaja, kes korraldab ühistegevusi, infopäevi ja 
koolitusi, aitamaks vormsilasi toodete ja teenuste pakkumisel.

rohumaid kui ka kiviklibu ja padrikut koge-
des. Nelja päevaga kogunes ligi 160 km, olen 
üsna kindel, et autoga oleksin näinud vaid 
murdosa sellest, mida lenksu taga kogesin. 

Täpi i-le pani töötuba, kus paarküm-
mend vormsilast andsid tagasisidet meie 
esmastele leidudele ning arutlesid kaasa, 
mis aitas lõpuks paika panna sambad, millel 
Vormsi seisab. Püüdsime leida tasakaalu, 
mis arvestaks nii vormsirootsi ajaloo kui ka 
saare ambitsiooniga saada üha paremaks ja 
kaasaegsemaks elupaigaks.

Mis teeb Vormsi eriliseks?
Kaarel: See “miski”. Igaühel oma, mis 

annab vabadusi ja võimalusi, et elada ja 
kogeda igapäevast elu pisut teistmoodi, 
kui see mandril kulgeks. Mulle tundub, et 
sellega kaasneb teatud salapära, teisitimõt-
lemine – inimesed ja aeg kulgevad Vormsil 
teistmoodi ning sellega peab arvestama. 

Kust tuli inspiratsioon Vormsi värvideks 
ja mustriks?

Mirjam: Vormsi värvid tulid sõna otseses 
mõttes Vormsilt. Lisaks traditsioonilisele 
rootsi punasele leidsime inspiratsiooni igast 
saare nurgast. Rohelised toonid leidsime 
kadakast, merikapsast ja tamme-sang-
lepa puisniidust. Tumesinised toonid tulid 
kadakamarjadest, merest ja haruldastest 
tundrailmelistest samblikest. Kollastest 
toonides jäid domineerima kuulus Vormsi 
mesi ja gularocken’i (lastekuue) helekol-
lane. Värvipaletile annavad särtsu lillede 
(kanarbik, nõmm liivatee ja punane tolm-
pea) roosakad ja lillakad toonid.

Vormsi sõnamärk on tuletatud Vormsi 
peremärkide süsteemist. Peremärk aitas 
tähistada asju ja esemeid ning aegamööda 
omandas suurema tähenduse, laienedes 
perekonnale, majarahvale või kogukon-
nale. Soovisime sama kultuuripärandit üle 
kanda ka Vormsi sõnamärki, luues saarele 
nö oma peremärgi. Sõnamärgi tähevormid 
on tuletatud peremärkide baasvormidest 
– sirgjoon, diagonaal jt. Lisaks Vormsi 

sõnamärgile loob saare visuaalses identi-
teedis erisust mustri kasutamine. Mustri 
leidsime Vormsile omasest kindakirjast. 

Vormsit pildistades kohtusid paljude ini-
mestega, mis mulje sulle vormsilastest 
jäi ja mis üllatas?

Renee: Nagu ikka väikeses kogukonnas 
on inimesed soojad ja lahked. Uksed on 
avatud, laud kaetud ja tuba soojaks köetud, 
kui külalisi vastu võetakse. Üllatas, et saarel 
on heaks eluks kõik võimalused olemas. Ja 
muidugi üllatasid ka Vort tõukerattad :)

Millisena teadsid Vormsit varem ja milli-
sena näed nüüd?

Renee: Vormsil oli minu jaoks varem 
nö “rikaste saare” maine. Nüüd, kui sain 
rohkem süvitsi minna ja saare eri nurkades 
inimesi näha, erinevaid kohti külastada, see 
mulje muutus – tavalised lihtsad inimesed.

Mida on vaja, et asukohabränd hästi tööle 
hakkaks?

Alari: Hästi toimiv bränd põhineb päris 
asjadel. Mida rohkem häid kogemusi (kas 
otseseid või vahendatud), suudab üks 
asukoht pakkuda, seda tugevamaks selle 
koha kuvand muutub. Kuna saame ena-
muse infost läbi silmade, siis on oluline, et 
visuaalne pool oleks võimalikult ühtlane 
ja kvaliteetne. See eeldab, et brändil on 
hea peremees/naine, kes jälgib, et erine-
vad tegevused ja suhtluskanalid räägiksid 
sama lugu. Loomulikult on siin abiks hea 
tööriistakast (või Vormsi puhul kirst), kus 
sees põhielemendid, juhised ning erine-
vate rakenduste põhjad ja näited. Tuleb ka 
meeles pidada, et see kõik võtab aega ning 
töö saare kuvandiga ei saa kunagi valmis, 
see vajab hoidmist ja pidevat arendamist.

