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Muhu kooli kirjandustundjad
viktoriinitules
Meie kodusaare muuseumi endisel
direktoril Lea Kuldsepal tuli tore
idee korraldada maakonna põhikoolide õpilastele viktoriin Saareja Muhumaa kirjandus- ja kultuurielust.
KADI-raadios toimuvaks viktoriiniks hakkasime valmistuma juba
kooliaasta alguses, aga konkreetsemalt novembris. Plaan oli
minna viktoriinile neljaliikmelise
võistkonnaga, kuhu kuulusid Agnes
Äkke, Emma Maltis, Hannes Päll
ja Herman Annus Oidekivi. Põhjalikumalt pidime teadma Juhan
Smuuli ning Albert Uustulndi
elulugu ja teoseid. Lisaks neile
kahele asjalikule mehele pidime
tutvuma ka Kuressaare Eesti Seltsi
ja Kuressaare Linnateatri ajalooga.
Teadmised Juhan Smuulist, nagu
õpetaja ütles, on meile kui muhulastele juba emapiimaga kaasa antud
ning kindlasti aitas kaasa ka tüdrukute suvine giiditöö muuseumis.
1.detsembril oligi kätte jõudnud
aeg, mil tuli minna Kadi raadio
toimetusse Kuressaares saate
lindistamisele. Seal ootasid meid
juba Kaarma Põhikooli õpilased,
kellega võistlustulle pidime astuma.
Oh õnnetust, neid oli ainult 3, aga
meid oli 4. Mida teha? Emma vaatas
koos õpetajatega viktoriini helistuudios, kust tal avanes hea vaade
võistlusele. Küsimusi oli kokku
üksteist. Kordamööda Kaarma
õpilastega tuli vastata küsimustele
suuliselt. Meil oli kapteniks Herman Annus, kes vastas mikrofoni.

Need, kes parasjagu suuliselt ei
vastanud, andsid oma kirjaliku
vastuse Lea Kuldsepa kätte, kes
luges võistkonna vastuseid ette ja
samuti kommenteeris neid.
Küsimused oli koostanud Muhu
Muuseumi varahoidja Eda Maripuu ning neid esitas meile Tõnis
Kipper. Kokku oli võimalik saada
23 punkti, meie kogusime neist
edukalt 22. Kaarma võistkonda ei
saatnud nii suur edu kui meid, seetõttu pidid nad leppima kaotusega.

õpilased. Järgmine mõõduvõtmine
toimub juba 8. veebruaril. Lisaks
muule materjalile on erilise tähelepanu all Juhan Smuuli luuletused,
mis on viisistatud. Selgus, et kirjaniku loomingu ainetel on isegi rockooper kirjutatud!

Meie, muhulased pääsesime
edasi poolfinaali, kus meie vastasteks on Kuressaare Vanalinna Kooli

Emma Maltis, Agnes Äkke
9. klassi õpilased

Viktoriiniks valmistab meid ette
õpetaja Ülle Kuusk. Igati abiks on
muusikaõpetaja Leena Peegel ja
Liiva Raamatukogu juhataja Erika
Pints. Suur aitäh teile!

Istuvad Emma Maltis, Hannes Päll, Herman Annus
Oidekivi ja Agnes Äkke, neid juhendab õp. Ülle Kuusk.

Kutsume noori osalema
foto- ja videokonkursil
“Kõik on IT” 2012
Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liit
(ITL) koostöös partneritega
kutsub kõiki üldhariduskoolide
noori vanuses 14-19 aastat
osalema foto- ja videokonkursil
„Kõik on IT“. Konkurss toimub
Euroopa Sotsiaalfondi toel
projekti „IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu“ raames
vahemikus 25. jaanuar - 23.
aprill 2012.
Konkursi eesmärk on näidata,
kuidas IT on tänapäeval kõikjal
ja kõikides, meile vahel ka
ootamatutes asjades. Ootame
fotosid ja videoid, mis näitaksid,
et meie igapäevaelu ja -asjad on
seotud IKT valdkonnaga ning
tooksid välja just selle tahu või
olukorra, milles me seotust ITga esialgu ei pruugi märgata.
Konkursi parimad tööd valivad välja www.startit.ee Facebook´i keskkonna külastajad,
hääletades like-idega enim
meeldiva video või foto poolt.
Lisaks on hulganisti eriauhindu
ettevõtjate ja zhürii poolt parimaks valitud tööde autoritele.
Preemiad on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast. Peaauhinna fond on 600
eurot ning eriauhinna paneb välja
ka Skype! Lisateave ja konkursi
juhend aadressil www.startit.ee.
Tööde laekumise lõpptähtaeg
on 5. aprill. Ametlik hääletamine,
mis kestab vahemikus 9.-19.
aprill 2012 StartIT Facebook´i
keskkonnas. Võitjad kuulutab
ITL välja 23. aprillil 2012. a lehel
www.startit.ee

