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Aasta esimene pool
on möödunud tegusalt
2010. aastast on üle poole
seljataga ning paras aeg on
korra teha väike tagasivaade,
kuidas on see periood valla
jaoks möödunud.
Rahalise külje pealt võib
öelda, et eufooriaks ei ole
põhjust, kuid kartsime ja
olime valmis hullemaks. Valla
2010. a eelarvet koostades
prognoosisime, arvestades
majanduslangust ja hetkeolukorra töötute hulka, meie
põhilise sissetulekuallika, s.o
tulumaksu miinuseks 9%
võrreldes eelmise aastaga.
Reaalne miinus on hetkel
võrreldes eelmise aastaga
tegelikult umbes 2,5 %, st et
juuli lõpu seisuga on meile
tulumaksu laekunud kenasti
rohkem, kui eelarvesse
planeeritud. Nagu eespool
mainitud, ei tohi sellest
rutakaid järeldusi teha, ent
väikese kindluse see annab,
eriti teades, et vallal on probleemseid ehitusobjekte pooleli. Rahast rõõmustavam on
vast see, et meie ametlike
töötute hulk on vähenenud
90 inimeselt 50-55 inimeseni.
Samuti on rõõm näha meie
ehitusettevõtjaid toimetamas
nii valla kui ka erasektori
objektidel.
Vallal endal on praegu
pooleli või alustamisjärgus
mitmed projektid. Rõõm on
sellest, et meeldivalt palju

Muhu leht

Lauldi ja tantsiti
palava päikese all

10. juulil toimus Külasema
külaplatsil III Külasema küla
laulu- ja tantsupäev, mis
meelitas pealtvaatajaid kohale
nii lähemalt kui kaugemalt.
Paljud neist on kohal olnud ka
eelmistel kordadel, kuid oli ka
neid, kes avastasid selle ürituse
enda jaoks alles sellel suvel.
Laulu- ja tantsupäev algas
seekord esinejate rongkäiguga
puhkpilliorkestri saatel. Koos
marsiti lipuväljakule, kus heisati
Külasema laulu saatel küla lipp
ja pidu võis alata. Avasõnad
ütles külavanem Malle ja edasi
said juba sõnaõiguse enda kätte
peojuhid Tiia ja Aino.
Igal aastal on lisaks oma küla

taidlejatele esinema kutsutud
hulgaliselt külalisi ka väljastpoolt Muhu saart. Seekord olid
kohale tulnud meeskoor Lihulast, tantsu- ja laulukollektiiv
„Ehaviir“ Orissaarest ja PärnuJaagupi pasunakoor Priit Aimla
juhatamisel. Ei puudunud ka
tavapärane peo üllatus - neid oli
koguni kaks - pillimehed Hellamaalt ja Ado Kirsi „Audru
jõelaevanduse pundist“.
Meeleolu aitas luua kohapeal
juba tuntud Peeter Dudnik
akordionil. Kontserti alustas
Lihula meeskoor, kes esitas pea
pooltunnise meeleoluka kava.
Edasi said oma oskusi näidata
juba kõik kollektiivid korda-

mööda. Kontsert lõppes ühislauluga „Kas tunned maad“.
Päeva esimese poole lõpetas
ühispildi tegemine ja seejärel
said külalised ning esinejad
pidusuppi maitsta.
Pärast lõunasööki võisid
soovijad kuni õhtutundideni
puhkpillimuusika saatel jalga
keerutada.
Peo kordamineku eest täname
kõiki esinejaid, toitlustajaid,
fotograafe, helitehnik Igor
Raadelit, suveniiride valmistajaid ja müüjaid, Eesti Kultuurkapitali, Muhu valda ja Külasema küla rahvast.
Kohtumiseni järgmisel suvel
Külasema külaplatsil.
Reet Hobustkoppel

Järg pöördel.
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Aasta esimene pool on möödunud tegusalt
Algus lk 1.

