
Hiiumaa Tarbijate Ühistu

Tunnustame Hiiumaa ette-
võtet, mis on 2021. aastal saare 
ja/või oma tegevuse arendusse 
investeerinud ning ühtlasi tun-
nustame Hiiumaal tegutsevat 
ettevõtet, organisatsiooni või 
isikut, kelle tegevus on and-
nud 2021. aastal olulise panuse 
saare kogukonnale.

17. juunist 2021 on Käinas 
avatud Coop Konsum | Ehitus-
keskus, mis on nii Käinale kui 
ka kogu regioonile mõjunud 
väga positiivselt, tuues inimes-
tele lähemale kaubad, mille pä-
rast tuli varasemalt Kärdlasse 

minna. Kokku on Hiiumaa Tar-
bijate Ühistu 2021. aastal teinud 
investeeringuid 3,499 miljoni 
euro eest ning kaasaegse kau-
banduskeskuse püstitamine on 
ettevõtte suurim investeering 
viimase kümnendi jooksul, mil-
le ettevalmistusperiood kestis 
enam kui neli aastat. 

Uus Käina kaubanduskeskus 
on 2384,8 m² suurune ning sel-
le põhiosaks on Coop Konsum | 
Ehituskeskus. Lisaks on kesku-
ses kohvik-lillepood, jahi- ja ka-
landuspood, ilusalong ja apteek, 
samuti asub keskuses Swedbanki 

sularahaautomaat, Itella, Omni-
va ja DPD pakiautomaadid ning 
pandiga tagatud taara vastuvõtu-
punkt. Coop Konsum | Ehitus-
keskuses on koos suveabilistega 
kokku 31 töökohta, lisaks toime-
tab keskuses asuvatel rendipinda-
del veel üle kümne inimese. 

Hiiumaa esimene Coop Kon-
sum | Ehituskeskuse kontsept-
siooni järgi rajatud kauplus pa-
kub lisaks toidu-, esmatarbe- ja 
tööstuskaupadele ka laias vali-
kus aia- ja ehituskaupu. Aasta 
jooksul on uuest kauplusest soo-
ritatud peaaegu 400 000 ostu. 

Tunnustame 2021. aastal edu-
kalt majandanud Hiiumaa 
ettevõtet.

OÜ Liisbet Tukat on 
Emmaste vallas Nurste külas 
asuv ettevõte, mille põhitööks 
on valgustite valmistamine ja 
komplekteerimine. Krediidiin-
fo andmetel küündis fi rma aas-
takäive mullu ligi 1,6 miljonit 
euroni ning keskmine töötajate 
arv oli 52. OÜ Liisbet Tukat 
on Hiiumaa üks suurimatest ja 
olulisematest tööandjatest ning 
seda juba üle kahekümne aasta. 

Tunnustame kuni kolm aas-
tat Hiiumaal tegutsenud ette-
võtet uuendusliku idee või 
võimsa alustamise eest 2021. 
aasta tulemuste baasil.

2019. aastal Even ja Marys 
Suislepa poolt asutatud pere-
ettevõte Kaldamäe OÜ ehk Hiiu 
Jähu on hiiumaine mahe tera-
viljatoodete kasvataja ja mahe-
jahude valmistaja. Tootevalikus 
on erinevad nisu- ja rukkitooted 
püülist kuni manna ja täistera-
jahudeni, mida võib leida ka 
Hiiumaa Coop poelettidelt ning 
klientide soovil valmistatak-
se ka erijahvatusi. Toodang on 
kasvatatud oma talupidamises 
mahepõllumajanduslikult ning 

suure hoole ja armastusega. Ke-
vadest kannavad Hiiu Jähu too-
ted ka Hiiumaa rohelist märki. 