Juhan Smuuli 90. sünniaastapäeva tähistamine
Sündmuse kava
Reede, 17. veebruar 2012
Koht 1: Muhu Põhikooli
saal kell 12.30
Kutsutud külalised + publik
+ õpilased.
1. Koolilapsed laulavad kaks
laulu.
2. Muhu Põhikooli direktor
Andres Anton ja huvijuht Anne
Keerd; õpilaste autasustamine
J. Smuuli nädalal tehtu eest.
3. Muhu Muuseumi juh. kt
Meelis Mereäär.
4. Kadri Tüür.
5. Ülo Tuulik.
6. Lühike film Juhanist.

7. Laste luuletused ja Vaba
mikrofon kokku 30 min
Koht 2: kooli söökla ja supp
kutsutuile ja publikule kell
14.30
Sõit Koguvasse kell 15.00
Koht 3: Koguva Tooma kell
15.15
1. Kohv, tee, suupisted.
2. Eda Maripuu – Mälestused Juhanist.
3. Slaidishow Juhanist.
4. Mälestused.
Koht 4: Lilled ja küünal
monumendi jalamile 16.30
Sündmuse lõpp 17.00
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Hüvasti, aabits!
27. jaanuari hommikul oli koolimaja sagimist täis. Eriti elevil olid
1. klassi õpilased - oli see päev,
kus nad jätsid aabitsaga hüvasti
ja külla oli oodata lasteaia kõige
vanemat rühma, kellest 1. septembril saavad koolilapsed.
Peale lasteaialaste ja tädide olid
veel saalis ka 1. klassi vanemad.
Selleks ürituseks olid lapsed
selgeks õppinud laule, tantse ja
luuletusi. Esitati ka katkendeid
aabitsast. Kõik olid väga tublid!
Suured tänud vanematele, kes
olid lastele vahvad kostüümid
õmmelnud! Tänan ka 1. klassi
õpetaja Tiinat, kes selle kava
lastele selgeks õpetas.
Anne Keerd

Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast
võivad kõik need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või soovinud, hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16.
veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad
tõepoolest käima alates 16
veebruarist, kindlasti mitte enne
seda,“ kinnitas kohalik piirkonnajuht Jüri Aljas. „Loendajad külastavad vaid neid inimesi, kes pole
osalenud e-loendusel või kui ankeet
on jäänud lõpetamata,“ lisas Aljas.
Rahvaloendaja tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud
pildiga töötõendi, sinise kohvri ja
loenduse logoga salli järgi. „Tõendil
on loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti logo, töötõendi number
ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja
peab oma töötõendit näitama kohe
uksel,“ selgitas Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa ringkonnajuht
Malle Lehtma.

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on
sülearvuti, kuhu ta märgib kõik
vastused. Iga leibkonna ja inimese
kohta avaneb arvutis ankeet, mida
peale täitmist ja kinnitamist enam
uuesti avada ei saa. Kõik andmed
on loendajate arvutites krüptee-

ritud. „See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub, võite
täitsa kindel olla, et teie vastused
on kindlalt kaitstud,“ kinnitas
ringkonnajuht.
Kui kedagi pole kodus või pole
vastamiseks parim aeg, jätab
loendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega. „Siis tuleks
loendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobiv aeg,
pidades siiski silmas, et loendaja
tööaeg on kell 9–21,“ ütles piirkonnajuht Jüri Aljas.

Vastamiseks tasub
valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult
sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi
valmistuda. Valmis tasub vaadata
leibkonnaliikmete isikukoodid ja
ametinimetused, sest seda sageli
igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks
täpsustada eluruumi ehitamise
ajavahemik ja suurus. „Küsimused
on täpselt samasugused nagu eloendusel ning vajadusel rahvaloendaja selgitab, mida täpselt
soovitakse teada saada. Näiteks
tervise küsimuse juures pole sugugi
tarvis haiguslugu välja otsida, vaid
märkida lihtsalt, kas inimesel esineb
pikaajalisi terviseprobleeme. See
on lihtne „jah-ei“ küsimus,“ selgi-

tas Jüri Aljas.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki
inimeselt ka tema sissetuleku
suurust – küsitakse vaid elatusallika
kohta ehk kas selleks on palk,
pension, toetus, teiste pereliikmete
poolne ülalpidamine vms.

