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Kärdla Linn 
 

Aili Kibuspuu - Ta on alati abivalmis ja vastutulelik. Aili on sage külaline nende kodudes, kes 
vajavad abi. Ta üllatab neid mitmel viisil, viies neile kingitusi jõuludeks või 
ülestõusmispühadeks. Tema kodu on avatud iga päev. Sealt on head nõu saanud puuetega 
inimesed ja teised, kes vajavad invavahendeid. Tihti üllatab ta paljusid oma küpsetatud koogi 
või šokolaadiga. Vabatahtlikuna on ta oma tööd teinud aastakümneid. Tema on selle töö 
jaoks loodud. Seda teeb ta suure pühendumuse ja kiindumusega 
 

Aivar Kurenõmm -   SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse andmetel Kärdla linna 
suurim doonor.  Vereloovutamine on riiklikust seisukohast väga tähtis ja Eesti vajaks palju 
rohkem doonoreid. 
 

Lembit Vainumäe - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse andmetel Kärdla linna 
suurim doonor Doonorlus on üks parimaid näiteid tõelise kodanikutunde olemasolust ning 
näitab viimastel aastatel kodanikuühiskonna tugevnemist. 
 

Rinno Lige - Facebooki grupi “Hiiumaa Heaks” looja ja aktiivsena hoidja. Kajastamist leiavad 
nii päevateemalised sündmused kui poliitilised hoiakud.  
 

Otto Mägi – Teises maailmasõjas hukkunud hiidlastele mälestusmärgi rajamise algataja ja 
sõjas hukkunud meeste nimekirja koostaja. Poiss. 
“Nii, nagu see modellikonkurss välja kukkus, nii see poiss ka Vainumäe Lembitu poja Mareki 
nägu ka on. Täitsa tema nägu seal, ei aita midagi – hiidlase nägu ja saarlase tegu,” rääkis 
Mägi viidates, et kujur Elo Liiv elab ju Saaremaal. 
 

MTÜ Tantsumajaks – Kärdla laululava põles 20.novembril 2008. Kolm aastat hiljem, 
20.novembril 2011 võitis Kärdla laulupealinna tiitli, mille võiduraha eesmärgiks oli taastada 
laululava.  
Tantsumajakas oli Kärdla laululava taastamistööde koordineerija. Suur töö tehti ära 5.mail 
talgute korras. 
Talgutega oli kõigil võimalik anda oma panus laululava taastamiseks, aidates korrastada 
laululava ümbrust ja valmistada parki ette suurteks üritusteks.   
 
Kõrgessaare vald 

Tõnis ja Liisi Ülemaantee-    Kõrgessaare vald aktiivsed külaelu edendajad. Need kaks on igal 
pool , mis Lauka piirkonnas toimub, käsi-jalgupidi tegevuses. Igati elurõõmsad ja aktiivsed 
inimesed. 
 
Maimu Kallas-     Suure südamega teiste aitaja, kes mitte kunagi ei ole oma abist keeldunud. 
Ta ütleb alati:" Mis seal ikka, teeme ära!" 
 
Saima  Holtsmann –  oskab kõiki töid, abistab, kus vaja.  Varematel aegadel oli ta Kõpus 
sädeinimene - suur organisaator ja latiste kätega. Oma oskusi jagas ka teistele. Töötas palju 
aastaid Kõpu koolis kokana ja teda hinnati väga. 
 
Linda Kark - abistaja, külaelu edendaja.  Tema on inimene suure algustähega, aga samal ajal 
väga tagasihoidlik. Ta on kasvatanud oma lapsed tublideks inimesteks ja on aidanud ka 



omakasu taga ajamata võõraid lapsi jalule. Need noormehed, kellele Linda on kui ema eest 
olnud, hoolivad Lindast:  nad ei ole  lasknud rada ema Linda õue ära rohtuda ning on alati 
rasketel talutöödel abiks. Külaelu ilma Lindata ei kujutaks ettegi. Tema poole võib alati 
minna nõu saama. Igati tubli ja tore, samas   
lihtne inimene. 

Jaanus Valk -  Priitatahtlik päästja juba 1987. aastast. Ei ole vist eriti levinud, et et vallajuhid 
kuuluvad priitahtlike päästjate hulka. Nimekirjas on 15 vabatahtlikku, kellest praeguseks on 
koolitatud 8 ning 3 on kutselised. Jaanus on öelnud: «Täna on olukord selline, et Kõrgessaare 
piirkonnas kutsutakse sündmusele kohe ka vabatahtlik komando, sest neil on riikliku 
komandoga hea koostöö Päästeautod on küll vanad, aga see on üldine probleem“. 

 Selts sai loodud 2008.a. algul, kui Kõrgessaare Tuletõrje depoo likvideeriti.  
Tänu Tuletõrje Seltsi tublidele vabatahtlikele päästjatele on nii mõnigi majapidamine 
pääsenud suurematest kahjusest. Näiteks sellesügisene juhtum, kus hoiti ära suurem 
katastroof - Garaaz põles kahe autoga küll maatasa, aga tule levik elamule ja teistele 
abihoonetele päästeti.. 

 
Pühalepa vald 
 
Maili Eller  -  On juhatanud üle 25 aasta Hellamaal tegutsevat käsitööringi, on Hellamaa - Tempa 
külade külavanem ja piirkonna koduloo uurija ja talletaja. Maili on väärt eeskuju kõikidele. 
 