Vastuseks küsimusele, kuidas 
nad eristuvad teistest mahejahu 
tootjatest on nad välja toonud, 
et  Hiiu Jähu on täisterasem kui 
poejahu, Hiiu Jähu tooted ei 
sisalda ühtegi lisa- ega säilitu-
sainet ning täisterajahude puhul 
jõuab kogu viljatera oma hea-
duses pakki, ilma et sealt oleks 
midagi ära võetud. Mahejahud 
on oma värvilt natuke tumeda-
mad, sest maheviljatera ümber 
oleva kesta osakaal on suurem, 
kuid see-eest sisaldavad nad 
ohtrasti kasulikke mineraale ja 
kiudaineid.

AASTA ALUSTAJA 2021

Kaldamäe OÜ (Hiiu Jähu)

AASTA TEGIJA 2021

OÜ Liisbet Tukat

Tunnustame Hiiu-
maa õpilasettevõtet 
silmapaistva tule-
muse, uuendusliku 
idee või julge pea-
lehakkamise eest 
2021/2022. õppe-
aastal.

2021/2022 õppe-
aasta jooksul asutati 
kolm õpilasfi rmat: ÕF 

Ole Terve, ÕF Sammel ja 
ÕF Holt. Kõigi juhenda-

jaks Hiiumaa gümnaa-
siumi ettevõtlusõpe-
taja Inga Jürimäe. 
Avalikul hääletamisel 
sai enim hääli õpila-
settevõte „Sammel“, 
kelle toodanguks on 
erinevate maitsetega 

samblikusnäkid. 

HIIUMAA AASTA ÕPILASETTEVÕTE 2021

Õpilasfi rma Sammel
Tunnustame Hiiu-
maa õpilasettevõtet 
silmapaistva tule-
muse, uuendusliku 

2021/2022 õppe-
aasta jooksul asutati 
kolm õpilasfi rmat: ÕF 

Ole Terve, ÕF Sammel ja 
ÕF Holt. Kõigi juhenda-

jaks Hiiumaa gümnaa-

samblikusnäkid. 

Tunnustame ettevõtet, orga-
nisatsiooni või isikut, kelle te-
gevus on 2021. aastal oluliselt 
tõstnud Hiiumaa nähtavust 
saarelt väljaspool, paranda-
nud Hiiumaa mainet või too-
nud Hiiumaale tuntust.

Jahtklubi DAGO tegeleb pur-
jetamise harrastamise ja aren-
damisega huvimeresõidust kuni 
võistlusspordini. Nad on tõstnud 
Hiiumaa nähtavust nii väljaspool 
Hiiumaad kui Eestit. Aastaid on 

panustatud Hiiumaa purjetamise 
kogukonda ja seistud hea meres-
pordi populariseerimise ja aren-
damise eest. 

Lisaks korraldatakse tree-
ninguid ja regatte nii lastele, 
noortele kui täiskasvanutele. 
Jätkuvalt on investeeritud nii 
raha kui aega purjetamiselu 
arenguks vajalike tingimuste 
loomisesse ja nende tingimuste 
järjepidevuse kindlustamisse.

Viimaste aastate suurimateks 

saavutusteks on silmapaistvad 
tulemused avamere purjetami-
ses. 

2021. aastal võitis Jahtklubi 
DAGO lipu all sõitev alus Ma-
tilda 4 ORC C grupis avame-
repurjetamise maailmameistri-
võistlused Tallinnas ning igati 
väärika tulemuse saavutas ka 
Olympic, kes teenis ORC B 
grupis Corinthian grupis kuld-
medali ja Angel-Rose II tuli 
ORC C grupis tublile V kohale.