Andmed turvaliselt
kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud ja
mida keegi vastas, teab ainult tema
ise. „Rahvaloendusel kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika
tegemiseks. Neid ei anta edasi
teistele riigiasutustele. Seega ei pea
keegi ka kartma, et muutuks tema
sissekirjutus, sotsiaaltoetused või
pensionimaksed,“ selgitas piirkonnajuht.

Rahva ja eluruumide loendust on
vaja selleks, et kogu ühiskonda
puudutavaid olulisi otsuseid tehes
saaks tugineda värskele teabele
ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult täpsete andmete saamiseks
on loendus kõikne – see tähendab,
et küsitletakse igat Eestis püsivalt
(alaliselt) elavat inimest ja
loendatakse kõik eluruumid.

Karin Volmer, Statistikaamet

Rahva ja eluruumide
loendus 2011
* 31. detsember 2011:
kõik rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri
seisuga
* Küsitlusloendus: 16.
veebruar – 31. märts 2012
* Rahvaloendaja näitab
alati töötõendit, kannab salli
ja sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama ei
tule.
* E-loendus toimus 31.
detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
* Tulemusi avaldatakse
alates 2012. aasta maist.
* Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee
ja infotelefonil 625 9100
(küsitlus-loenduse ajal E–R
kell 8–18).

5

MUHULANE

Miljööväärtuslike külade teemaplaneeringust
iga küla miljööväärtusliku ala ning
kontaktala kohta soovitused
arendamiseks koos ehitus- ja
kasutustingimustega. Et selleni
jõuda viiakse läbi koosolekuid, kus
kõik huvitatud isikud saavad kaasa
rääkida ja ettepanekuid teha.
Rääkige kaasa, mis on teie jaoks
külas olulised miljööväärtusliku ala
kandjad; millised on väärtused, mida
säilitada; milliseid hooneid olete
tulevikus nõus oma külas nägema...
Praegu on õige aeg.

Algus lk 2.

Seega selgitame lähemalt teemaplaneeringus kasutatud metoodikat
ja hindamiskriteeriume.
Teemaplaneeringus tihedamini
kasutatavad mõisted:
Miljööväärtuslik hoonestusala
on piiranguala, kus kaitstakse olemasolevat ajaloolist hoonestust,
ruumilist tervikut ja seda moodustavaid üksikelemente (hooned,
hoonestusstruktuur, planeering,
haljastus, infrastruktuur). Leele
Välja (2009)
Mida miljööväärtuslike külade
all hinnatakse ja mis vajab
säilitamist?
Piirkonna miljööväärtuse
säilitamisel tuleb esmajärjekorras
soosida nii olemasoleva väärtusliku originaalmaterjali säilitamist
ja korrastamist, vana materjali
taaskasutamist kui traditsioonilistele materjalidele võimalikult
lähedaste ja sobivate kasutamist
nende renoveerimisel. Elvisto
(2004).
Muhu saarel on säilinud ajaloolisi
külasid, mille miljöös peitub väärtusi, mida tuleb hoida, säilitada ja
võimaluse korral ka taastada.
Külasid külastades ja väärtusi
hinnates vaatles teemaplaneeringu
konsultant kogu küla pilti tervikuna.
Mis kujundavad miljööväärtusliku küla miljööd:
* Hoonestusstruktuur, mille
puhul on teemaplaneeringus peetud
väärtuslikuks traditsioonilise
külatüübi säilimist, samuti Muhu
põliskülale omast ajaloolist krundistruktuuri ning traditsioonilist
taluõue planeeringut. Väärtustatud
on ajaloolisi hooneid, hoonete
autentsust, ühtsust ja funktsioonide säilimist.

