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Tere, kool!

1. klassi astusid Marleen
Piik ja Lisete Lonks.
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Mustjala uhkest päevakeskusest
FOTO: Kalle Kolter

 TÖÖD ON PINGELISED ja lõpujärgus ning ehitaja annab edast parima, et
novembri keskpaiku maja üle anda.
Juba on antud teada, kes soovivad ainulaadsesse majja elama asuda. Üldjuhul
on päevakeskus mõeldud ikka neile, kes
endaga hakkama saavad. Ööpäevast valvet
ei tule. Ise tuleb koristada tuba, teha süüa
või tellida toit ja pesta pesu. Majas on perenaine, kes vajadusel abistab ja juhendab.
Lisaks on kogukonnarahvale kasutada huviruum, köök, ürituste saal ja saun.
Kalle Kolter

Mustjala teenuskesksus

Pildil: Toivo Prostang – projektijuht Ösel
Consulting OÜ; Rivo Tiirik – BauEst OÜ ja
Mehis Kallas – ehitusinsener, Saaremaa
vallavalitsus.

Kirikutervitus
 IMELINE SOE SUVI on mööda läinud ning üle kahe aasta saime korraldada taas kristliku lastelaagri Taritus, kus lisaks Mustjala lastele osalesid ka Kihelkonna, Kärla ja Lümanda kandi lapsed.
Olen ääretult tänulik väsimatule õp Helje Raaperile, kes tegi
laagri kordaminekuks suure töö tehes nii lastega spordimänge
kui valmistades rühmatöös magustoite. Ilmad olid ilusad, saime
olla palju värskes õhus ja käia ujumas, aga loomulikult ka mõtiskleda elu väärtuste üle, meisterdada, korraldada laagriteatrit kus
igal lapsel oli võimalus näitlejana üles astuda, kohtuda mitmete
külalistega ja pidada ka palvuseid ning laagrijumalateenistuse.
Laagri teemaks oli “Ole terve ja õnnelik”.
Suvel toimus Mustjala kirikus kaks suuremat pidupäeva –
10. juulil pidasime leeripäeva ning kogudusega liitus 5 armast
inimest, 31. juulil toimus hõbeleeripäev ja kohale tuli 4 kaunist
daami, kes veerand sajandi eest oma leeripäeval kiriku altari ees
seisid. Sellest päevast mälestusena sai kirikusse kaunis küünlajalg
kuhu võimalik oma lähedastele lahkunutele mõeldes või ka mõne
palvesoovi puhul küünal süüdata.
Ettepoole mõeldes on plaan pidada koguduse aastapäeva
pühapäeval, 30. oktoobril. Kell 15 alustame kirikus jumalateenistusega, kuhu palusin jutlustama Koit Voojärve, kes lisaks abivallavanema ülesannetele on ka Kuressaare Siioni kiriku vaimulik.
Rääkisin ka Ülle Vallastega, et võimalusel saaks Kärla koguduse
naiskoor Kargell meile laulma tulla. Peale jumalateenistust kirikus on plaanitud kohvilaud hubases Mustjala rahvamajas, kus
võimalik nii külalistega kui omavahel tassikese kohvi ning mõne
suupiste juures veel juttu vesta.
Tervist, rõõmu, armastust ning rahu ja õnnistust sügispäevadesse!
Rene Reinsoo
koguduse õpetaja
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Mustjala küla 3. kokkutulekul sai
maailmakuulus keelemees pingi

Osavallakogu istungitelt
16. juuni

•
•
•

Kultuuri- ja spordiosakonna töövaldkond Mustjala piirkonnas.
Rahvamajade uus eelarvestamise
mudel.
Lastevanemate pöördumine vallavalitsusele, osavallakogule. Kutsuda
kokku erakorraline hoolekogu.Ettepanek kooli pidajale koostöömeele saavutamiseks.