HIIUMAA MAINEKUJUNDAJA 2021

Jahtklubi DAGO 

Hiiumaa Tarbijate ÜhistuHiiumaa Tarbijate ÜhistuHiiumaa Tarbijate Ühistu
AASTA INVESTEERIJA JA KOGUKONNA TEGIJA 2021

16. novembril 2022 toimunud Hiiumaa majandusfoorumil “Kestlik Hiiumaa” tunnustasime Elamuskeskuses Tuuletorn Hiiumaa ettevõtjaid, sõpru ja 
tegijaid. Tunnustusi jagasime kümnes kategoorias. Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid tunnustasime 25. novembril 2022 
Palade kooli saalis. Seitsmesse kategooriasse esitati 26 tegusat kandidaati. Lisaks tunnustas MTÜ Tuulte Tee parimat vabatahtlikku seltsilist ja parimat 

Toidupanga vabatahtlikku. Lisalehest Hiiumaa Tänab saab lugeda, keda ja mille eest esile tõsteti.



PARIM KODANIKUÜHENDUS  2022 KOOSMEELEKANDJA 2022

UUENDUSLIK ALGATUS/VÕIMAS TEGU 2022

Tunnustame organisatsiooni, 
kelle tegevus 2022. a on too-
nud kaasa olulise positiivse 
muudatuse paikkonnas ja/või 
maakonnas, teatud väärtus-
te säilitamisel ja arendamisel 
ning kelle tegevuse tulemus on 
suunatud laiemale sihtgrupile 
kui ainult oma liikmeskond.

Tänuväärne töö Toidupanga 
eestvedamisel. Raske midagi 
lisada, teod räägivad enda eest. 
Saabuvatel rasketel aegadel 
olulisus ilmselt järjest suureneb.

Tunnustame kodanikuühen-
duste hulgas sündinud uuen-
duslikku algatust, mis on 
suurepäraseks eeskujuks teis-
telegi.

Aastaid tühjana seisnud ja la-
gunenud Viskoosa kalatööstuse 
territooriumi taaskäivitamine 
mitmepalgelise kultuurikomp-
leksina on küll veel alles esimes-
te sammude juures, kuid see-eest 

juba ette võetu on olnud suure-
jooneline ning märkimist vääriv. 
On näha ja tunda, et eestvedaja-
tel on nii ideid, meeskonda kui 
ka võimalusi kõike ellu viia, et 
kompleksist arendada keskus, 
mille sarnast lähipiirkonnas ei 
ole. Esialgsed märgid korda saa-
detu osas on paljulubavad ja am-
bitsioonist neil kindlasti puudu 
ei jää.

Tunnustame kodanikuühen-
dust, kelle koostöö  algatus 
on kandnud head vilja. On 
lahendatud kohalikke prob-
leeme, tehtud sektoritevahelist 
koostööd).

Kuriste Haridusselts tähistas 
tänavu 25. tegevusaastat. Selts on 
oluline piirkonna külade ühenda-
ja, lahendatakse kohalikke prob-
leeme ja tehakse koostööd kogu-
duse ja riigiasutustega piirkonna 
elu parandamise nimel.

Selts ühendab Aadma, Lelu, 
Taterma, Kuriste, Ligema ja 
Ühtri külade aktiivseid inimesi. 

Selts taastas seltsimaja, mis sai 
valmis 2021.a. Aidati kaasa ka 
Kuriste kiriku taastamistöödes 
ja Ühtri palvemaja remontimi-
sel. Seltsi ja koguduste vahel 
on tihe side. Selts pakub suvel 
giiditeenust ja ruumide renti 
seltsimajas. Tegeletakse külade 
heakorraga, koos tähistatakse 
tähtpäevasid. 

Taastatud on kohalikud loo-
dus- ja vaatamisväärsused (nt 
Aadma kiik). Korraldatakse 
külade päeva. Kuriste Haridus-
seltsi aastatepikkune tegevus 
väärib tunnustamist.

PÄRANDIKANDJA 2022

Tunnustame kodanikualga-
tuse korras toimivat pärand-
kultuurikandjat, kellele on 
oluline piirkondlik identiteet 
ja lugu, on saavutanud laia 
sotsiaalse mõju ning kes on 
kaasanud oma tegevustesse 
kogukonna erinevate  põlv-
kondade liikmeid. 