Igaküla.
* Maastikupilt ja avanevad
vaated, mille puhul on väärtustatud
elamuslikke, avatud, võsastumata
vaateid (nt avanevad vaated põldudele, merele).
* Teede ja külatänavate
võrgustik, mille puhul väärtustati
maastikku ja ajaloolist trajektoori
järgivaid teid, mis on õgvendamata,
vaateelamusi pakkuvad, funktsioneerivad jne.
* Haljastus, mille puhul on
väärtustatud maastikku ilmestavaid
üksikute või gruppidena kasvavaid
põlispuid ja alleesid. Miljööväärtuslikule alale lisavad väärtust
vanad viljapuuaiad ja suured õuepuud.
* Piirded ja väikevormid, mille
puhul on peetud väärtuslikuks
traditsioonilisust ja külapilti
sobivust. Kiviaiad, eriilmelised

õueväravad ja värvilised uksed on
Muhumaa sümboliks.
Kokkuvõtvalt on väärtuslikuks
peetud neid alasid, mis on üldmuljelt terviklikud ja harmoonilised ning mis peegeldavad erinevaid ajalooperioode ja konkreetse piirkonna asustus- ja
arhitektuurilugu.
Teemaplaneeringuga oleme
jõudnud etappi, kus välivaatluste
põhjal on valminud miljööväärtuslike alade üldine kirjeldus. Täpsustatud on Muhu valla üldplaneeringuga määratletud miljööväärtuslike hoonestusalade piire.
Kaartidel on määratletud külade
õuealad, võimalikud uue õueala
asukohad ning kontaktalad.
Väljavalitud kriteeriumite põhjal
hinnati ja kirjeldati väärtusi miljöös.
Järgmise etapi lõpuks valmivad

Nii siledat
uisujääd
Muhu
põhjarannikul
ei mäletatagi.
Külmad ilmad
kaanetasid
meid nüüd
teiste saarte
külge kinni.
Ettevaatlik
tasuks mere
peal alati olla,
pildistamisele
järgnenud
päeval olid
tekkinud
lahvandused.
Erakogu

Kindlasti on selline käsitlus
teemaplaneeringus põhjustanud
külaelanikes arusaamatusi ja
küsimusi, miks enamasti ajalooline,
miks nii, miks minu maja... õu...
Nõukogude ajal, 1990-ndatel aastatel ja veidi hiljemgi ei pööratud
just piisavalt tähelepanu, milliseid
uusi hooneid ehitada ja sobitada
külla. Parandati ja ehitati võimalikest kättesaadavatest materjalidest, prooviti kiiresti uusi ehitusmaterjale - see oligi eelnevate
ajastute märk, mis praegu peegeldab
samuti küla ajalugu. Mitmekesine
miljöö ja erinevad materjalid erinevatest perioodidest rikastavad
külasid. Tuli uus aeg ja uued
materjalid, uued tuuled – kõike pidi
ju proovima. Aegapidi ollakse targemaks saadud, paljud külaelanikud
väärtustavad ning korrastavad vana
ja ehedat. Paljudele on see tänapäeva
elustiil ja hobi.
Seega ei saa koostatav teemaplaneering siin kellelegi midagi ette
heita, pigem vaadata parema tuleviku poole.
AS Pöyry Entec,
Elo Talvoja, arhitekt
Piret Põllendik,
maastikuarhitekt

RMK ja ELF korraldavad
looduskaitsetalguid
Riigimetsa Majandamise Keskus
(RMK) viib tänavu koos Eestimaa
Looduse Fondiga (ELF) läbi
kakskümmend talgureisi, kus
tehakse looduskaitselisi töid,
pakutakse vabatahtlikele aktiivset
puhkust ning tutvustatakse
ohustatud alasid ja liike.
Meie metsades kasvab ja elab
hinnanguliselt üle 20 000 liigi
elusorganisme ning nende
püsimajäämine on inimtegevusega
otseselt seotud.
Täpsem info talgukohtade ja
registreerimise kohta avaldatakse
kevadel ELFi talgute lehel
www.talgud.ee.
ELF korraldab looduskaitselisi
talgureise juba üle kümne aasta.
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Ühedest sõnnikuväotalgutest, mis küll
tegelikult pidamata jähid
Jüri sõnnikuväotalguid taheti tiha
esmaspe. Pidid ikka õelad ja kiuslikud inimesed olema, kis sõukest
asja esmaspesel päeval tiha
tahtvad! Kas ohjapoesid põlegid
inimesed, kas nad ep tahagid selle
omingu pisut kauemini magada?
Muedugid tahtvad!
Nõnna siis tulli näedata, et valitsus külas ep kuulu mitte sõnnikuväotalgute korraldajatele. Valitsegu
ikka mõistus muailmas! Sie sai
Andresele selgeks, kui nad pühabe
õhta pallimängi külavahel lõpetasid
ja Siamäel kiige pial istusid.
„Ladna,“ ütles Andres Jaagu
Peetrile. „Neid nietud sõnnikutalguid ep sua Jüril päris kindlaste
oome olema!“
„Kas sa, Peeter, tead, miks suured poesid köevad laupa ja pühabe
õhta Jüri Elli juures juttu aamas?
Kas meie siis ep piase Jüri Elli
lauta? Täna üese lähme mie kua
sõnna! Riagi Vambolale ja Valentinile kua, aga muedu ole kuiss!
Uurime, kuedas suured poesid Jüri
Elli lauta piasvad. Kuedas nad ukse
lahti suavad? Vahel tieb Elli ise akna
lahti, vahel ukse, aga vahel lähtvad
poesid vägisi läbi akna. Võtvad selle
iest ää ja ikka lähtvad. Meitel uo
ehk esiti vägisi param minna. Sa,
Peeter, oled kõege pisem, sa mahud
Elli laoda akna keskmisest ruudust
sisse. Mie upitame sind natuke tak-