14. juuli

•
•

 LAUPÄEVAL 16. JUULIL Mustjala Kõlakoja platsil toimunud küla 3. kokkutuleku
raames avati pink maailmakuulsale keelemehele Paul Friedrich Saagpakule. Mehe elulookirjelduse esitas Aado Haandi, deklameeris Ilme Kolter. Meenutusi noorusaastatest
jagasid Tiit Köster Kuressaarest ja Arnold Nõmm Silla külast. Idee autoriks on allakirjutanu ja pingi valmistas oma küla mees Allan Kauber. Pinki toetas Saaremaa vallavalitsus,
Mustjala spordi- ja kultuuriseltsing. Roostevaba metallplaadi töötles OÜ Graveer.
Mustjala küla 3. kokkutulekul osales üle 100 osavõtja. Aitäh, et tulite! Toimus talude fotonäitus, kodukiriku külastus, rahvamaja isetegevuslaste kontsert, ühine õhtusöök
ja meenutati möödunud aegu. Õhtu saabudes süüdati lõke ja tantsulusti pakkus tantsubänd Eesti Gun ja Liisa.
Lisaks Saagpaku pingile jääb kokkutulekut meenutama artikli kirjutanu poolt lehtpuuplangust valmistatud ja raudkivile kinnitatud punavalge kirjadega Kõlakojasilt, mis
möödujate pilke kaugelt köidab.
Täname kõiki, kes korraldamisel abiks olid.
Kalle Kolter

Kokkutuleku korraldusmeeskond

Parvlaev Estonia
mälestuspäev
Kolmapäeval 28. septembril
kell 18.00 Mustjala Anna kirikus
kontsert-jumalateenistus
Kõneleb õpetaja Rene Reinsoo
Muusika Aare Tammesalu
Mälestuslõke kell 19.30
Tagarannas Ninase Pangal
Korraldajad:
MTÜ Loovüksus, Mustjala
Festival
Toetajad:
Eesti Kultuurkapital, Saaremaa
Vallavalitsus, Mustjala
rahvamaja, MTÜ Tagaranna
Külaselts

Piirkonna kriisiplaani koostamine.
Võtta teadmiseks.
Lastevanemate pöördumine. Valitsuse tegevuskava võtta teadmiseks.

22. august

•
•
•

•
•

Saaremaa valla arengukava 20192030. Võtta teadmiseks.
Saaremaa valla eelarvestrateegia
2023-2026. Võtta teadmiseks.
Liivaranna külas Liiva DP algatamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine. Algatamise menetluse käigus lahendada ära juurdepääsu küsimus.
Saaremaa ralli 55. Rahtla küla etapil
starti paigaldada avalik WC ja prügikast.
Punamonumendid. Silla kalmistu II
ms monumenti mitte teisaldada.
Mustjala osavallakogu

25. november
Naisrühm 50
Pidu rahvamajas!
Mängima tuleb
lõõtsamees
Ain Hannus

22. oktoober
kell 12.00
Rahvamajade päev
Erinevad tegevused
rahvamajas
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Külla-Külla avatud külamajade päev ja
Võhma sügislaat
Aasta tagasi taaselustatud Võhma sügislaat leidis sel aastal väärika järje ehk väike traditsioon
on alguse saanud. Külla-külla avatud külamajade päev on suurepärane üle-Saaremaaline üritus, mille raames on ka laadal oma koht. Kaks
ühes toob alati rohkem rahvast kokku.