Kassari Haridusseltsi tähistas 
tänavu 100. sünnipäeva. Selle 
pika aja jooksul on selts välja 
kujundanud Kassari identitee-
di ja oma loo, kaasanud oma 
tegevusse mitmete põlvkonda-
de inimesi. 2022. a. ilmus seltsil 
ajalehe Kassarimaa 50. trükk. 
Igas kuus toimusid külaülikooli 

loengud, Kassari kabelis klassi-
kakontserdid. 24. septembril tä-
histati juubelisünnipäeva kont-
sert-aktusega Kassari kabelis. 
7. mail korrastati “Teeme ära” 
talgute raames rahvamaja ümb-
rust. Tegutseb Tuleviku Leiuta-
jate Klubi. 

Suvel tegutses rahvamajas 
kohvik “Magus mari”. Hoog-
salt tegutsev rahvateater tähis-
tas sellel aastal 99. sünnipäeva. 
Kassari Haridusselts on 100 
aasta jooksul hoidnud ja aren-
danud Hiiumaa kultuuri. Seda 
on teinud inimesed vabatahtli-
kult, rõõmu ja innuga. See töö 
väärib igati tunnustamist.

Lisaks vabatahtliku seltsilise 
tegevusele panustab Katri kõi-
ge erinevamatel tegevustel ini-
meste juures. Tema suhtumine 
teistesse on nii soe ja energiast 
pakatav, et mitte keegi ei suu-
da jääda morniks ega ükskõik-
seks. 

Samaaria Hoolekodus on ta 
vabatahtlikuks seltsiliseks nel-
jale hoolealusele. Kõik Katriga 
kokkupuutuvad inimesed kin-
nitavad, et hoolivamat inimest 
ei ole leida.
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MTÜ Tuulte Tee ja Ingrid Purge Kuriste Haridusselts

Marco Pärtel ja 
Viscosa Kultuuritehas

Kassari Haridusselts

PARIM VABATAHTLIK
SELTSILINE 2022

Katri Kaar



Tänavu esmakordne tiitel 
“Tänukummardus”. Tunnus-
tame füüsilist isikut, kelle pika-
ajaline tegevus ja aktiivne pa-
nus Hiiumaa majandusellu on 
olnud märkimisväärsed ning 
kelle algatusvõime on eesku-
juks ettevõtjate nooremale 
põlvkonnale.

Ettevõte, läbi mille me täna 
kõik laureaati tunneme, asutati 
09. detsembril 1991. Kuid patt 
oleks lugeda seda päris algu-
seks, sest sellele oli eelnenud 15 
aastat edukat müügitööd mööda 
toonast Venemaad. 

Ühes 2014. aastal antud in-
tervjuus on ta öelnud, et ettevõt-
mise juhataja sai temast juhuse 

tahtel: “Mul ei olnudki plaanis 
ettevõtjaks hakata. Lihtsalt olu-
de sunnil tuli hakata. Ja see, et 
mina olen juhataja, ei loe mida-
gi. Neljakesi me selle ettevõtte 
tegime ja neljakesi ka kõiki asju 
otsustame.”

Aastakümnete jooksul on et-
tevõte järjepidevalt panustanud 
arendustegevusse ja oma ette-
võtmist mitmekordselt laien-
dades on jõutud maailmaklassi 
tipptehnoloogiateni. 

Tänavune laureaat on öelnud, 
et Eesti ettevõtete edu pant on 
paindlikkus ning hästi läheb 
nendel ettevõtetel, kelle on üles 
leidnud kliendid, mitte vastu-
pidi. 

Tunnustame initsiatiivikat ette-
võtet, organisatsiooni või isikut, 
kes oma kogemuste ja teadmis-
tega on järjepidevalt panusta-
nud Hiiumaa arengusse.

Maakonnaleht peaks ideaalis 
olema missioon, mitte äri ja nii on 
välissaarlane Arne Pagil aastaid 
suhtunud ka Hiiu Lehte. “Hiiu-
maa sõbra” tiitliga täname teda 
nende 25 aasta eest, mil ta Hiiu 
Lehe tegemisi nõu ja jõuga toetas.