Tõnu Otsason - On väga aktiivne piirkonna koduloo uurija ja külaelu edendaja, on koos Lõpe küla 
elanikega korrastanud Lõpe külas asuva dendropargi. Korraldab mitmesuguseid kultuuri-ja 
kodulooteemalisi üritusi. Tõnu on väga tubli ja tema vabatahtlik tegevus on ära teeninud suure 
tähelepanu ja tänu. 
 
Tiiu Alas - Oma põhitöö, talupidamise, kõrvalt on Tiiu tegutsenud aktiivselt Kerema piirkonna elu 
paremaks muutmise nimel. Tiiut võib nimetada Kerema küla hingeks. Aktiivne valla sotsiaal ja maaelu 
eest seisja. Tiiu tegevus külaelu paremaks muutmisel on tunnustust väärt. 
 
Ille Kivistu -  Pühalepa Naistekoja esinaine, koostanud ja juhtinud Kuri küla seltsimaja (endise Kuri 
koolimaja) renoveerimise projekti.  Ille on tegus, elurõõmus ja hakkaja naine, kes suudab nakatada 
positiivsusega kõiki, kes temaga kokku puutuvad.  

 
Marianne Lõppe - Koduhooldaja, kes on teinud seda tööd üle 25 aasta ja on oma hoolealuste poolt 
alati oodatud. Ülimalt abivalmis ja mõistev inimene, kes ei pea paljuks suhelda oma hoolealustega ka 
väljaspool oma tööaega, alati leiab ta võimaluse aidata.  
Marianne on väga kohusetundlik, heasüdamlik, alati abivalmis ning arusaaja inimene. 
 

Silver Treiman  
On väga kohusetruu ja aktiivne vabatahtlik päästja. Peale riikliku päästekomando kadumist 
Suuremõisast, lõi koos teiste aktiivsete meestega MTÜ Suuremõisa Tuletõrje Seltsi, mille 
esimeheks ta praeguseni on. Silver korraldab kohalikele lastele tuletõrjeteemalist ringi.  

 

 



Käina vald 

Hille Kõrva ja Ester Teppart Kuriste HS „hinged“, projektide kirjutamise eestvedajad, 
koostanud ja juhtinud Kuriste  küla seltsimaja (endise Kuriste koolimaja) renoveerimise 
projekti.  
Tegusad ja hakkajad naised, kes suudab nakatada ettevõtlikusega kõiki, kes nendega kokku 
puutuvad.  
 
Tea Martin, vabatahtlik abistaja erinevatel üritustel. Tegus ja lahke, kärmas appi tõttama 
                     kui vaid nimetatakse. 
 
Viivi Sarapuu, traditsioonilise rahvakunsti-käsitöö hoidmine ja säilitamine. Kauaaegne  
Käina laatade ja käsitöönäituste korraldaja. Viivi on oma näputööga, milles lusti ja sära, väljas 
Hiiumaa laatadel ja mujal  
 
Valve Mölder, vabatahtlik külaelanike abistaja, olgu see siis lauluansambli liikmete vedu, 
pensionäride vedu Käina  ujulasse või naabriperede ja nende loomade eest hoolitsemine, kui 
keegi haigeks on jäänud… Kui külamees sügisel hädas saagikoristamisega, on jälle Valve abiks 
tõttamas…  
 
Emmaste vald 
 
Kadri Taperson - Loomade varjupaik, MTÜ Kuullikodu . Kui inimene on hädas, saab ta abi 
küsida.  Loomadel puudub see võimalus. Kuulikodus on saanud peavarju ja turgutust paljud 
õnnetud. Ja mõelgem sellele, et  sageli on looma teinud õnnetuks just  hoolimatu ja 
südametu inimene.   On õnn, et meil on Kadri. Suur tänu Sulle! 
 
Õie Aedma - Eakate päevakeskuse töö juhtimine, aeroobikaringi juhendamine. Ennem veel, kui 
oleme otsejoones alustanud seeniorpoliitikast rääkima, on meil  asi jõudsalt käimas. 
 

Jaan Ugam - Võitlus tuuleveskitega, mis algas juba mitu aastat tagasi ja mille lõpp veel ei 
paista… Jaan Ugam on osutunud eriti tülikaks persooniks planeeringu koostaja Hendrikson & 
Co OÜ esindajatele. 

Jaani lapsed soovivad, et Hiiumaa jääkski Muumioruks. 
 
MTÜ Emmaste Päästekeskus – vabatahtlik päästekomando tuli luua, kui riiklik institutsioon 
likvideeriti.  Tegemine, mida ei ole võimalik üle hinnata.  
 

Kertu  Lehtsaar - aktiivne noor, Emmaste Noortevolikogu esimees. 15.a. alles, aga juba mõni 
aasta tagasi tuli selle  organisatsiooni loomise mõttega välja. 
 
Hiiumaa Kodukant 
 
Hergo Tasuja – lööb käed külge külaelule (juhatuses), valla spordi- ja kultuurisündmustele, 
kooliõpilaste spordielu aktiviseerimisele ja vaba aja sisustamisele. Noortekogu Hiiumaa Ankur 
juhatuses,  arvestatavaks partneriks KOVidele ja maavalitsusele. Oma patriotismi  elab välja ka 
Kaitseliidu kaudu, kus olen Noorkotkaste Hiiumaa malevkonna pealik.  Üritab igal pool, kus võimalik, 
käed külge lüüa.  