Selle aasta külla-külla teema oli metsaannid
ja Võhma Jahiseltsi toetusel sai külamaja õuel
kaks metsseapõrsast vardasse aetud ja elava
tule peal küpsetatud. Lisaks veel metskitse
šašlõkk. Tublid naised olid palju hõrgutisi küpsetanud, millest andis tunnistust pidev järjekord kohvikus. Suur tänu teile!
Kultuuriprogramm sai meil sel aastal
korralik – päeva avasime Mustjala naistantsurühmaga. Väike vihmasabin keset nende esinemist ei vähendanud kuidagi nende ilusaid tantse. Ühel korralikul laadal peab ikka muusika
kõlama. Laadamuusikat tegid meil sel korral Kuressaare linnaorkester Matis Männa
eestvedamisel ja Võhma juurtega lõõtsamees
Enno Vaikmaa. Mandrimaalt tuli meile esinema Kadrina segakoor. Rahvariietes külaliste
hääl kõlas külamaja õuel väga kaunilt. Suur
tänu kõigile esinejatele ja Kultuurkapitalile
meie ürituse toetamise eest.
Päeva keskel avasime ka külamaja vastvalminud peretoad (wc ja dušš toas, alumises toas ka kööginurk). Esimese korruse toa
pidulikul lindilõikamisel osalesid rahastajate
esindajad – abivallavanem Liis Lepik, SKK
esindaja Terje Aus ja MTÜ Vöimalus juht Merit Trei. Teise korruse toa lindi lõikamise au
oli toa rekonstrueerimist rahastanud Märten
Vaikmaa vanematel Mati ja Eha Vaikmaa´l
ning külavanem Heldi Voksepp´al. Toad on
avatud kõigile soovijatele.
Enamus meie tegevusest toimus seekord
väliterrassi all, olime ettearvamatuks ilmaks
valmistunud. Suuremalt osalt olime ikka päiksepaistega õnnistatud. Päeva jooksul külastas
meid umbes 350 inimest, kaugeimad külalised
olid 3 mootorratturit Israelist. Meie taaselustatud laat toimus teist korda.Väärib eraldi äramärkimist, et naaberküla mees Hugo Meri oli
kohal samuti teist korda, eelmine kord oli ta
kohal aga aastal 1938.
Järgmine Külla-külla ja Võhma sügislaat
toimub juba 09 või 16.09.2023. Peatse kohtumiseni!
Rain Jano
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Kolmekümnes Mustjala sügislaat
 LAUPÄEVAL 1. OKTOOBRIL peetakse Mustjala kõlakoja platsil ajaloolise pritsikuuri ees traditsioonilist XXX sügislaata. Algus kl 10.00.
Kauba pakkujaid on kutsutud üle
saare ja müüki tuleb kõike, mida hing ihkab. Nii soolast kui magusat, puudust ei
tohiks olla ei lihast, kalast, koduleivast,
meest, sinepist, õllest, pagaritoodetest.
Rääkimata
rahavameditsiinitoodetest,
tööstuskaubast, omakandi käsitööst, vaipadest jm. Toimub õnneloos ja laata saadab rahvalik muusika.
Tähtis on traditsioonide jätkamine.
Meie korraldame, teie tulge!
Info 5346 3229 rahvamaja
5322 9703 teenuskeskus
Mustjala Teataja

Külavanema valimisest ja külarahast
 MUSTJALA PIIRKONNA territooriumil on 21 küla ja sellest on külavanematega kaetud Mustjala, Ninase, Pahapilli,
Panga, Tagaranna, Võhma ja Vanakubja
küla. Ülejäänutes on välja kujunenud oma
kindlad esindajad, kes küla eest seisavad
ja vabatahtlikkuse alusel toimetavad. Küll
aga on nende varasem, Mustjala valla
aegne leping, lõppenud. Saarema valla
ametlik meie piirkonna külavanemate arv
võiks siiski suurem olla, kui esmalt ette
lugesin. Sundust muidugi pole, kuid eks
välja on pandud üks präänik, mis külaelu ergutab ja külavanema valimise peale mõtlema paneb. See on külaraha. Kui
ametlikult külavanem valitud, siis eraldab
vallavalitsus külale külaraha, mida saab
kasutada heakorra kulude katteks, üritus-

te läbiviimiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks. Toetuse kasutamine on paindlik
ja küla saab ise otsustada, milleks seda
kõige enam vaja on. Summa pole küll
suur, kuid abiks ikka.
Külavanema valimisprotseduuri on
palju lihtsamaks tehtud kui enne. Tuleb
koostada nimekiri küla elanikest, kes
elavad rahvastikuregistri andmetel kandi
territooriumil või on külas ehitusregistris
olevate elamute omanikud. Kolm nädalat
enne külavanema valimise üldkoosoleku
toimumist tuleb teade avaldada kas valla
lehes, veebilehes ning kandi teadete ülespanemise kohas.
Üldkoosolekust peab osa võtma vähemalt 10% elanikest. Koosoleku protokoll koos osavõtjate registreerimiselehega