Vormsi uuendatud brändiga koos luuakse Vormsi 
kaubamärk, mille alla saab koondada kõik Vormsi 
tooted. Sõnapaar “Vormsi Kraam” oleks saare kau-
bamärk või lausa kvaliteedimärk. Uue kaubamärgi 
saaksid endale kõik tooted ja teenused, mis on tehtud 
siin saarel või on tehtud Vormsist saadud toorainest 
või siis mõlemat kokku.



Suvised 
meisterdamised 
talumuuseumis
MAARJA KOPPELMAA, JUHENDAJA

Vormsi Talumuuseum ehk Hembygdsgården paistis sel aastal silma mitmekesise 
ja tiheda sündmuste kalendriga, mille eesmärk oli tuua Vormsi pärandkultuur 
saare elanikele lähemale. 

Eriti populaarsed olid pühapäeviti toi-
munud lastehommikud, kus hakkasid 
korduma nimed ja laste vahel tekkisid 
tutvused ja sõprussidemed. Peale meis-
terdamist said lapsed mängida erinevaid 
mänge – näiteks aardejahti, kalamängu 
ja hobuste võiduajamist. Peale meisterda-
misrõõmu ja koos veedetud toreda aja said 
lapsed veel teadmisi vana aja tegemiste 
ning taaskasutuse kohta.

Täiskasvanutele toimusid muuseumis 
suvel mitmed õpitoad, kus sai õppida 
teritamist, niitmist, teha puutööd ning 
proovida kätt metallehistööde valmis-
tamisel. Metallehistööde õpitubades 
sai valmistada hõbedast ehteid, mis on 
saanud ainest nendest ehetest, mida 
Vormsi naised omal ajal kandsid.  Tee õpi-
tubadesse leidsid nii saare rahvas kui ka 
inimesed mandrilt. 

Toimunud tegevustesse oli kaasatud 
kohapealsed juhendajad nagu Henry 
Timusk, Rutt Veide, Tatjana Sääs ja Maarja 
Koppelmaa, kes on kõik oma ala meistrid. 
Juhendajate tööd on märgatud ja ära mär-
gitud nii vallas kui ka kaugel Rootsis.

Suve jooksul osales töötubades üle 200 
inimese. Vormsi Talumuuseumi 2022. 
aasta suvise tegevuse tulemusena oman-
dati teadmisi vana aja väärtuste osas, 

sõlmiti tutvuseid ja õpiti leidma endas 
oskusi, mida kunagi ei arvatud olevat. 
Siinkohal tänan muuseumi perenaist 
Marju Tamme, projekti korraldajat Tatjana 
Sääsi, teisi juhendajaid ja projekti rahasta-
jaid – Vormsi valda ja Eesti Rahvakultuuri 
Keskust!

Kohtume järgmisel suvel!
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Vormsi Vallavalitsus
E-post: vv@vormsi.ee
Tel: 529 6318 
Toimetaja: Egon Erkmann
Trükk: AS Pajo 

Palju õnne!
Vormsi väärikad sünnipäevalapsed

August
ARMILDA HOKKONEN 93

MARIA INGEBORG GILBERT 93
EVALD RAUDSEPP 80
LEILI VANAKÜLA 77

ANDERS BERGGREN 75
HERBERT HINNO 72

EHA HÄNNI 71

September
HELGI MAURER 86

LEMBIT TARGAMAA 85
ANNE LAHT 84

PEETER EHATAMM 77
LIJA ROSENBLAD 71

AIN STRENG 71

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

Hea vormsilane!
Vormsi valla ajaleht
Oktoober 2022

Kolmapäeval, 2. novembril  
on perearstikeskuses võimalik 

kontrollida kuulmist, saada 
nõustamist ja kontrollida 

kuulmisaparaati. 

Visiiditasu on 5 €. 

Päev saab teoks koostöös Eesti 
Vaegkuulajate Liidu kuulmisbussiga. 
Hommikul kontrollivad kuulmisbussi 

töötajad Vormsi koolilapsi. 