investeeringuid saab sel aastal
kõige väiksemate muhulaste
päevane kodu, s.o Muhu lasteaed.
Hoogsalt käib OÜ Moekasti
ettevõtmisel lasteaia ühenduskoridoride remont, väljastpoolt
saab hoone uue helerohelise
värvikuue Caparoli värvifirmalt
tasuta saadud värvidega. Töid
teostab OÜ Collester. Et ilus
hoone rõõmustaks silma, saab
uue maastikukujunduse ka
lasteaia teepoolne külg. Nii
värvide valikul kui ka maastikukujunduses aitab meid Sulev
Vahtra.
Uue asfaltbetoonkatte on
juba saanud lasteaia sisehoovi
teed ja laste rattasõidurajad, mis
olid remondita lasteaia algusaastatest peale, meenutades
pigem takistusriba. Kuna
lasteaed tähistab sel aastal oma
30. tegevusaastat selles majas,
on need investeeringud ühtlasi
ka ilusaks kingituseks. Kõik
lasteaias ja selle ümbruses
tehtavad tööd peavad lepingute järgi olema valmis enne 1.
septembrit.
Alanud on tööd ka Liiva küla
ca 30…35 aastat vanade soojatrasside väljavahetamiseks,
milleks saadi toetust ka Keskkonnainveteeringute Keskuselt. Nüüd on peale vanade
trasside osalist lahtikaevamist
selge, et mõned trassijupid ei
oleks enam järgmist talve vastu
pidanud. Kindlasti tekitab uus
kaevamine ebameeldivusi ja

kõigil on alles värskelt meeles
mahukad vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevetööd,
kuid paraku ei asu vee- ja
küttetorustikud enamasti üksteise ligidal ja ka toetusi ei jagata
mitte samadel aastatel. Ilma
projektitoetusteta oleks nii
mahukad tööd üksnes valla
eelarvest mõeldamatud. Soojatrasside ehituse peatöövõtja on
OÜ Märja Monte, kaevetöid
teostab OÜ Kehte. Torutööde
teostamise lõpptähtaeg on 15.
september ja heakorratööde
teostamise lõpptähtaeg on 1.
oktoober k.a.
Mahukamatest ehitustöödest
on sel aastal plaanis veel
Hellamaa külakeskuse köögi
remont ja korraliku sisseseade
paigaldamine.
Värskema ilme tahaks enne
sügist anda veel Liiva staadionile ja ka spordihalli
sisemusele. Et need objektid
saaks korda, on vaja suhteliselt
suuri investeeringuid ja erinevate toetusskeemide abi, kuid
elementaarse korra ja tingimused saab tihtipeale hea tahte
abil.
Kahju on sellest, et sel aastal
niigi oluliselt vähendatud
riigipoolne omavalitsustele
antav teehoolde raha läks kõik
lumetõrjesse, lisaks veel ka
osaliselt valla vahendeid.
Õnneks leiti sel aastal võimalus
suurendada valla enda panust
teede investeeringutesse ja tänu
suhteliselt odavnenud ehitushindadele õnnestus sel suvel

viia mustkatte alla 1,0 km lõik
Linnuse külas ja 220 m asfaltbetoonteed ehitati Piiri külas
ning veel eespool mainitud
lasteaia sisehoovi teed. Valmis
sai ehitada ka Hellamaa
kalmistu parkla aluse, kus veeti
peale lisa killustikukiht, anti
sobivad kalded ja rulliti alus
kinni.
Paraku ei ole kõik nii ilus kui
eelnev jutt. Kahjuks on just
kõige halvemad lood meie
suurima ja mahukama investeeriguobjektiga, s.o sotsiaalkeskuse ehitusega. Nagu
ilmselt kõigile lugejatele teada,
on praeguseks hetkeks Muhu
vald teiste ehituses osalevate
valdade heakskiidul üles
ütelnud töövõtulepingu senise
ehitaja, Facio Ehituse AS-ga ja
oleme alustanud uue riigihanke
ettevalmistamist. See teema on
väga mahukas ja väärib pikemat
lugu, loodetavasti on järgmise
lehe trükkimineku ajaks
kirjutada midagi rõõmustavamat ja ka uut infot. Kahju on
kaotsiläinud ajast ja rahast, uue
hanke ettevalmistamine ja
läbiviimine peab olema väga
hoolikas ja läbimõeldud. Uut
sotsiaalkeskust on nii Muhule
kui naabervaldadele väga vaja,
seda kinnitavad nii meie kui
naabrite sotsiaaltöötajad üksmeelselt.
Need olid mõned märksõnad
eelkõige investeeringute poole
pealt, igapäevaelu oma murederõõmudega paraku ei paista eriti