Aastaid aktiivselt MTÜ Hiiu-
maa Käsitööseltsiga toimetanud 
ja jätkuva vabatahtliku tegevu-
sega silma paistnud Nele Eller 
on tiitli “Hiiumaa sõber” auga 
välja teeninud. 

Nele korraldab iga-aasta-
seid suviseid ja talviseid Hiiu-
maa käsitööliste omatoodangu 
laatasid. Samuti korraldab ta 
Kila-Kola laata ning on abikäsi 
paljudel teistel kodusaare laa-

tadel ja müügipäevadel. Juba 
11 aastat on ta aidanud korral-
dada moeetendust Hiiu Moodi. 
Lisaks osaleb ta oma koertega 
jahiseltsi tegevuses, osaleb 
koristustalgutel, propageerib 
keskkonnahoidu ja taaskasu-
tust. 

Nele hindab “vanu töövõtteid” 
ehk kohalikku kultuuripärimust, 
mis ei kahjusta loodust. Tema 
eestvedamisel on järkjärgult 
korda tehtud ka Meistrite Maja 
Vabrikuväljakul, kus igapäeva-
selt tegutseb käsitööpood.  

Tunnustame initsiatiivikat ette-Tunnustame initsiatiivikat ette- tadel ja müügipäevadel. Juba Tunnustame initsiatiivikat ette- tadel ja müügipäevadel. Juba 

HIIUMAA SÕBER 2021

Hiiumaa Ettevõtjate Liidu tunnustused
AASTA TEGU 2021 TÄNUKUMMARDUS 2021

Hiiumaa spordikeskuse 
avamine

Tähva OÜ

Tiitliga “Aasta tegu” soovi-
me tähelepanu juhtida saare 
majandust ja arengut oluliselt 
või omanäoliselt muutnud te-
gudele. 

Mullune aasta jäi silma 
mitmete suurte ja investee-
ringumahukate objektide val-
mimisega nii avalikus- kui era-
sektoris. 

Aasta teo tiitliga otsustasid 
ettevõtjad pärjata lõpptulemit, 
millest vaikse häälega on sosis-

tatud juba aastakümneid, kuid 
suuremate tegudeni jõutud vii-
mase viie aasta jooksul. 

Ja nagu esimene tegutsemis-
aasta on selgelt näidanud, on 
nii investeering läinud õigesse 
kohta - rajatud kompleks on 
võetud aktiivsesse kasutusse nii 
kohalike kui ka kaugema kandi 
külaliste poolt ning tee uude 
spordimekasse on leidnud ka 
kõige spordikaugemad hiidla-
sed.

Tiitel “Väike ja visa” väi-
keettevõtjale, kelle tegevus 
on kogukonnale väga vaja-
lik ning keda võime seetõttu 
igapäevaselt pidada justkui 
iseenesestmõistetavaks.

Kuid tegelikult kaasnevad 
ka selle ettevõtte olemasolu 
ja igapäevase käigus hoidmi-
sega nii võimalused kui ka 
riskid, mida kõrvalseisjad ei 
pruugi tajuda.  

Pea kümne kandidaadi seast 
osutus tänavu väikeseks ja vi-
saks ettevõte, mis on loodud 
juba 1994. aastal. 

Tõenäoliselt pole hiidlast, 
kes poleks Heltermaa maan-
teel paiknevast tehnikapoest 
soetanud mõnd kodumasi-
nat või saanud asjalikku nõu 
seadme remondivajaduse 
korral. Ja ka Vabaduse tä-
nava sõidukite ülevaatus-
punkti viib paljude teekond 
mõne aasta tagant ning samas 
saab igat liiki mootorsõiduk 
remonditud või hooldatud.