•

Mõlemaks vastuvõtuks on  
vaja end registreerida 

perearstikeskuse telefonil 506 4795 

Sündmused
Kavas võib tulla muudatusi,  
uuendatud sündmuste infot saab  
kodulehelt vormsi.ee/sundmused

Oktoober
L, 15.10 kl 11-13 taluturg: talu- ja käsi-
töökaupade müük Hullos. Registreeru-
mine info@vormsikraam.ee

L, 15.10 kl 18.30 kogukonna õhtusöök 
Anu ja Ants Strengi juures Rumpo Mäe 
talus. Kohalikust toorainest kahekäigu-
line õhtusöök ja Gotlandil käinud räägi-
vad reisimuljeid ja vaatame pilte. Osa-
lustasu 15 €. Registreerumine info@
vormsikraam.ee. 

P, 16.10 kl 12-14 makramee punutiste 
õpituba rahvamajas. Registreerumine 
rutt@coloratum.ee

L, 22.10 teabepäev looduslikest väe-
tistest ning loodus kui toiduait. Taime-
teadjatega seente, marjade, söödavate 
taimede korjamine ja roogade valmis-
tamine. Kitsepiimast skyr’i valmista-
mine. Koolitajaks on Markus Nagel. 
Registreerumine info@vormsikraam.
ee. Toetab kohaliku algatuse programm

L, 22.10 rahvamajade päev. Rahvamaja 
on avatud kl 9-20 ning pakume külalis-
tele kohvi ja suupisteid.

L, 22.10 kl 12 Vormsi hariduse arengu-
päev kõikidele huvilistele, mille korral-
dab Vormsi volikogu hariduskomisjon. 
Jätkame märtsis alustatud kooliga seo-
tud koostöist mõtlemist. Arutelu aitab 
juhtida mentor Aivar Haller. Rahvama-
jas

L, 22.10 kl 18 kinoseanss „Kalev“ (EST, 
2022) rahvamajas. Tasuta 

L, 29.10 kl 18 Cätlin Mägi ja Viljandi tu-
dengite eestvedamisel talharpa tantsu-
õhtu rahvamajas

L–P, 29.–30.10 projektikirjutamise 
nädalalõpp. Koolitaja Aivar Pehme tut-
vustab rahastamisvõimalusi ja õpetab 
kuidas projekte kirjutada. Registree-
rumine info@vormsikraam.ee. Toetab 
LEADER-programm

November
R - L, 4.-5.11 koolitus „Erinevad piru-
kad“, koolitaja on Terje Jürgens. Regist-
reerumine info@vormsikraam.ee. Toe-
tab LEADER-programm

P, 6.11 viinapuude sügislõikuse kooli-
tus Tõrvaaugu aiandis. Registreerumi-
ne info@vormsikraam.ee

L, 12.11 kl 18 kinoseanss „Kadunud 
isa“ (EST, 2022) rahvamajas. Tasuta

P, 13.11 kl 12-14 makramee punutiste 
õpituba. Registreerumine rutt@colora-
tum.ee

L, 19.11 kl 11-13 taluturg: talu- ja käsi-
töökaupade müük Hullos. Registreeru-
mine info@vormsikraam.ee

L, 19.11 kl 18-23.30 Kulno Malva tal-
harpa tantsuõhtu rahvamajas

R, 25.11 kl 18 kinoseanss „Kukerpilli-
de rapsoodia“ (EST, 2022) rahvamajas

Algas jahihooaeg
Vormsi Jahiselts teatab, et oktoobrist algas 
Vormsi metsades jahihooaeg, mis kestab veeb-
ruari lõpuni. See tähendab, et nädalavahetustel 
võib kosta püssipauke ja kuulda hõikeid, ko-
hata jahimehi ja jahikoeri. Täpsustavate küsi-
muste korral võib helistada tel 5650 3471, Rein 
Veitmaa.