ka, et sa käed laua piale suad. Siis
sa lähed pissitassa ukse juure, tied
selle lahti ja me kõik tuleme suure
jutuga sisse, aame Elli üles.“
Poesid ja tüdrikud läksid kiige alt
laiali: tüdrikud kojo ja poesid akkasid tegutsema. Nad tahtsid näedata, et Suondas uo kua poissa.
Siiamuani paistis, et neid põle
märgatudkid. Omaialised tüdrikud
vahtisid võeraküla poissa, neh neid
Hellamua omi ja… Sellesamma
õhta tehti veel ühing SÕNÜ, mis
tähendas Soonda Üenühkijate
Ühisus.
Kui kuu kadus Lauri-Vaadu suure jalaka varju, olli aeg Jüri lauta
tungimiseks küps. Jüri Elli magadislaoda akna keskmine ruut, mis olli
arjun iest ää köima, põle ka sedakord miskid kunts ää võtta. Kunstükiks aga sai sellest 20x20cm
suurusest ruudust sissepiasmine.
Peeter kut poestest kõege pisem
pidi sellega toime tulema. Aga
kahjuks ainult „poolest suadik“.
Poolest suadik sellepärast, et tänu
suuremate poeste tõhusale abile sai
ta ruudust sisse pugeda vaid poolest suadik. Aga nüid akkas lautas
miskid vali lärm piale. Lava pialt
olli äratuskell maha kukkun ja sie
äratas Elli üles. Oete alt võetud
pätiga lajatas Elli taale lugemata
kordi pähe. See sõim ja kisa, mis

selle tegevuse suateks kõlas, kohutas teised poesid Peetri abistamisest iemale, varju põesaste ja
tuhlivarde vahele. Nõnna jähi poiss
ilma abi ja armuta rippuma, aknaruaem ümber kõhu.
Sialt es piase ta enne, kut Elli,
kis nägi, et kisaja peksmine es aita,
jõo abiks võttis ja sissetungija
väevõemuga aknast alla lükkas.
Nõnna sie Peeter siis lendiskid
sõimu ja laksakute suatel koos
aknaruamiga akna alla liistüki
põesa. Aga ruaem tulli lihtsalt katki
suagi, sest kirvest oleks selle juures
ohtlik tarvita oln. Ja üle puusade
alla es vao see kua kuedagid.
Peeter olli juba puole tuhlipõldu
joosn, kus nüüd äbelikud organiseerijad ja esialgsed aitajad uudistama
tullid. Aga ruaem tulli ikkagid inimese ihu ümbert kätte suaja, nõnna
põleks ju poiss võin kogunisti kojo
minna.
Asja arutamisel ja analüüsimisel
selgus, et ainsamaks süüdlaseks
ettevõtmise untsu minemise asjus
olli ikkagid poiss ise. Mille kuramuse pärast pidi ta selle õnnetuma
kellu lava pialt maha aama?! Sie
selle ia plaani ja ettevõtmise nurja
aaski. Muud äda es ole ju midagid!
See kaotus tulli korvata. Olli
karta, et nad ää tunti ja neid pärast
lõhutud aknaruami ja mahatallatud

