
Hiiumaa valimisajaleht Oktoober 2021

Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt! 
usume, et hiiumaal on läinud hästi , kuid areng peab jätkuma ja seda üle 
saare. aitäh kõigile, kes juba eelmisel korral meie inimeste poolt hääle-
tasid. Ootame teie toetust ka seekord, sest palju on veel hiiumaa heaks 
teha ja meie sihid on pikemad kui pelgalt üks valitsemisperiood. 

hiiumaa edu sõltub sellest, kas hoiame fookuses kogu saare arengut ja 
tegutseme ühiselt. Tark majandamine ja innovaati lised ideed on märk-
sõnad, millest tasub kinni hoida.

hiiumaa  elukeskkond vajab ulatuslikku arendamist. endiselt on proo-
vikivid nüüdisaegse elamufondi loomine, kiire interneti  kätt esaadavus, 
energia varustuskindlus, parvlaeva- ja lennuühendus, jäätmemajandus 
ja heakord üle saare. mustkatt ega teedevõrgu laiendamine ning nõude-
põhise transpordivõrgu arendamine parandab võimalusi elada ja töötada 
hiiumaa eri paikades. Peame oluliseks omakultuuri säilitamist, tugevat 
haridust, mitmekesiseid tervise- ja sotsiaalteenuseid, liikumisharrastuse 
ning aasta ringi kõrgtasemel spordi- ja kultuurisündmuste korraldamise 
ti ngimuste parandamist.

Lõpuni tuleb viia juba alustatud investeeringud kõikides osavaldades. 
uute algatuste puhul tuleb hoida fookuses kogu saare tasakaalustatud 
arengut, et ükski piirkond ei jääks maha. näiteks Kõrgessaare vajab meie 
arvates arenguhüppeks uut strateegiat, mille ett evalmistamisse on kaa-
satud nii kogukond kui ett evõtjad.

Lisaks uute hoonete ja teede rajamisele tuleb panustada inimestesse, 
hoolida nii siinsetest elanikest kui olla avatud uutele tulijatele. meie iga-
üks eraldi ja kõik koos loome hiiumaa tugeva kaubamärgi. 

eelmisel valitsemisperioodil panime alguse järgmistele
tegevustele:
• Kärdla põhikooli ajakohastamine 

• Käina kultuurikeskuse renoveerimine 

• Suuremõisa kaugkütt esüsteemi ja trasside uuendamine 

• Üürimaja rajamine Kõrgessaarde 

• Palade spordihoone rekonstrueerimine 

• Sõru ja Kalana jahisadama rekonstrueerimine 

eelmisel valitsemisperioodil viisime lõpuni järgmised
investeeringud:
• hiiumaa Spordikeskus 

• Kärdla keskväljak 

• elamuskeskus Tuuletorn 

• Pargi 3 erihooldekodu 

• Kärdla–Paluküla kergliiklustee ja Paluküla terviserajad 

• Tohvri hooldekodu juurdeehitus 

• Supluskohtade parendamine 

• Kõrgessaare tankla 

• naistlaiu sadam 

• Tänavavalgustuse praegusajastamine emmastes, Käinas ja Kärdlas
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Trükikoda: POS Print OÜ

Fotod: Tuuli Tammla



Valimisliidu Ühine hiiumaa 
UUed algatUsed
• Ülesaarelise nõudepõhise transpordi korraldamine, et huviharidus, 

sportimisvõimalused ja kultuurisündmused oleksid elanikele kättesaa-
davad.

• Gaasitankla rajamine hiiumaale.
• Kõrgessaare väikeprojektide toetamine eraldi meetmega.
• Kõrgessaare La Viscosa tehase ajalooliste hooneosade konserveerimi-

se ja rekonstrueerimise ning tehase kinnistu korrastamise toetamine 
valla poolt, neile uue sisu ning funktsiooni leidmine.

• Kõrgessaare piirkonna terviklikuks arendamiseks uue strateegia välja-
töötamine koos eelarve lisaraha ja osavalla meeskonna tugevdamise-
ga.

• Kiire interneti prooviprojekti alustamine Kõrgessaare osavalla haja-
asustusega külades.

• Kassari mahesaareks kuulutamine.
• Suuresadama aidas suveekspositsiooni avamine.

