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ürgne loodus, rikas vaimuvara

Kevad 2022 koolis

452 5151, 5322 9703

Lõpetajad: Albert Erik Venda, Kaarel Väärtnõu, Karel Kaasik, Gustav Arak, Merike Ader, Johanna Liset Oder. Õpetajad: Tiiu Lõhmus (klassijuhataja) Marianne Rull, Ilme Kolter, Helje Raaper, Malve Kolli, Imbi Kolk, Kätlin Graham, Jan Važinski, Kaur Filippov, Kristiina Paunel,
Reine Vinter.

Kevad on kokkuvõtete tegemise
aeg. Kui sügisel kimbutas meie
töid ja tegemisi veel covid, siis
kevade poole saime juba täie
rinnaga toimetada. Toimusid planeeritud üritused ja väljasõidud.

27. mail oli lasteaia lõpupidu. Toimus väike kontsert, kus väikseim esineja
oli Luisa Lonks.
Lasteaia lõpetasid
• Lisette Lonks
• Marleen Piik

Lasteaia liitrühmas oli 13 last, kellede seas ka 2 ukraina last. Tänaseks saavad nad juba osadest eestikeelsetest väljenditest aru ja proovivad ka ise öelda.

SELGED ON NUMBRID
JA SELGED ON TÄHED,
JULGESTI IGAÜKS
KOOLI NÜÜD LÄHEB.

Mõlemad lapsed alustavad sügisel oma
õppetööd samas majas.
Soovime neile pikka kooliteed!
Koolis õppis 41 õpilast.
Põhikooli lõpetavad 6 õpilast:
• Merike Ader
• Gustav Arak
• Karel Kaasik
• Johanna Liset Oder

Foto: Kalle Kolter
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Uued teated
aadressile
pukk.maire
@gmail.com
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• Albert Erik Venda
• Kaarel Väärtnõu
Parim lõpetaja Gustav Arak, kes
on kutsutud ka 20. juunil Kuressaare
Kultuurikeskusesse parimate õpilaste
tunnustamisele.
Kiituskirjaga lõpetavad järgmised
õpilased:
• Mia Lõhmus
• Aleksander Eduard Alt
• Lisann Lonks
• Risto Klee
• Riste Nellis
Aineolümpiaadidel osalesid:
matemaatikaolümpiaad
• Markus Vinter 9.-10. koht
• Marten Piik
13. koht
• Riste Nellis
13. koht
• Risto Klee
3. koht
ajalooolümpiaad
• Randmar Põld
• Ruudi Nellis
• Kenert Tuvike

11. koht
14. koht
16. koht

geograafiaolümpiaad
• Randmar Põld
• Gustav Arak

14.-15. koht
5. koht

bioloogiaolümpiaad
• Rasmus Lõhmus
• Kenert Tuvike

29. koht
34. koht

Vabariiklikul KÄNGURU võistlusel
osalesid:
• Gustav Arak
• Kenert Tuvike
• Randmar Põld
• Markus Vinter
• Marten Piik
Vabariigilistel matemaatikatalgutel
osalesid:
• Lisann Lonks
• Mia Lõhmus
• Aleksander Eduard Alt
• Reno Põld
• Mirell Miller
Vabariigis 17. koht,
maakonnas 2. koht
Õppenõukogu otsusega nr.4
07.06.2022.a. avaldati kiitust direktori
käskkirjaga järgmistele õpilastele:
• Trevon Leiger

• Mirell Miller
• Reno Põld
• Loore-Liis Rääk
• Luisa-Lee Rääk
• Mia Eliise Sillamägi
• Randmar Põld
• Rasmus Lõhmus
• Janeli Varik
• Anete Pahapill
• Ruudi Nellis
Autahvlile kanti õppenõukogu otsusega (nr.4) järgmised õpilased:
• Markus Vinter
• Regina Heinmets
• Mia Lõhmus
• Aleksander Eduard Alt
• Lisann Lonks
• Risto Klee
• Riste Nellis
• Karoliina Korobljova
• Made Lopp
Tahan esile tõsta ka kahte tublit laululast.
Mirell Miller – Mustjala laululind
Grand Prix, Rannalapse lauluvõistlus ja
Kevadüminal eripreemia Veenva ja hea
sisseelamisega esituse eest.
Rasmus Lõhmus – Mustjala laululind publiku lemmik, Rannalapse lauludrannapoiss ja Kevadümin eripreemia Meheliku, stiilse ja väga hea artikulatsiooniga
esituse eest.
Rasmus on ka Eesti Jalgpallikoondise
kandidaat.
Kiitust avaldan ka tublile jooksupoisile Trevon Leigerile, kes omalgatuslikult
on osalenud mitmel linnajooksul ja tulnud seal 1.-2. kohale.
Tänan ka meie tublisid tantsulapsi ja
nende juhendajat Helje Raaperit, kes osalesid 5.juunil toimunud Saare Maakonna
47. tantsupeol “Tuules”.
Lõpuklassil eksamid alles käivad.
Emakeele eksami keskmine punktide
summa oli 73. Maksimum 100.