silma, aga neid keerulisi teemasid, mida tuleb valla spetsialistidel lahendada, jagub. On
siis tegu erinevate planeeringuvaidlustega, arendustega või
naabrite omavaheliste vaidlustega, ääretult lai ja keeruline
on rasketel aegadel loomulikult
sotsiaalvaldkond.
Et lõpetada rõõmsamate
nootidega, siis asi, mille üle
kurta ei tohiks suvisel Muhumaal küll keegi, on kultuuri- ja
rahvaürituste hulk. Kuigi kohati
kahtlustavad korraldajad, et
rahvas on küllastunud üritustest (ja loomulikult seab ka raha
oma piirid), siis on enamasti
kõikidele üritustele jätkunud
osalejaid ja augustis on veel
mitmeid põnevaid üritusi ees
igale vanusele ja maitsele:
noortebändide kontsert Lepana
rannas, Küünikontsert, Lõunaranna sadama aastapäevapidu
ja palju muid üritusi.
Samuti tahaks kõiki muhulasi
ja suvemuhulasi kutsuda osalema sel aastal taaskord ellupuhutud Muhu jooksule, kus
meelepärase liikumisviisi, kas
joosta, teha kepikõndi või
lihtsalt matkata, leiavad kõik
tervisenõudlejad (vt ka
www.muhu.ee).
Sel sügisel on vallal ees üks
ilus tähtpäev: 1. oktoobril täitub
20 aastat Muhu valla taasloomisest. Oleme siis tublid ja
töökad, et saaksime uhkusega
tähistada koduvalla sünnipäeva.
Raido Liitmäe

Volikogu 8. juuli (erakorraliselt) istungilt
Osales 10 volikogu liiget.
- Töövõtulepingu lõpetamine
Facio Ehituse AS-ga. Muhu
vallavalitsus on tellinud TTÜ-lt
ehitusliku uuringu, 21. juunil võeti
objektilt proovikehasi, teavitati
töödest ka ehitajat ning kutsuti
objektile edaspidiste vaidluste
vältimiseks. Ehitaja esindajat
kohale ei tulnud, selgitas Raido
Liitmäe.
Facio Ehitus AS lõpetas töötegemise ilma vallaga kokku leppimata.
1. juulil vedas Facio Ehitus
objektilt ära kõik soojakud, võttis
maha objekti teadetetahvli ja firma

nimega sildid.
Volikogu liikmed olid seiukohal,
et pole mõtet oodata ning leping
tuleb lõpetada.
Uue riigihanke ettevalmistamist
on alustatud, kaalutakse erinevaid
hankevorme. Ühe riigihanke ettevalmistamine ja läbiviimine maksab
ligikaudu 30 tuhat. Kuid EAS
rahastab ja otsustab.
Indrek Võeras selgitas, et kogu
projekt nihkub aasta võrra edasi.
Rahastamine lõpeb aastal 2013. Kui
riigihange läheb väga palju kallimaks, siis vaja esitada kahjunõue
Facio Ehituse AS vastu.

10 poolthäälega otsustas volikogu volitada vallavalitsust lõpetama töövõtuleping AS Facioga
ühepoolselt.
- Sotsiaalkeskuse muudatusprojekti lepingu sõlmimine.
Vallavalitsus on küsinud hinnapakkumisi AS-ilt Koger ja Parnerid ja
OÜ-lt Civen. Indrek Võeras tutvustas pakkumiste sisu. Muudatusprojekt on vajalik uue riigihanke
väljakuulutamisel. Ettepanek sõlmida projekteerimisleping otse läbi
vallavalitsuse, mitte läbi ehitaja.
Võtta hinnapakkumised ja otsustada siis. Muudatusprojekti sõlmi-

mise poolt hääletas 10 volikogu
liiget.
- Muhu Põhikooli ja Muhu
Lasteaia ühinemine. Märt Lehto:
sügisest hakatakse ette valmistama
Muhu Põhikooli ja Lasteaia kokkuviimist ühtse juhtimise alla.
Otsustati eelarve koostamise
käigus teha otsus ühinemise kohta
ja alustada ettevalmistusi vajalike
dokumentide vormistamiseks.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist
www.muhu.ee - dokumendid dokumendiregister.
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Vallavalitsuse istungitelt