HiiUmaal on Hea elada igas vanUses! Konkurentsivõimeline 
haridus, laialdased võimalused veeta vaba aega ja tegeleda tervisespor-
diga ning turvalisus loovad täisväärtusliku elukeskkonna.
• uuendusmeelsed ja lapsesõbralikud haridusasutused ning elukestvalt 

õppivad hiidlased
• huvitegevusega on hõivatud suurem osa elanikest
• Tervisespordi tegemiseks on mitmeid võimalusi
• mitmekesised sotsiaalteenused ja sotsiaaltöö on inimesele lähedal
• hiiumaa on Lääne-eesti saarte biosfääri programmiala, kus keskkonna-

teadlikkuse suurendamine algab juba lasteaiast
• Saarel on turvaline elukeskond ja aktiivsed kodanikuühendused

Hoiame endiselt fookUses

• hiiumaa turunduse taseme tõstmine.
• Töökohtade loomiseks valla toetusmeetmetega kiire interneti kätte-

saadavuse parandamine.
• Lasteaia-, kooli-, huvikooliõpetajate ja treenerite järelkasvuks üüripin-

dade loomine ja motivatsioonipaketi arendamine.
• Tervisekeskuste loomise toetamine ja motivatsioonipaketi täiustami-

ne uute perearstide saarele toomiseks.
• Külaseltside ja teiste kogukondlike ühenduste tegevustoetuse suuren-

damine.
• Valla teede tolmuvaba katte alla viimine ja tänavate pidev korrastami-

ne teehoiukavade järgi.
• Jäätmemajanduse keskkonna- ja kasutajasõbralikumaks muutmine, 

uute lahenduste leidmine, sorteerimise kultuuri kinnistamine ja aren-
damine.

• madalseiklusradade, välijõusaalide ja mänguväljakute rajamine kõiki-
desse osavaldadesse.

• Valla elamufondi praegusajastamine ning üürituru mitmekesistami-
seks ettevalmistuste tegemine.

• Kõrgessaare Vaba aja Keskuse nüüdisajastamine.
• Paluküla terviseradade arendamise jätkamine, sh uue teenindushoo-

ne rajamine.
• Suuremõisa lossi kompleksi arenduses kaasalöömine.
• Lauka–Kõrgessaare ja Suuremõisa–Käina kergliiklustee arendamine.
• uute elamualade planeerimine emmastesse.
• Tohvri patareide ümbruse korrastamine ja matkaraja loomine.
• männamaa teede, tänavate, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehita-

mine.
• Käina kooli ja kardiraja vahelise ala terviklik arendamine vaba aja veet-

miseks.
• Koostöös riigiga endisele maavalitsuse hoonele uue funktsiooni loo-

mine.
• Koostöös ettevõtjatega Kärdla sadama Villalaole sisu loomine.

HiiUmaale 10 000 Hiidlast! hiiumaa elujõud saab alguse identitee-
dist. noored on valmis siduma end piirkondadega, mis on erilised ja 
silma paistvad. hiiumaa paistab silma oma kvaliteedi poolest.
• hiiumaa on muhu kõrval eesti kõige kodanikulähedasem omavalitsus
• hiiumaa vald on eesti kõige paremate ja mitmekesisemate sportimis-

võimalustega vald
• hiiumaal on elaniku kohta kõige enam muuseume
• hiiumaa on kõige metsarikkam maakond
• hiiumaal on eesti puhtaim õhk ja suurim mahemaa osakaal
• hiiumaa vallas on elaniku kohta kõige enam rannajoont kogu Baltikumis

Seda kõike tuleb teadlikult võimendada ja teadvustada üle Eesti!

meie põHisõnUm
Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt!
meie kolm põHimõtet
1. kestev, säästev ja puhas Hiiumaa – koht, kus inimesed tahavad ja saa-

vad elada.
2. Hiiumaa ei ole ääremaa, hiiumaal ei ole ääremaad – siin on täna-

päevane elukvaliteet, elujõuline omakultuur ja nutikad lahendused. 
Ühtlaselt tugevad osavallad tagavad tugeva hiiumaa, kus on piisavalt 
tööd ning hea elada noortel ja vanadel.

3. Hiiumaa vald on vääriline partner riigile, ettevõtjatele ja kodaniku-
ühendustele. Tugev ja kaasav hiiumaa omavalitsus saab parimal moel 
arendada kogu hiiumaad.

meie põHieesmärgid perioodiks 2021–2025
1. hiiumaa ühise infovärava ja hiiumaa tugeva kaubamärgi juurutamine 

nii eestis kui maailmas laiemalt. hiiumaa eripära lahti mõtestamine.
2. elukvaliteedi parandamine ja majandustegevuse soodustamine nüü-

disaegse elamufondi loomise, mustkattega teedevõrgu laiendamise, 
kiire interneti ja energia varustuskindlusega.