Matemaatika eksami keskmine
30,3. Maksimum 50.
Ees on veel ühiskonnaõpetus, inglise keel ja keemia.
Ja lõpetuseks annan ülevaate ka
meie üritustest.
Osalesime kolmes projektis: KIKi
projekt – matk, õppepäev Koigi rabas,
teater maale – Estonia teatri külastus, Kuressaare Linnateater “Kadunud
mets”, Kriisiabiprojekti raames toimus
kolm projektipäeva: muusikapäev, loodusainete päev, robootikapäev. Koostöös
Päästeametiga toimus õppepäev “Tulest
targem” ja koolitus Abaja sadamas, millele järgnes esmaabikoolitus koolis arstitudengite eestvedamisel.
Toimunud 2 maastikumängu
orienteerumisega, RÜM (reis ümber
maailma, kus õpilastel võimalus veeretada täringuga endale õppeaine ja siis
meeskonnaga selleteemalisele küsimusele vastata), matk Karujärve terviserajal, algklassid osalesid viikingite projektis, külas käis Tartu ülikooli Teadusbuss
ja Labor ratastel (Anne Teigamägi),
folkloorirühm Sõluk osales laste pärimuspäeval ja Saaremaa gümnaasiumi
projektipäeval Vikil, algklassid käisid eksursioonil Hiiumaal.
Oivikud käisid Saare KEKi põgenemistoas, muuseumis, Roomassaare
sadamas ja Kalevite kodus.
Lisaks neile toimus koolis veel
väiksemaid tähtpäevi kajastavaid üritusi
Tänan kõiki vanemaid, kes on ulatanud oma abikäe nii lasteaias kui koolis
ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Tänan kõiki õpetajaid ja ringijuhte
tehtud töö eest.
Soovin teile kõigile kaunist ja kosutavat suve ning palju päikest!
Malve Kolli

Mustjala kooli direktor

Võhma lastelaager 19.-20. juuli
täiendav info Rain Jano 513 6947

Võhma 12. jooks 19. juuli algusega kell 18.00.
Sobivad distantsid nii väikestele kui suurtele.

Võhma sügislaat ja Külla-Külla üritus
laupäeval 17. septembril kell 12.00 Võhma Külamajas

–3–
Taritu meesansambel ja juhendaja Reet Laht meie naistepäevapeol.

Kaarel Kolter on
maailmameister!
 Kaarel Kolter tuli jõutõstmise MM-il juunioride klassis maailmameistriks. Võistlused toimusid 21.-29. maini
Kazahstani pealinnas Almatõs. Mustjalas sündinud ja siin
koolis käinud noormees võistles kehakaalus 105kg. Võistluste lõpptulemusega 207,5 kg andis kindla esikoha ja maailmameistri tiitli. Õnnitlused siinjuures Kaarli esimesele treenerile Mihail Kauberile, kes noormehele suureks abiks on
olnud, et tulla kahekümne aastaselt maailmameistriks.
Kaarel Kolter jätkab õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja treenib spordiklubis Sparta.

