
Vaemla villavabrikus tegutseb inimene loodusega
käsikäes. Vill on pärit vaid kohalikelt lammastelt ja
lambad hoiavad jällegi saare maastikud avatuna
ja liigirikkana. Naturaalvärvides lõngast koovad
kohalikud käsitöömeistrid sooje ja kauneid
kudumeid, mida saab soetada nii villavabriku
poest kui ka  internetipoest. Hiiuvilla tooted olid
ühed esimesed, mida tunnustati Hiiumaa rohelise
märgiga. Suve hooajal peab pererahvas endise
Vaemla mõisa heinaküüni paekivimüüride vahel
ka hubast suvekohvikut, kuhu saab palavuse
käest pakku pugeda ja suu koduse koogiga
magusaks teha.

Ettevõtlik perekond hoiab

Vaemla villavabrikul hinge sees

Vaemla Villavabrik on üks armastatumaid
külastusobjekte Hiiumaal ja seda nii kohalike kui
ka saare külastajate seas. Hiiglaslike ja üle sajandi
vanade Poola päritolu masinate peal töödeldakse
kohalikelt lammastelt pärit villa. Siin on võimalik
näha kogu lõnga valmistamise protsessi.
Ajalooline hoone, eriline vaatepilt ja lõhn köidavad
ka lapsi.

Kogu selle ettevõtmise taga on pereettevõte, kus
suviti toimetab kolm Valdmade põlvkonda.
Vanematelt Tiiult ja Jürilt võtsid Villavabriku üle
perepoeg Mihkel ja tema abikaasa Kadri. Seda
head perekonnasidet on tunda kohe villavabriku
uksest sisse astudes. Külastajaid võetakse
naeratades vastu ja juttu jätkub kauemaks. Ükski
soov ei jää rahuldamata ja seda kõike saadab
mõnus hiiu huumor.



Selle aasta Covid-19 põhjustatud eriolukord ei
olnud Vaemla Villavabrikule lihtne. Uues
situatsioonis tuli kiiresti reageerida, et ettevõte ja
selle head töötajad töös hoida. „Ainult turismile
sellise tootmistegevusega lootma ei saa jääda,
liiga haavatav valdkond,“ ütles Mihkel. Kohe kriisi
alguses hakkasid nad rohkem tegelema oma
ettevõtte veebilehe ning FB lehe täiustamise ja
turundamisega, et veebikaubandust elavdada.
See suund jätkub nüüd, et ka turismihooaja välisel
ajal oma toodetega pildil olla ja käivet hoida.

Valdmad tegelevad ettevõtlusega UNESCO
„Inimene ja biosfäär“ programmialal, kuhu
Hiiumaa saar kuulub. Nad on saarelise elustiiliga
väga rahul ja usuvad, et ettevõtluskeskkond on
Hiiumaal hea.

„Eelkõige on siin turvaline nii elada kui ka
töötada,“ tõdeb Mihkel, kuid lisab, et nad
armastavad Hiiumaad ka looduse pärast. „Meie
pere lemmikpaigaks on Kõpu poolsaar, selle
rannikuala ning imekaunid metsad, mis paistavad
silma. Samuti on Hiiumaal väga erilised laiud, kus
saab nautida teistmoodi olemist, eraldatuna
muust maailmast, kauni looduse keskel,“ sõnab
Mihkel.

UNESCO programm „Inimene ja biosfäär“ esitleb
Hiiumaa ettevõtteid, kes saare hoitud
elukeskkonnas loodusega kooskõlas
majandavad.

Kust tulevad aga ideed uute mudelite loomiseks?
Selle peale vastas Kadri, et kudumid sünnivad
tihtilugu niiöelda ühistööna! „Arvestame oma
klientide soovidega ja hoiame end kursis maailma
moetööstusega,“ räägib Kadri. Ta tõdeb aga, et nii
mõnigi uus idee jääb teostamata, sest ettevõtjate
kindel eesmärk on toota ilma tootmisjääkideta,
kuid mõne toote puhul pole see võimalik. Nendest
vähestest jääkidest, mis vahel ikka tekivad,
valmistatakse väikseid villahiiri rõõmustamaks
lapsi ja kasse. „Väga palju pöörame rõhku oma
mudelite disainimisel nende aegumatusele, sest
loodame, et meie tooted kestavad aastaid,“ sõnab
Kadri.