3. hiiumaa vallale riigilt lepingupartneri rolli taotlemine parvlaeva- ja 
lennuühenduse korraldamisel suursaarte ja mandri vahel.

4. Koolivõrgukava ja uue rahastamismudeli rakendamine, et luua eeldu-
sed hea hariduse omandamiseks üle hiiumaa ja tagada lasteaiakohad.

5. hiiumaa identiteedi tugevdamine, omakultuuri säilitamine, liikumis-
harrastuseks ning aasta ringi kõrgtasemel spordi- ja kultuurisündmus-
te korraldamiseks tingimuste parandamine.

6. mitmekesiste sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine üle saare.
7. Saare loodusvarade mõistlik ja säästlik kasutamine biosfääri program-

miala põhimõtteid järgides.
8. Roheenergia tootmine ja kasutamine hiidlaste huvides.
9. Ühistranspordi võrgustiku ajakohastamine ja nõudepõhise transpor-

divõimaluse arendamine.
10. Kogukonnaliikmete kaasamine osavallakogude, volikogu komisjoni-

de ja vallavalitsuse töösse ning kodanikeühenduste toetamine tee-
nuslepingute kaudu. Kogukonnakomisjoni idee rakendamine.

viime lõpUni eelmisel valitsemisperioodil 
alUstatUd investeeringUd
• Kärdla põhikool 2022
• Kalana jahisadam 2022

• Palade spordikeskus 2022–2023

• Käina kultuurikeskus 2022–2023

• Kõrgessaare üürimaja 2022–2023

• Kärdla lasteaed 2023–2024

• hellamaa perekeskus 2023–2024

• Tohvri hooldekodu laiendus 2024–2025



valimisprogramm 2021
• moodsa Kärdla kultuurikeskuse projekti  koostamine.
• Kärdla sotsiaalkeskuse arendamine.
• Kärdla rannapromenaadi rajamine.
• avalike randade arendamine ja hooldamine.
• hiiumaa jõesuudmete puhastamine.
• hiiumaa valla sadamate taristu arendamine ja lautrikohtade korda-

tegemine.
• Tuletornide terviklik käsitlus Transpordiameti  ja valla koostöös, külas-

tuskeskuste uuendamine ja tuletornidesse aasta ringi nuti ka ligipääsu 
tagamine.

• ett evõtlustulu teenivate hiiumaa valla asutuste reorganiseerimine, 
sellesse erasektori ärikompetentsi kaasamine ja senisest paindliku-
malt tegutsemine.

• ett evõtlusega seotud planeeringute kiiremaks menetlemiseks ett e-
võtjate ja kodanike asjaajamise nõustamine.

meie pikaaJalised strateegilised eesmärgid
Suured asjad ei juhtu üleöö ja suuri asju ei tehta üksinda. Oleme valmis 
pikka aega panustama ja tegema koostööd eri osapooltega. Seame valla 
igapäevatöö prioriteedid:

• hiiumaa vald peab saama lennuühenduse ja parvlaevaliikluse korral-
damisel üheks lepingupartneriks.

• Spaa, hotelli ja konverentsikeskuse loomiseks ti ngimuste ja keskkonna 
ett evalmistamine ning selle turundus.

• Serveripargi asukoha ja teostatavuse analüüsi läbiviimine ja positi ivse 
tulemuse korral planeeringu algatamine.

• euroopa Liidu rahastuse taotlemine hiiumaa kergliikluse ringtee välja-
arendamiseks.

• Käina–hüti –Lauka/Puski, nurste–Kuriste, Vahtrepa–hellamaa tee tol-
muvaba katt e alla viimine.

valimisliidu ÜHine HiiUmaa kandidaadid
meie nimekirjas on 20 tegusat hiidlast. esindatud on piirkondade aren-
damise kompetents, pikaajaline juhti miskogemus nii avalikus kui erasek-
toris ning head teadmised kodanikuühendustest. Üle poole meist on et-
tevõtjad, kes on kursis, kuidas hiiumaal iga päev lisaväärtust luuakse.

meid ühendab põhimõte – „Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased 
ühiselt!“