Mustjala Sport

Kutsu kirjakandja
enda juurde!
 Omniva pakub võimalust kutsuda
kirjakandja koju või tööle. Teenus on
suunatud eelkõige maapiirkondades
postiasutusest kaugemal elavatele inimestele ning eriti mugav neile, kel ea,
tervise või transpordi puudumise tõttu postiasutusse minek raskendatud.
Kirjakandja kutsumine on tasuta,
kui elad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km. Sel juhul tuleb maksta
ainult postiteenuste eest ja kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutustes. Kirjakandja müüb postmarke või
paneb kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saab tasuda oma arveid või
võtta vastu pakke ja kirju ning tellida
ajalehti, ajakirju.
Kirjakandja kutsumiseks helista
numbril 661 6616 või täida ankeet
https://www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine. Tellimuse
vormistamisel tuleb märkida, mida
soovitakse kirjakandja abil teha. Seejärel võtab klienditeenindaja ühendust
ja lepib kokku teenindamise aja. Kirjakandja tuleb tellimust täitma juba
järgmisel tööpäeval, aga mitte hiljem
kui kahe tööpäeva jooksul ja saabub
ajavahemikus kell 8.00–17.00.
Kui aga lähim postiasutus on lähemal kui 5 km, siis on kirjakandja
koju tellimine tasuline. Kirjakandja
koju kutsumine maksab sel juhul kuni
30 kg saadetise puhul 5 eurot.
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Nõiatrall
 Volbriööd tähistasime me koos suurte
ja väikeste nõidadega sellel aastal Vanakubja külaplatsil. Kõik nõiad kogunesid
rahvamaja ette ja siit sõitsime me kõik
üheskoos jalgratastega Vanakubjale. Platsil ootas meid suur nõid Monika, kellega
mängisime kriketit ja mädamuna. Tantsisime nõiatantsu ja mängisime ringmänge. Mängude vahepeal grillisime vorsti ja
maiustasime kommidega. Omavahel sai
valitud ka parim nõiakostüüm. Kahjuks
küll sellel korral tugeva tuule tõttu me
lõket ei süütanud, aga tore oli meil sellegi
poolest.
Edith Viira

Rahvamaja juhataja

Eakate pidu
 Selle kevadine eakate pidu toimus koos
Kihelkonna ja Pihtla kandi rahvaga hoopis
Kihelkonna rahvamajas. Kuna pidulisi ei
ole enam nii palju – peale seda koroona
aega ei tule inimesed enam nii kergesti
kodudest välja, siis mõtlesime, et teeme
ühise peo. Saab näha ka kaugemaid tuttavaid, kellega juttu ajada. Jaan viis kõik
soovijad bussiga kohale. Laud oli kaetud
hea ja paremaga. Tantsuks mängisid Boris
Lehtlaan ja Aare Jaama. Muusika valik
oli väga suur ja esitusele tulid ka soovilaulud. Tantsida ja laulda sai mitu tundi.
Aitäh Kihelkonna rahvamaja juhatajale
Sirjele, kes meid kõiki nii soojalt vastu
võttis.
Edith Viira

Rahvamaja juhataja

Meie Valve 90
 Hiljuti tähistas meie aukodanik, teenetemärgi kavaler, tunnustatud seltsielu
edendaja Valve Lõhmus 90. sünnipäeva.
Olime kogunenud Mustjala rahvamaja pidulikult kaunistatud saali,et ühiselt heita
pilk möödunud aastatele. Esinesid meie
isetegevuslased ja otsad võttis kokku oma
kootud regivärsiline Mustjala pulma lauluke, mida kõik koos kaasa said laulda.
Juubilar tänas lähedalt ja kaugelt kohale tulnud õnnitlejaid omapoolse kohvilauaga.
Elagu Valve!
Kalle Kolter

FOTO: Kalle Kolter
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Osavallakogu istungitelt
24. aprill

•
•
•
•

Noorsootöö Mustjala piirkonnas.
Võhma külaseltsi pöördumine.
Mustjala lasteaia tegevusest.
Teede remondinimistu kinnitamine.

19. mai

•
•
•

Päevakeskuse sarikapidu
 Mustjala päevakeskuse sarikapidu
peeti neljapäeval 2. juunil ehitusobjektil. Piduliku sündmusega tänati
ehitajat, et tagada hoonele kena õnn ja
luua head suhted majavaimuga.
Kohale olid tulnud vallavolikogu,
vallavalitsuse ja kohalik külarahvas lähedalt ja kaugelt. Sõna võtsid vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi, vallavanem Madis Kallas ja Kuressaare
Ehituse boss Tõnu Toompuu. Tulevast
maja tutvustasid ehitusdirektor Neeme Truumees ja ehitusinsner Mehis
Kallas.
Hoone kõrgusesse jõudmine on
saanud võimalikuks tänu peatöövõtja
BauEst /Kuressaare Ehitus OÜ tublidele ehitajatele. Omaniku järelvalvet
teostab Ösel Consulding OÜ. Mustjala päevakeskus on mõnes mõttes
pilootprojekt, mis tulevikus võib üle
maakonna laieneda. Sarikapärja tõi
katuselt alla vallavanem ja üritust jääb
meenutama külakroonika jaoks tehtud
ühispilt.
Ehitajatele serveeritud piduliku
kohvilaua eest täname rahvamaja naisperet.
Kalle Kolter