tuhlivarde iest karistust kandma
pannasse. Kiiresti olli taris organiseerida suurem ja ulatuslikum
trikk, mis selle ebaõnnestumise
uopis varju jätaks. See pidi olema
nii suur koerustükk, et sie ülepia
omakülapoeste süüks ep sünniks
arvata.
Ialitsevad linnud ja piagid tõusev
päike näitasid juba lühikese suveöö
liginevad lõppu.
Mõeldud, tehtud! Poesid vinnasid mõlemad Jüri pere vankrid maja
katussele. Selle juures ollid esimesed vankrirattad ühel ja tagarattad teesel puol katusearja. Küla
teistes peredes vahetati vankrirattad ää – ikka tagumised ette ja
esimesed taha. Ja kartsad, mis nende
tempude juures abiks ollid, väeti
küla taha rukipõldu.
Nüüd võis kojo minna, aga varakult olli taris talguperes tagasi olla.
Kui nüüd mõni unine „ohjapoesiks“ tuln tüdrik kohale tulli, läks
see ähmiga minema, sest ta es sua
kuedagid aru, kuedas obu nii valeste
aiste vahele sattun uo, et vankri
aesad uo vankri teises otsas.
Selle päeva põle Jüril sõnnikutalguid oln. Kis selles süidi olli, jähi
kauaks ajaks teadmata. Asjaosalised ilmutasid ennast alles järgmisele
põlvkonnale.
Juta Naaber
Murdevõistlus 2011

Uusaastapidu Piiril
Jaanuarikuu algul pidas Külasema
külaseltsingu folkloorirühm oma
traditsioonilist uusaastapidu Piiri
rahvamajas. Seekordne pidu oli
juubelihõnguline. Nimelt täitub
tänavu viis aastat Külasema külaseltsingu ametlikust registreerimisest ja folkloorirühma „Kodukootud“ moodustamisest 2007.
aastal. Külasema külas oli juba
esimesel Eesti iseseisvuse ajal
tegutsenud naisrahvatantsurühm
Koidu Juula juhtimisel. Tema
tantse tantsivad praegu folklooriansambel „Ätses“ ja loomulikult ka
Külasema tantsijad.
Esmalt moodustati Külasemas
naisrahvatantsurühm, kellega paari
aasta pärast lõid kampa ka seitse
meest, kes kõik on senini vapralt
vastu pidanud - nii tekkis ka
segarühm.
Peale Külasema kapelli „Metsakohin“, mille eestvedajateks on
Maie ja Väino Mätas, moodustati

Fotomeenutus Külasema
laulu- ja tantsupäevalt.
ka mees- ja naisansambel. Möödunud aasta lõpul pandi Külasema
juurtega Leena Peegel´i abiga kokku
ka segakoor, mis astus esimest korda rahva ette just sellel uue aasta
peol.
Pidu käivitus Mall Noormetsa
asjakohase sõnavõtuga, mispeale
seltsingu esinaine Malle Mätas

kutsus rahva ette seltsingu juhatuse
koosseisus Kaie Abe, Reet Hobustkoppel, Viive Ling ja Mall Noormets. Toimus aktiivsemate seltsingu liikmete autasustamine ja
meenete kinkimine. Erilise tunnustuse osaliseks said Tõnu Mätas
(„Aasta tegija“) ja Erkki Noor
(„Külasema sõber“), kelle abita
mitmed ettevõtmised oleksid olnud
poolikud või hoopis ära jäänud.
Peo tantsuline eeskava oli läbilõige viie aastaga õpitust. Peole lisas
värvi härra Peeter Dudnik oma
akordionil improviseerimisega.
Peale selle oli ta kaasa toonud veel
kaks laulu- ja naljameest Tartust.
Ja siis kustusid tuled – saal
tardus vaikuses. Seejärel hõljusid
maheda muusika saatel sisse õrnõhulised inglid, käes punased
tuledes küünlad. Naisrühm oli
inglitantsu spetsiaalselt selle peo
jaoks ära õppinud. Inglitantsu
lõppedes läks lahti kuum Kreeka

sirtaki, kus said kaasa lüüa kõik
soovijad.
Rahva kaasahaaramiseks korraldati Kaie, Reeda, Viive ja Malle
eestvedamisel loterii ja viktoriin. Ka
seekord ei puudunud peolaualt
maitsvad heeringavõileivad ja muud
hõrgutised ning soojad joogid.
Tantsuks mängis bänd „Lõõtsmoorikud“ oma tuntud headuses.
Pidu algas juba õhtul varakult ning
kestis hiliste öötundideni. Rahvast
oli kokku tulnud üle kogu Muhumaa ja isegi Saaremaalt. Eks me seal
siis arutlesime, et niiviisi kipub saal
juba kitsakski jääma. Kuna lava
võtab enda alla pea veerandi saali
pinnast, siis oleks võib-olla mõistlik viia kogu saal ühele tasapinnale
ja nii oleks tegutsemisruumi rohkem käes.
Järgmiste meeleolukate kohtumisteni!
„Kodukootute“ nimel
Kalvin Jürjestaust