5. juuli

Kinnitati projekteerimistingimused:
- Pädaste küla Kadaka kinnistu
sauna ehitamiseks,
- Eesti Vabariigile kuuluva
Levalõpme küla Liivamaa kinnistu
eluhoone, radarihoone, ladu-garaaþi
ja sidemasti ehitamiseks ning helikopterite maandumisplatsi, välisvõrkude liitumiste ja kaevu
rajamiseks. Piirdeaedadele ning
kinnistusisestele teedele, platsidele
ja välisvõrkudele eraldi tingimusi ei
esitata.
Väljastati kirjalik nõusolek
Vanamõisa küla Saueaugu puurkaevu rajamiseks.
Muhu Vallavalitsus viis läbi
lihthanked:
- Muhu valla Liiva kaugküttevõrgu projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Tähtajaks laekunud
pakkumused avati 28. juunil.
Edukaks tunnistati OÜ Märja
Mone esitatud pakkumus.
- Muhu lasteaia fassaadi remonttöödeks tähtajaks laekunud pakkumused avati 5. juulil. Edukaks
tunnistati OÜ Collesteri esitatud
pakkumus.
Turismiinfopunktis müüdavate
kaupade müügihinna saamiseks

otsustati lisada iga konkreetse
kauba omahinnale + 20%.
Muhu valla kultuuri-, spordi-,
noorsootöö
üritustele
ja
projektidele määrati toetusi,
lähtudes kultuuri-komisjoni
ettepanekutest. Toetusi said
folkloorirühm
“Munuksed”
esinemisteks Muhus, Männiku talu
Jaaniturniiri „Männiku Kapp“
korraldamiseks, Statkom Vara OÜ
“Küünikontserti” korraldamiseks,
Külasema külaseltsing Rocca al
Mare vabaõhumuuseumis Muhu
päevadel osalemiseks ja Külasema
folkoorirühm “Kodukootud“ Kullamaa jaanitulel esinemiseks.

20. juuli
Kehtestati valla mootorsõidukite
ja kommunaalameti teenuste uued
hinnatariifid seoses mootorkütuse
hinna tõusuga. Muhu valla elanikele
ja ettevõtetele kinnitati alljärgnevad
hinnad:
- Autobuss IVECO: 8 kr/ km
(0.51 EUR), 50 kr kasutustund
(3,20 EUR),
- Veoauto SAZ-3507-01-015: 11
kr/ km (0,70 EUR), 50 kr ootetund
(3,20 EUR),
- Traktor Belaruss MTZ 952.3:
375 kr/ tund (23,97 EUR).

- Murutraktor: 200 kr /tund
(12,78 EUR),
- Võsalõikur, trimmer ja mootorsaag: 150 kr /tund (9,59 EUR).
Otsustati korraldada Viira küla
Uuelu maaüksuse detailplaneeringu
projekti avalik väljapanek 2. - 15.
augustini 2010 ja detailplaneeringu
eskiisprojekti avaliku väljapaneku
tulemuste arutelu 16. augustil kell
13 Muhu Vallavalitsuse maa- ja
planeeringuosakonna ruumides.
Alates 20. juulist – 1. septembrini 2010 kehtestati Muhu Spordihalli piletite ja pakutavate teenuste
hinnad järgmiselt:
ÜKSIKPILETID:
Pallimängusaali pilet 60 min, 15
krooni (0,96 eurot)
Pallimängusaali pilet õpilane* 60
min, 10 kr (0,64 eurot)
Duðði kasutamine (sportimas
käimata) 60 min, 10 kr (0,64)
Jõusaali pilet 60 min, 15 kr (0,96)
Jõusaal pilet õpilane* 60 min, 10
kr (0,64)
Lauatennise, koroona pilet 60
min 15 kr (0,96)
Lauatennise, koroona pilet
õpilane* 60 min 10 kr (0,64)
Sulgpalliväljaku pilet 60 min 25
kr (1,6)
Sulgpalliväljaku pilet õpilane*