Mustjala teenuskeskuse juhataja

Mustjala ja Võhma
raamatukogu puhkused:
16. juuni – 01. juuli;
25. juuli – 29. juuli;
22. august – 02. september

Kugalepa küla Kuldimäe detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Liivaranna küla Liiva-Leiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Mustjala küla Sirgu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

Mustjala osavallakogu
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 7. mail käis Mustjala Lasteaed-Põhikool
Estonia teatris “Buratinot” vaatamas. See
sõit oli meil koroona pärast juba kaks aastat edasi lükkunud.
Alustasime oma sõitu kooli juurest
juba kl 6.45, olime pealinnas kella üheteistkümne paiku. Etenduseni oli veel üle
tunni aega ja jalutasime seni vanalinnas.
Raekoja platsil rääkisid õpetajad meile
vanadest hoonetest. Vaatasime Vana Toomast, kirikuid ja draamateatrit.
Siis hakkasimegi minema Estoniasse,
läksime läbi Viru väravate ja mööda uhketest lillelettidest. Tammsaare pargis tegime kirjaniku juures kooliga ühispildi. Seal
kõrval oli ka mänguväljak, kus olid mängude asemel pillid ja muru asemel asfalt.
Lõpuks olime teatris. Maja oli uhke!
Istusime esimesel rõdul, aga ka sealt nägime lavale hästi. Päris kõrvuti kõik meie
kooli kohad polnud. Koos vaheajaga kestis etendus natuke üle kahe tunni.Vaheajal
vaatasime teatris ringi, käisime kohvikus
ja piilusime orkestriauku. Etendus meeldis kõigile, sest seal oli naljakas tekst, ilusad laulud ja vahvad kostüümid.

Laululind
 14. aprillil toimus rahvamajas 24. korda
Mustjala Laululind. Kui koroona poleks
vahele tulnud, oleksime saanud sellel
aastal tähistada juubelit. Laululapsi oli 6.
Koolist viis ja üks lasteaialaps. Laulud olid
lastele selgeks õpetanud Imbi Kolk ja Reine Vinter. Kõik lapsed said tubli esinemise eest ka pisikese meene. Kolmeliikmeline žürii andis igale lapsele just tema
esinemisele omase diplomi. Grand prix
pälvis sellel aastal Mirell Miller. Publiku
lemmikuks tuli Rasmus Lõhmus.
Rannalapse lauludele, mis sellel aastal toimus Kihelkonna rahvamajas, saatis
žürii Mirell Milleri ja Rasmus Lõhmuse.
Rasmus sai seal endale ka Rannapoisi tiitli. Kihelkonnalt pääsesid mõlemad lapsed
edasi veel Kuressaares toimunud Kevadüminale, kus mõlemad pärjati eripreemiatega. Aitäh lastele ja juhendajatele!
Edith Viira

Rahvamaja juhataja

Foto: Kätlin Graham

Kohtusime
Buratinoga




Tammsaare pargis ühispilti tegemas.
Tantsulapsed tantsupeol.

Pärast etendust läksime üle tee Solarise keskusesse, et Lidos oma kõht täis
süüa. See söögikoht on väga suur ja rahvast oli seal palju. Saime kõik oma maitse
järgi endale toidud valida, maksmine käis
ruttu.
Lõpuks algaski kojusõit, tagasi Mustjalas olime õhtul kell pool kaheksa.
See oli üks tore päev!
Luisa-Lee Rääk,
Riste Nellis
5. klass
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 25. mail käis Mustjalas külas skulptor, professor Mati Karmin ja tõi kaasa filmi Monumendimees, mida ühiselt rahvamajas vaadati.
Filmi stsenaariumi kirjutas Jaanus Nõgisto
ja dokumentaalfilmi skulptorist produtseeris
Toomas Lepp ning raha filmi tootmiseks koguti Hooandja vahendusel.
Tund aega kestvas filmis käsitleti Mati
Karmini loomingut nelja aastakümne vältel.
Osa kaadreid oli võetud ka Mati suvekodus
Merise külas. Film oli vaataja jaoks hästi arusaadav ja kulges sujuvalt.
Peale esitlust vastas Mati küsimustele –
teiste seas ka Jaak Joala monumendi saatusest.
Filmiõhtu oli heategevuslik ja rahvamaja
filmikroonika sai ühe võrra rikkamaks.
Mustjala Teataja