101 margit Kagadze

102 Omar Jõpiselg

103 Pilvi Post

104 Liili eller

105 aili Kütti  m

106 Tuuli Tammla

107 Sander Kopli

108 aira Toss

109 Toomas Saal

110 eha Brikker

mTÜ Ühine hiiumaa on neli aastat tagasi asutatud vabatahtlik poliiti line 
ühendus hiidlastest, kes soovivad saare arengusse panustada. Tuleme 
taas välja tublide hiidlaste iseseisva nimekirjaga ja kandideerime hiiu-
maa vallavolikokku samanimelise valimisliiduna. meie tegemistest saab 
rohkem lugeda kodulehelt yhinehiiumaa.ee ja küsida lisainfot e-posti  
aadressilt kontakt@yhinehiiumaa.ee.

Kinnitatud
mTÜ Ühine hiiumaa üldkogu poolt

15. septembril 2021

111 Jana uuskari

112 niels-Peter Ratti  ste

113 anna Lipp

114 Kauri Kiivramees

115 enn Randmaa

116 marti n Kagadze

117 Triinu Schneider

118 anu Pielberg

119 imre Kivi

120 Siim Rätsep

Valimisliit Ühine hiiumaa

Haldame Ja investeerime targalt! hea haldus on elaniku kodu-
koha lähedane, paindlik ja mõistev.
haldusmeeskond ja põhiteenused peavad osavaldades säilima.
• hiiumaa majanduslik toimetulek saab alguse säästlikust ja targast ma-

jandamisest
• ett evõtlustulu teenivad hiiumaa valla asutused tuleb reorganiseerida, 

et sinna kaasata nõukogude kaudu erasektori ärikompetentsi ning 
lubada neil toimida paindlikumalt ja võimalikult vähe  valla toetust 
vajavatena

• avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks ja töötajate väärtusta-
miseks on üks võimalus valdkondlike/piirkondlike asutuste juhti mise 
ühendamine

• investeeringute tegemisel on eesmärgiks elukvaliteedi tõstmine.
• Väikeinvesteeringuid on mõistlikum planeerida ja ellu viia osavalla 

tasemel



106 Tuuli Tammla 
Olen tegevjuht hiiumaa kalurite 
ühenduses hiiukala, vabal ajal 
püüan panustada kultuuri, pidades 
muu hulgas ka hiiumaa sündmuste 
kalendrit hiiumaa.events. Leian, et 
infot ei ole kunagi liiga palju.

107 Sander Kopli 
Tunnen end majandusteemades 
kindlalt. Kandideerin, sest koduval-
la käekäik on mulle tähtis, tahan 
kaasa rääkida valla majandusasjade 
korraldamisel.

108 Aira Toss 
erametsaomanike organisatsiooni 
juhina pean väga oluliseks, et koha-
lik omavalitsus ei hakkaks populis-
mi eesmärgil seadma eraomandile 
lisapiiranguid. minu kompetentsi ja 
kogemusi maaomanike õiguste eest 
seismisel on volikogus vaja.

109 Toomas Saal 
Olen olnud 20 aastat ettevõtluse 
õppejõud ja professor, eesti ette-
võtluskõrgkooli mainor asutaja 
ja arendaja, aga olen ka Kiduspe 
ettevõtja – oma talu päikesepargi 
arendaja. Toetan toimekaid küla-
kogukondi.

110 Eha Brikker 
Seisan kogu hiiumaa elujõulise ja 
majandusliku arengu ja selle eest, 
et juba alustatud projektid saaksid 
lõpule viidud. Pooldan tugevaid 
osavaldasid, sest need tagavad 
inimestele kohalikke olusid hästi 
tundva omavalitsuse.

111 Jana Uuskari 
Tunnen hariduse valdkonda hästi 
ja räägin haridusvaldkonnas julgelt 
kaasa. Oluline on hiiumaa puhast 
ja mõnusat elukeskkonda hoida. 
näen, et järjest paranevad vaba 
aja veetmise ja enesetäiendamise 
võimalused suurendavad hiiumaa 
väärtust veelgi.

112 Niels-Peter Rattiste 
Olen kodus taastuvenergeetika, 
rohe- ja sinimajanduse teemas, 
aga mul on ka sõja- ja tsiviillennun-
duse kogemus. Soovin panustada 
hiiumaa arengusse, jagada saadud 
maailmakogemust ja tuua kogu-
konna probleemide teadvustamine 
vallajuhtimisele lähemale.