60 min 20 kr (1,28)
Tenniseväljaku pilet 60 min 50 kr
(3,2)
Tenniseväljaku pilet õpilane 60
min 40 kr (2,56).
* õpilane vanuses kuni 16 a.
SAALID
Pallimängusaal 60 min, 80 kr (5,11
eurot)
Saun 60 min 80 kr (5,11)
Saun 120 min 150 kr (9,59)
Terve maja kasutus 60 min 250
kr (15,98).
Organiseeritud treeninggrupi
korral Muhu valla elanikele saali
kasutamine ja pesemine välisväljakute kasutuse korral tasuta.
Pikemaajalisel ruumide kasutamisel (laagrid, spordiüritused jne)
hind kokkuleppel Muhu Põhikooliga.
Hajaasustuse veeprogrammile
laekunud taotluste menetlemiseks ja
hindamiseks kinnitati komisjon
järgmises koosseisus: Arvo Vaga komisjoni esimees, liikmed: Raido
Liitmäe, Triin Valk, Mihkel Ling,
Indrek Võeras.
Otsustati maksta Muhu valla
külaelanike ühistegevuse ja külade
arendamise projektide toetust
Simisti külale 30. juulil toimunud
Merepäevade ürituse toetamiseks.

Aita luua merendusmuuseumi
ekspositsiooni

Üleskutse

Järgmisel aastal avatakse Lennusadamas üks Põhja-Euroopa
põnevamaid merendusmuuseume.
Täna on kõigil võimalus anda panus
muuseumi väljapaneku koostamiseks, mille paneb kokku Meremuuseum, kes kogub selle jaoks
sobivaid ajaloolisi andmeid ja
esemeid.
Peale selle kogub muuseum ka
Eesti allveelaevadega Lembit ja
Kalev seotud teavet, nagu andmed
laeva meeskonda kuulunud
inimestest või nende järeltulijatest,
laeval teeninud inimeste mälestused
ja laevade pildid.
Kolmandaks võib meremuuseumi teavitada ka merendusega
seotud ajaloolistest esemetest.
Meremuuseumi direktor Urmas
Dresen: „Kellel on kodus midagi
põnevat, mis võiks kuuluda
järgmisel aastal valmiva Lennusadama külastuskompleksi ekspositsiooni, võtku samuti Meremuuseumiga ühendust.“ Ta palus

esemeid mitte kohale tuua, vaid
esmalt muuseumile helistada või
kirjutada. Seejärel korraldab
muuseum lugude üleskirjutamise
või esemete transpordi.
Meremuuseumiga saab ühendust telefonil 6411 408, e-posti
aadressil info@meremuuseum.ee

Eesti allveelaeva Kalev
ahtris lehvinud lipp peideti 1940. aastal ja seda hoiti
aastaid teki vahele õmmelduna, kuni säilitaja
järeltulija annetas selle
2008. aastal meremuuseumile.

või aadressil Pikk 70, 10133 Tallinn.
Lennusadamas asuvad aastatel
1916-1917 ehitatud haruldased
koorikbetoonangaarid, mis olid
mõeldud mahutama tolleaegseid

Ennesõjaaegset sarvmiini
mudelit, mis omal ajal
kingiti Eesti laevastiku
ohvitserile, kasutasid lapsed mänguasjana, kuni
omaniku sugulased annetasid selle ühel hetkel
meremuuseumile. Mudel
on väljas miinimuuseumis.