esitatakse 30 päeva jooksul teenuskeskusele või vald@saaremaavald.ee. Kõik
eeltoodu kehtib ka juhul, kui valitakse
mitme küla ühine ehk siis kandi vanem.
Küla esindajaks võib valida ka ettepaneku alusel kohaliku elu edendaja mittetulundusühingu või seltsingu. Külavanema
ametiaja pikkus on viis aastat alates valimisest või kui üldkoosolek otsustab lühema volituste perioodi kasuks.
Küsimuste korral pöörduda teenuskeskuse poole, meiliaadress kalle.
kolter@saaremaavald.ee, telefon 5322
9703.
Julget pealehakkamist ja hakkame
pihta!
Kalle Kolter

Mustjala teenuskeskuse juhataja

–6–

Petanque ja mölkky turniir Vanakubja
külaplatsil
 JUBA TEIST AASTAT järjest toimus
Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil Vanakubja külaplatsil petanque ja mölkky turniir duodele. Kohale olid tulnud võistlejad Mustjala piirkonnast ja ka kaugemalt.
Esimesena mängiti mölkky turniir.
Täiskasvanute arvestuses võtsid mõõtu
kuus duot, noori oli kolm. Mölkky paremik täiskasvanute arvestuses: I koht meeskond „Pika”, II koht „Tiim 13” ning III
koht „Ässad”, laste arvestuses saavutasid
I koha „Kaubipliksid”, II koha „Li-Sandrad” ning III koha „Mustjalapliksid”
Petanque mäng jäi juba õhtuhämarusse ja seal asusid omavahel võistlema
kolm duot. Väga põnevas ja tasavägises
võistluses saavutas I koha „Tiim 13”, II
koha „Vanad Kubjad” ja III koha meeskond „Niidi”.
Oli üks väga tore päev. Suured tänud
Vanakubja külarahvale, kes oli kohapeal
ka maitsvaid küpsetisi täis kohvikunurga
sisseseadnud. Suured tänud võistlejatele.
Järgmise aasta 20. augusti võivad
kõik mölkky ja/või petanque huvilised
kalendrisse märkida. Kindlasti toimub
siis III Vanakubja mölkky ja petanque turniir!!!
Monika Põld

Mustjala osavalla spordijuht
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Mustjala piirkonna sportmängud 2022

 MÕISA PARGIS suvekeskse XXVII
võrkpalliturniiri võitis Küdema küla ja
seda juba mitmendat aastat järjest.Võistkonda kuulusid Grete, Guido Aavik,
Piret Põlder, Karel Mälk, Marko Saar
ja Mikk Sepp.Vanakubjat ja Võhmat võideti 2:1 ja Mustjalat 2:0.Teise koha saavutas Võhma küla koosseisus Liis, Tõnis
ja Laur-Justin Auväärt, Rando Hõbe,
Kristo Plovits, Sven Poobus, Rasmus
Lõhmus. Võhma koondis võitis Vanakubjat ja Mustjalat 2:0 ning tunnistas Küdema
paremust. Kolmandale kohale mängis Vanakubja küla võistkond koosseisus Ande,
Ahti, Rain Aagver, Margo, Alfred Hurt
ja Marko Pungar. Vanakubja võitis Mustjalat 2:0 ning kaotas Küdemale 1:2 ja
Võhmale 0:2. Võõrustaja Mustjala võistkond Kalmet Harjus, Einar Matt, Anete
Antsaar, Margus, Marianne Tüür, Allar
Rifk 4.koht.
Käesurumise tänavune Mustjala piirkonna meister on Raiko Lõhmus, teine