Tiit Asumets
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VÄIKE JA VISA 2021

Arne Pagil

Nele Eller



On olnud väga ustavad ja 
tublid Hiiumaa Toidupanga 
vabatahtlikud. Mitte kunagi ei 
kuule neilt, et töö on raske. 

Nende toidupakid on alati 
väga korrektselt komplekteeri-
tud. 

On alati südamega asja juu-
res. Kui teised ei saa tulla, on 
nemad alati kohal.

Tunnustame isikut või or-
ganisatsiooni, kes on aasta 
jooksul silma paistnud erilise 
toetustegevusega Hiiumaa ko-
danikuühiskonnale, osalenud 
vabatahtlikus tegevuses või 
toetanud ning soodustanud 
oma töötajate vabatahtlikku 
tegevust. Toetustena peetakse 
silmas nii rahalisi kui mitte-
rahalisi annetusi või tegevusi.

COOP Hiiumaa eesotsas ju-
hataja Kaja Antonsiga toetas 
eriti palju 2022. a. Hiiumaa 

spordiklubisid ja -võistlusi.
COOP Hiiumaa on MTÜ Hiiu-
maa Orienteerujate Klubi pika-
ajaline toetaja. 

Sellel aastal viidi tänu COOP 
Hiiumaa toetusele väga hästi läbi 
Hiiumaa 61. karikavõistlused 
ja orienteerumisneljapäevakute 
sari, toimus 20 osavõistlust. 

COOP toetas Hiiumaa Disc-
golfi  klubi pannes õla alla disc-
golfi  nädalamängude sarjale. Toi-
mus 20 osavõistlust erinevatel 
discgolfi  radadel. 

Lisaks toetati Toivo Pruuli 
mälestusvõistluse, Hiiu Lehe 
65. võrkpalliturniiri ja Hiiumaa 
spordinädalavahetuse korralda-
mist. 

COOP Hiiumaa motoks on - 
toetame omasid! Seda nad on 
teinud juba aastaid, aidates olu-
liselt kaasa Hiiumaa spordielu 
arengule. 

Tänu sellele on saanud ja 
saavad spordiorganisatsioonid 
korraldada hiidlastele erinevaid 
toredaid spordiüritusi.

PARIM TOIDUPANGA 
VABATAHTLIK 2022

HOOLIV KODANIK 2022

Tunnustame kodanikku, kes 
igapäevaselt märgates abi-
vajajat, toetades ja hoolides ko-
danikest enda ümber, on and-
nud suurema panuse kui ühis-
kond talt ootab!

Meie kõik Hiiumaal tunneme 
Tiinat kui laste treenerit, tantsu-
juhti ja innustajat, tantsupidude 
juhti Hiiumaal ja Eestis, toredat 
ja hoolivat pedagoogi. Aga ras-
ked Ukraina sõja ajad toovad 
inimestes välja suure südame ja 
teotahte. 

Tiina ei jäänud kõrvale Ukraina 
inimeste murest, vaid korraldas 
ühena esimestest abisaadetiste
kogumist Hiiumaal. See tegu näi-
tas muret ja hoolimist inimeste 
saatuste ja elu pärast. 

Aga tõi ka reaalselt hiidlaste 
teadvusesse selle, et inimestel seal 
kaugel on raske. Ja et Ukraina ei 
olegi meie jaoks kauge kant, vaid 
meie kodune Euroopa, mille pä-
rast me kõik peame muretsema. 

Tiina on oma loomult hooliv, 

koostööaldis ja teotahteline. Kus 
häda näeb, seal tuleb ja aitab. 
Tiina on tugeva sotsiaalse när-
viga, initsiatiivikas, hea kuulaja, 
erinevate keeruliste olukordade 
lahendaja. 