Tuletõrje veevõtukoha ehitus
Oktoobris algab Hullo keskuses tuletõrje 
veevõtukoha ehitus ning lõpeb novembris. 
Kooliesisele alale tee äärde pannakse maasse 
veemahutid koos hüdrandiga. Kokku mahu-
tab veevõtukoht 110 kuupmeetrit vett, mis ka-
tab Hullo keskuse (kool, lasteaed, vallamaja, 
kauplus, elumajad) vajaduse tulekahju korral. 
Õnnetuse korral saab päästekomando mahu-
tist vee kätte enda pumpadega. Ehitus mak-
sab 52 152 €, raha saadakse väikesaarte prog-
rammist. Ehitushanke võitis Vormsi Arendus. 
Tööde ajal võib esineda liikluspiiranguid. 

Teise maailmasõja hauatähisest
Vallavalitsus tegi seoses Hullos asuva puna-
mälestumärgiga päringu Riigikantselei mo-
numentide töörühmale. Sealt vastati, et neil 
on eemaldamist vajavate mälestusmärkide 
hindamise protsess pooleli, hinnangu ümber-
matmise kohta annab sõjahaudade komisjon. 
Hullos asuva teise maailma hauatähise alla on 
teadaolevalt maetud kuus inimest. Hauatähis 
on mälestisena arvel.

Plaanitakse spordihoonet
Vormsi vald soovib Hullosse ehitada kooli kin-
nistule spordihoone, mis oleks multifunktsio-
naalne. Lisaks koolile saaksid hoonet kasutada 
saare elanikud, huviringid ja spordilaagrid. 
Vald teeb koostööd ka Haapsaluga ja Lääne-
Nigula vallaga, sest spordisaal võiks olla osa 
maakonna sporditaristust. Volikogu on muut-
nud juba osaliselt detailplaneeringut ning käi-
vad tööd projekteerimistööde tingimuste osas. 
Hoone ehituseks loodetakse saada euroraha. 

Uuskasutus Butiik kolis 
Suvel endises sööklas avatud olnud Uus kasutus 
Butiik kolis kokkuleppel vallaga külmaks ajaks 
rahvamaja 2. korrusele. Kuna ruum on veidi 
väiksem, siis uusi asju võetakse vastu nii palju, 
kui olemasolevad uue omaniku leiavad. Esialgu 
ollakse avatud laupäeviti alates kl 11 kuni kü-
lastajaid käib. Butiik võtab vastu ja annab tasu-
ta ära kasutatud ja korras riideid.

Energiakulude hüvitistest
Alates 1. oktoobrist kuni 31. märtsini 2023 
on energiakulude hüvitised automaatsed 
ehk müüja vähendab juba kodutarbijatele 
laekuvatelt energiaarvetelt ise elektri, gaasi 
või kaugkütte ühikhinda. Tarbija ei pea sel-
le kompensatsiooni saamiseks reeglina ise 
midagi tegema. Vt lähemalt: www.mkm.ee/
energiakulude-huvitised

Toidupanga toit jõuab saarele
Vormsile jõuab koostöös Toidupangaga pääs-
tetud toit. See on värske toit, mille realisee-
rimisaeg on kohe saabumas. Päästetud toitu 
annetavad Toidupangale toidupoed, tootjad ja 
põllumehed. Selle tulemusena rikastub toidu-
laud ka neil, kellel on piiratud sissetulekud. 
Kui sinul või perel võiks abi olla päästetud 
toidust või tead kedagi, kelle toimetulekut see 
võiks toetada, anna teada valla sotsiaaltöötaja-
le Janika Viilmale tel 5303 5222 või e-postiga 
janika@vormsi.ee. Sotsiaaltöös abistab teda 
Veronika Ilumäe, kes aitab kirjeldada ja pare-
maks muuta koduteenuseid. 

Vormsipäraste helmekeede õpituba Vormsi 
Talumuuseumis. Foto Tatjana Sääs

Esmaspäeval, 7. novembril  
saab lasta mõõta luutihedust, 

veresuhkrut, kolesterooli ja 
hemoglobiini.

Hinnakiri: luutihedus – 3 €, 
üldkolesterool – 1 €, kolesterooli 

täisprofiil, mis sisaldab 
üldkolesterooli, HDL, LDL ja 

triglütseriide – 8 €, hemoglobiin – 1 €, 
veresuhkur – tasuta.

Vereanalüüsidele tulles  
ole söömata ja joomata!

Kohapeal nõustamine ja vitamiinide-
mineraalide müük. Tasuda saab nii 

sularahas kui ka pangakaardiga.

Vormsi Perearstikeskus teatab