23. juunil

kell 14.00 Luteri kiriku
surnuaiapüha
kell 15.30 Õigeusu kiriku
surnuaiapüha

Lemmiklooma
pidamisest
 Kodanikud on pöördunud teenuskeskuse
poole, sest neile teevad muret vabalt liikuvad
lemmikloomad.
Koerte ja kasside ning teiste lemmikloomade pidamise nõuded Saaremaa valla
territooriumil on sätetstaud koerte ja kasside pidamise eeskirjas. Eeskirja täitmine on
kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, kelle omandis loom on. Eeskirjaga
saab tutvuda valla kodulehel. Tuletan meelde,
et avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus
ning avalik kord, kasutades jalutusrihma või
kandmisvahendit.
Kui läheduses on teisi inimesi või loomi,
peab koer olema lühikese (maksimaalselt 1m
pikkuse) keti või rihma otsas.
Lisainfo:452 5082, jarelvalveteenistus@
saaremaavald.ee
Kalle Kolter

Mustjala teenuskeskuse juhataja

Foto: Kalle Kolter

Mati Karmin
Mustjalas
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KUHU MINNA:
Aprill			

5. KRISCHKA OLEV

22. juuni kell 21.00 Võhma kü-

6. KAUBER MAIE

80

14. PIHT MATRENA

93

20. PIHLER HEINO

75

13. LÕHMUS VALVE

lamaja hoovis jaanituli. Avatud on

87

baar. Erinevad mängud nii lastele,
kui ka täiskasvanutele.

90

23. juuni kell 10.00 Mõisa pargis

18. KAIKKONEN EINO 70
20. KUBITS TARMO
21. PIRSI ELLE		

80

81

Mai			

5. PAASKIVI ANNE-REET
13. RAAPER VALDUR 75
14. TISLER ENDEL

XXVII küladevaheline võrkpalliturniir
16. PÕLD SAIMA

84

28. ÕUNPUU VERMI

70

24. ARU MAJA		

80

83

81

26. KAASIK SAIMA

80

16. juulil Mustjala küla III kokkutulek
kell 16.30 Paul Friedrich Saagpakk’u pingi avamine
kell 17.00 Kiriku külastus
kell 18.00 Kontsert

kell 19.30 Ühine õhtusöök

kell 20.00 Lõkke süütamine, tantsuks Eesti Gun ja Liisa
Korrastame talusildid/lipuvardad 10. juuliks.
Kõlakoja platsil talusiltide/viitade näitus.
Rahvamajas Siiri Talli maalinäitus/müük
Ootame esindatust kõikidest taludest/majapidamistest/
suvekodudest.

Registreerimine 10. juuliks tel 5343 0624 või
kallekolter@gmail.com

Üritus tasuta. Tuleb tulla!
31. juulil kell 10.00 Mustjala piirkonna külade
XXVII jalgpall ja XIII petank.

Korstnapühkija on Mustjala piirkonnas

7. – 9. september 2022
Registreeri end Mustjala teenuskeskuses 5322 9703
Madis Mäe 5390 1048

kell 21.00 kõlakoja platsil Mustjala
jaanituli. Tantsuks mängib Härra

sportlikud tegevused igale vanu-

KUHU MINNA:

kell 16.00 Kogunemine, registreerimine Kõlakoja platsil

Mustjalas Vabadussõja ausambal.

Kuu. Lastele batuudid. Erinevad

Juuni			
16. MAI MILVI 81

kell 18.00 Võidutule jagamine

sele. Esineb naisrühm Kuldking

ja koolilaste ansambel. Toitlustab

Jõeoru villa ja kohal ka pitsameister Nasvalt.

23. juuni XIII käesurumise võistlus
kõlakoja platsil