113 Anna Lipp 
Seisan hiiumaa eri piirkondade 
arengu ja omanäolisuse säilimise, 
meie inimeste väärtustamise ja elu-
kvaliteedi paranemise eest. Pööran 
tähelepanu noorte kaasa tusele, et 
kohalike noorte hääl oleks kuulda 
ja mandrile läinud noored oleksid 
saarega rohkem seotud. 

114 Kauri Kiivramees 
minu tugevus ja nõrkus on para-
doksaalsel kombel üks ja sama: ma 
pole seni osalenud kohalikus ega 
muus poliitikas. Kandideerin, et 
kogemust hankida, aga usun ka, et 
kui soovida kohaliku elu parane-
mist, on kõige kindlam viis sellele 
ise kaasa aidata. 

115 Enn Randmaa 
Soovin, et hiiumaa oleks ühtne 
tervik ja iga hiidlane võiks uhkust 
tunda oma saare elu ja arengu üle! 
minu eesmärgid on gaasitanklate 
ehitamine, roheenergia arendami-
ne, kiire interneti kiirem ehitamine 
ja maapiirkonna taristu arenda-
mine.

116 Martin Kagadze 
mul on pikaajaline kogemus ette-
võtluses ja tunnen kohaliku oma-
valitsuse toimimise mehhanisme. 
hiiumaa elanike arvu kasvatami-
seks soovin aidata turule tuua 
uued elamukrundid, mis seni on 
kasutuseta valla ja riigi omanduses 
seisnud.

117 Triinu Schneider 
Olen ettevõtja, kasvatan mahe-
õunu, arooniat ja astelpaju, töötan 
iga päev selle nimel, et terve hiiu-
maa toit oleks mahe: kartul, por-
gand, köögiviljad, marjad, teraviljad 
ja loomad. Olen ka ujumistreener 
ja arvan, et noorte- ja tervisesport 
peab olema kõigile kättesaadav.

118 Anu Pielberg 
Löön meeleldi kaasa kogukonna 
arengut puudutavas tegevuses ja 
eriti hästi tunnen ennast, kui saan 
kaasa aidata hiiumaa ettevõtluses 
ning laste spordi- ja huvihariduses. 
eriti sõnakas olen praamiliikluse 
teemal ja väga on meeldinud las-
tekaitseühingu ja puusaagijatega 
lastele mängu väljakute rajamine. 

119 Imre Kivi 
Kõik minu ettevõtmised on kalan-
dusega seotud: nii kutselistele 
kaluritele püüniste valmistamine 
kui kalapood Kala ja Võrk. Olen al-
gataja: nii said kunagi rajatud mTÜ 
hiiukala ja Kõrgessaare külmhoone, 
arendasin Salinõmme paadisada-
mat, nüüd tegelen merisiiaga.

120 Siim Rätsep
hirmuste küla elanikuna näen 
hiiumaa logistilisi katsumusi: lap-
sed käivad koolis ja huviringides 
Kärdlas, Kõrgessaares valmistame 
kalatooteid ja Ristnas asub meie 
aasta ringi tegutsev külalistemaja. 
ilus ja turvaline elukeskkond on 
väga tähtis, kuid sama olulised on 
kiire internet, tolmuvabad teed ja 
nõudepõhine transport saarel.

101 Margit Kagadze 
Tunnen hästi haridusvaldkonda ja 
olen olnud nii volikogu esimees kui 
vallavanema nõunik. Koolijuhina 
töötan iga päev selle nimel, et hiiu-
maa lastel oleks endiselt maailma 
parim õpikeskkond.

102 Omar Jõpiselg  
Volikogus on vaja kompromisside 
leidmise oskust ja talupojatarkust 
mitte kratsida end sealt, kust ei 
sügele. hiiumaa vald peaks jätkama 
julge tegutsemise ja ülesehitamise 
kursil!

103 Pilvi Post 
Kandideerin, sest kolmekümne 
omavalitsuses töötatud aastaga 
olen saanud kogemusi, mida jaga-
da. hoolin võrdselt kõigist: lastest 
eakateni.

104 Liili Eller  
Osalen valimistel, sest usun, et 
hiiumaa osavaldade mudel tagab 
nii maakonna arengu kui selle, et 
hoolitaks kõigist piirkondadest ja 
arvestataks kohapealse kogukon-
naga.

105 Aili Küttim 
minu moto on alati olnud: „Vald 
on inimeste, mitte inimesed valla 
jaoks!“ Osavaldade arengust sõltub 
kogu hiiumaa tugevus.