koht Timo Ader ja kolmas Henry Aun.
Neile järgnesid Argo Harjus, Kalmet
Harjus ja Reivo Vinter.
Juulikuu eelviimasel päeval toimus
Külade jalgpall 27. ja petank 13. korda.
Jalgpalli võitis üle aastate taas Mustjala
meeskond mängides üle Küdema 11:4
ja Tagaranna 8:2. Kuldmedalimeeskonda
kuulusid Aimar Lõhmus, Laur-Justin
Auväärt, Raiko Lõhmus, Henry Aun,
Rasmus Lõhmus, Kennerth Vahelaid,
Robert Lõhmus ja Robert Korobljov.
Teise koha saavutas eelmise aasta võitja
Küdema küla esindusmeeskond võites Tagaranna 11:3 ja jäädes alla võõrustajatele
4:11. Küdema võistkonda esindasid Karl
Karlos Burk, Kris Kristofer Burk, Jarno Vahho, Tanel Tool, Martin Truverk
ja Oliver Põlder. Kolmas koht Ninase
poolsaare Tagaranna küla meeskonnale
koosseisus Tobijas Laffranque, Oliver
Haring, Markus Vinter, Ragnar Matt,
Alari Põlder, Ahti Aagver. Parimaks vä-

Mustjala sportlaste tegemistest
Eesti MV klassikalises lamades surumises
juunioride absoluutarvestuses Nõo spordihoones saavutas Kaarel Kolter (Sparta SK) I koha, meistritiitli tulemusega
202,5kg.

Tegevused jätkuvad Saaremaa valla 30. piirkonnamängudel. Mustjala on
osalenud 13st seitsmel alal ja on hetkel
neljandal kohal. Parimaid tulemusi on
saavutatud saskus II koht – Viive Lõh-

ravakütiks tunnistati 8 väravaga Karl Karlos Burk.
Petangis mängiti 13.punktini. Kuldmedalid Silla külale koosseisus Marilii
Varik, Urmo Auväärt, Allan Lopp, kes
võitis Tagarannat 13:4,Mustjalat 13:12
ja Võhmat 13:7. Teine koht Võhma külale koosseisus Elje Pihl, Ain ja Oona
Koplimäe, kes võitsid Tagarannat 13:4,
Mustjalat 13:7 ja jäid alla Sillale 7:13.
Pronksmedalid Tagaranna külale koosseisus Julia, Rodolphe ja Oscar Helmut
Laffranque, kes võitsid Mustjalat 13:12
ja kaotasid Sillale ja Võhmale punktidega
4:13. Mustjala võistkond – Reet Mägi,
Raivo Heinmets, Jaan Kaju pidid leppima neljanda kohaga. Auhinnafondi pani
välja Mustjala spordiselts ning toetas Saaremaa vald.
Täname Paavo Vara ja kõiki korraldajaid ning kohtumiseni järgmisel aastal!
Kalle Kolter

mus, Helve Rahnik, Jaan Kaju ning jahilaskmises II koht – Madis, Kaupo Kirs,
Reemet Uhle. Mängude üldkokkuvõtteni

jääb veel kolm viimast ala: darts, mälumäng ja lume korral suusatamine.

Mustjala sport
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Juuli			
3. HIOVÄIN AIME

86

18. KAUBER EVALD

84

13. KAUBER HERMELINE

30. PIRSI JAAN

August			

14. RAAPER SULEV

28. SIINVERT AADU

86

23. SIRKEL HILJA

22. oktoober, kell 12.00
Rahvamajade päev
Erinevad tegevused rahvamajas

82

September			
2. POOPUU SALME
2. KAHJU MUUSA

1. oktoober, kell 10.00
Mustjala XXX sügislaat

88

95

3. ULJANOVA NIINA 70

9. KAASIK HEINO

4. VARA PAAVO

23. KAHJU ÕIE		

3. LÕUGAS AAVO

82

87

Mustjala küla

28. september, kell 18.00
Estonia mälestusõhtu kirikus
kell 19.30 mälestuslõke Tagarannas

85

92

16. august Mattias Tamm

Kiruma küla

KUHU MINNA?

80

20. MERI HUGO

Kiruma küla

24. juuni Gendra Tõnsau

97

18. HEINMETS LEHTI 85
25. LÜLL EEVE 81

24. juuni Berli Tõnsau		

19. VARIK HANS

89

75

90

28. oktoober, kell 19.00 Mustjala kihelkonna tantsuõhtu. Tantsida saab pärimusmuusikute pilli järgi
19.- 20. sajandi külapidude tantse.
Kõik on oodatud osalema!