suurimaid vesilennukeid. 1920-30.
aastatel tegutses nendes Eesti
kaitseväe lennusalk. Hiljem toimetas Lennusadamas sadama
abilaevastik ja Balti Laevastiku
Ehitusvalitsus. Pärast 1989. aastat
kuulus Lennusadam erinevatele
omanikele, kuni see läks 2006. aastal
lõplikult tagasi riigi omandusse.
2011. aastal avab meremuuseum
Lennusadamas külastuskeskuse,
millest saab üks suuremaid ja
atraktiivsemaid meremuuseume
kogu Põhja-Euroopas. Selles
tutvustatakse Eesti merenduse ja
meretehnika ajalugu ning põnevaid
eksponaate, nagu allveelaev Lembit,
puujaht „Haili“, suured rannakaitsekahurid, elusuuruses vesilennuk ja mitmed teised veesõidukid. Ehitustööde käigus
taastatakse kolm unikaalset
koorikbetoonist sfäärilist kuplit ning
rajatakse interaktiivne ekspositsioon.
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Hei … Hei … Hei !!!!!!!!! LAADALE!

7. august - Raissa Laugen 100! Tugevat tervist!

Muhu Spordihalli ees 20. augustil kell 9.00
56604030, Aino Värbu.

Mihklikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Paula Tarvis
Valentin Valk
Pauline Kesküla
Salme Laaneväli
Vassili Räim
Endel Jõesalu
Hilda Kiviaru
Linda Ristkokk
Hilda Paist
Petronia Kõrv
Laine Pallas
Leida Väljaots
Armilda Vaher
Arnold Nikkel
Elmar Tuul
Vaike Vahter
Salme Maripuu

94 (2.9)
94 (5.9)
93 (21.9)
92 (14.9)
89 (5.9)
87 (22.9)
87 (29.9)
86 (25.9)
85 (15.9)
Maila Pirkko Tellervo
84 (28.9)
75 (11.9)
83 (6.9) Silvennoinen
Johannes
Sugul
75 (18.9)
83 (17.9)
Maie
Schmuul
75 (25.9)
83 (27.9)
Vello Tikerpalu 70 (1.9)
82 (16.9)
Sirje Mölder
70 (8.9)
82 (25.9)
Silja Valk
60 (12.9)
80 (11.9)
Andres Paist
60 (27.9)
80 (16.9)
Palju õnne!

Muhu Restoranis
6. augustil algusega kell 21
ansambel Folkmill.
27. augustil kell 21

Ivo Linna ja
Antti Kammiste.
Pilet mõlemal üritusel 100.-

Üks asi 3
Metal / punk kontsert
7. augustil kl 19 Lepanal:
Maleva, Punkentsefaliit,
Minttaara, Monstercöuq.
Pilet 30 krooni.
Lisainfo 53 641 820.

Neljapäeval, 12. augustil kell 11 Liiva Raamatukogus

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 5291881
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com

EAÕK
Hellamaa
15. august kl 10 Jumalaema
uinumise püha jumalik liturgia

Liiva hooldekodu
15. august kl 13 palvus Kõigepühamale Jumalasünnitajale Neitsi
Mariale
Kirikupühad augustis:
6. august - Issanda muutmise
püha (Matteuse 17, 1-7)
15. august - Jumalaema uinumise
püha
29. august - Ristija Johannese pea
maharaiumise päev (Markuse 6,
14-30).
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

14. juulil 44-aastane Rein Tilling.
18. juulil 79-aastane Vilve Jagor.
19. juulil 89-aastane Menander Toom.
1. augustil 86-aastane Astred-Koidula Ormet.
Tunneme kaasa omastele!

lugemise-lugejakeskne temaatiline üritus Ainu ja Heino Kään: "Lugemiseelistuste kujunemisest ajas,
meelisautoritest, raamatukogu tähendusest"
Ootame osa võtma kõiki, kel raamat elus tähtsal kohal!
Palume kaasa rääkida, mida raamatute puhul oluliseks peate,
millist lugemisvara eelistate, kirjanikest, kellest lugu peate või
muud, mida lugejana öelda sooviksite.

14. augustil algusega kell 21
Küünikontsert Ajaval.
Küüni püünele astuvad Tõnis Mägi ja Jarek Kasar.
Pilet 150.-, pensionär ja laps (7-16 a) 125.- krooni.

21. august - Lõunaranna sadama avamise 1. aastapäev
Lõunaranna Sadam: 19.00 Puhkpilliorkestri kontsert
20.00 Tantsuõhtu
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 31. augusti õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 5 krooni