Tiina on heaks sidemete hoid-
jaks olnud mitmete põnevate 
kultuurisündmuste toomisel 
Hiiumaale nagu näiteks etendu-
se „Leigri lood“ kontakti toomi-
ne Kultuurikeskusesse, Tallinna 
huvikeskuse Sõleke etendused, 
kaasaegse tantsu etendused jne. 
Seda on ta teinud suure südame-
ga mõeldes nii Hiiumaa publiku 
kui sündmuste korraldajate pea-
le, et hästi tehtud etendused ja 
kunstilised oskused kodusaarele 
jõuaksid. 

Selline nn otste kokku sõl-
mimine ja suhete hoidmine ei 
ole Tiina igapäevatöö, vaid just 
soov anda koostööpartneritele 
ja saare kogukonnale lisavõima-
lusi, panustades nii omamoodi 
parema ühiskonna toimimisse.

PARIM VABATAHTLIK 2022

Tunnustame isikut, kes on 
silma paistnud vabatahtli-
kus tegevuses piirkonna sot-
siaalhoolekandes, kogukonna 
avalike teenuste pakkumisel, 
keskkonnahoius, kultuuriloo 
ja muu külaelu edendavate 
valdkondade töös.

Nele Eller on silma paistnud 
kogukonnale avalike teenuste 
pakkumisega, keskkonnahoius, 
kultuuriloo ja muude külaelu 
edendavate valdkondade töös.

Praegu õpib Nele Haapsalu
Kutsehariduskeskuses restau-
reerimist ja tegeleb igapäeva-
selt kahjustada saanud mööbli 
parandamise ja ennistamisega. 

Üle kümne aasta on ta 
aktiivselt olnud seotud Hiiumaa 
Käsitööseltsiga. Viimastel aas-
tatel on just tema kirjutanud ja 
juhtinud erinevaid rahastus- ja 
teemaprojekte, kaasa arvatud 
keerulisi ja mahukaid käsitöö-
maja ehitusetappe.

Käsitööseltsi liikmete sõnul 
on “Nele vabatahtlikult oma elu 
pühendanud käsitöömajale.”

Nele on see, kes korraldab 
iga-aastaseid Hiiumaa käsi-
tööliste omatoodangu laatasid, 
suvel ja talvel. Nele korraldab 

kila-kola laata ja on abikäsi pal-
judel teistel kodusaare laatadel 
ja müügipäevadel. 

Tema initsiatiivil ei ole need 
lihtsalt ostu-müügi-tunnid, vaid 
tavaliselt lisandub veel midagi 
kultuurilist, harivat, silmaringi 
laiendavat. Moeetendust Hiiu 
Moodi on ta aidanud korralda-
da juba 11 aastat. Nele suhtleb 
käsitööinimestega nii Hiiumaal 
kui mujal Eestimaal. 

Tema kaudu liigub mitme-
sugune info ja ka erinevad ma-
terjalid, millega abistatakse 
muuhulgas erivajadustega ini-
meste käelist tegevust. Samal 
ajal on Nele looduseinimene. 
Ta osaleb jahiseltsi tegevuses, 
koristustalgutel, propageerib 
keskkonnahoidu ja taaskasutust.
Jooksval aastal panustas ta väga 
palju, et ellu kutsuda kesksuvine 
pärandifestival.

Kahjuks ei jätku raha kõigile
ja see, sisuliselt juba valmis 
ettevõtmine lükkub tulevikku.
Vaatamata tagasilöökidele on 
Nele täis tarmukust ja kes oma 
mure või probleemiga tema 
poole pöördub, saab alati toe-
tust ja abi - ilma rahata, vaba-
tahtlikult! 

Hiiumaa ettevõtjate ja vabaühenduste tunnustamist korraldas 
SA Hiiumaa Arenduskeskus ning toetasid Hiiumaa vald, Hiiumaa 

PATEE programm 2020-2023, Swedbank AS, SA Kodanikuühis-
konna Sihtkapital ning MTÜ Hiidlaste Koostöökogu.
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COOP Hiiumaa

Ave-Marii 
Kääramees ja 
Kaisa Kääramees

Tiina Kaev Nele Eller


