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Tellige ära valla
juubeliraamat(ud)!

Veel on jäänud poolteist kuud
valla juubeliraamatu ilmumiseni. Hetkel toimub raamatu
müük, kus peaks arvestama
seda, et trükime vaid nii
palju eksemplare, kui suur
on ettetellimine.
Kindlasti sellele raamatule
kordustrükki ei tule, sest vallal on vaid ükskord 25. sünnipäev. Paneme teile südamele:
helistage valda või tehke ülekanne. Vallast on võimalik ka
osta raamatu kinkekaarte.
Raamatus on palju kauneid
pilte ja samas valla 25 aasta
tegemised kronoloogilises järjestuses. Huvitav endal vaadata ja jagada rõõmu naabrite,
pere ja sõpradega.
Head muhulased olge aktiivsed!
Raamatu koostajad
(Vt ka fotoraamatu reklaami
lk 4.)

Lõikuskuu 2015

Ehtsate Muhu toodete laat tõi kokku
hulgaliselt naerusuiseid
müüjaid ja ostjaid
10. juulil Koguvas toimunud
esimene ehtsate Muhu toodete
laat möödus korraldajate hinnangul üliedukalt.
Kokku müüs laadal 27 erinevat
Muhu ettevõtjat, seltsingut või
asjaarmastajat, ilm oli suurepärane ja külastajaid arvatust
kordades rohkem.
Laada üheks kriteeriumiks oli,
et kogu kaubavalik peab olema
muhupärane, müüjad muhulased

või muul moel Muhuga seotud.
See kriteerium oli kenasti täidetud ning kõikidesse müügipunktidesse oli pandud Muhule omast
ilumeelt ja hinge.
Kaubavalik ulatus käsitööst
söögi-joogini ning nii külastajad
kui ka korraldajad olid positiivselt üllatunud, kui palju
vägevaid, südamega tegevaid
ettevõtjaid väikesel Muhu saarel
tegelikult tegutseb. Paljud väike-

Toitlustab grillmeister Meelis
Meedla. Kui kõht tühi, ole
varem kohal :)

Info 50 21 391.

tootjad osteti kaubast tühjaks
vaid tunni ajaga ning laada hobuning mootorratta lustisõidutajatel
jätkus kliente terveks päevaks.
Kell seitse juhatas Tooma õuel
Muhu-Hanila-Leedu simmani
sisse muuseumi juhataja Meelis
Mereäär ning head emotsioonid
ja muusikarütmid kestsid veerand üheteistkümneni.
Laada- ja simmanimelu sai
Arni Otsa abil salvestatud ka
videolindile ning augustis ootame kõiki huvilisi valminud laadafilmi Muuseumisse vaatama.
Tervitame kõiki, kes 10. juulil
Koguvasse sattusid ning oma abi
ja kohaloluga laada just nii
kenaks muutsid, nagu ta välja
kukkus!
Maigi Ruttu
Muhu Muuseum

Küünikontsert
Aljava küünis
15. augustil kl 21
Esineb ans. Dagö
Väravad avatakse kl 20.
Pilet 13 eurot saadaval
kohapeal. Lapsed kuni 10
a (k.a) tasuta.

Muhu leht

Laadalisi ja mootorratta
lustisõidutajad võttis
pildimasinasse

Kalmer Saar

Muhulased laulsid suve saarele tagasi
Laupäeval, 1. augustil astusid
Liiva spordiväljakul oma rahva
ette Muhuga seotud muusikud.
Ligi kolm ja pool tundi kulus
esinejate ärakuulamiseks: nii
pikka ja toredat vabaõhukontserti
Hellamaa laululava heaks ja
valla 25. sünnipäeva auks ei

osanud publik viie-eurose pileti
eest mitte oodatagi.
Erinevate esinejate ülesastumisi sidusid moekasti kokku
kaks Muhu nänne (Irena Tarvis
ja Anu Kaljuste) Meelis Mereääre lõõtsaviiside saatel, esinejate tutvustamise kohuseid kan-

dis vaprasti Ivo Linna.
Muhulased ja Muhu sõbrad said
nautida laulupärle ja kütkestavaid pillihelisid, kaasa elada
mõnusatele etteastetele. Kui
esialgu tuli vihmavarju või keepi ligi hoida, siis varsti jäi
Järg lk 3.
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Algas hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt

29. juunil sündis Marju
Laaneväli ja Jarmo Oksa perre tütar Meribel
Oks.
Muhu vald saavutas
Suvemängudel 5. koha
14. Eestimaa Suvemängud
toimusid 10.-12. juulini Kuressaares. Seal osalesid 15
maakonna, 24 linna ja 68
valla võistkonnad, kokku üle
3000 sportlase, kes võistlesid
26 spordialal.
Muhu valla võistkond saavutas üldkokkuvõttes väikeste
valdade (alla 2000 elaniku)
arvestuses tubli 5. koha. Väikeste valdade grupis osales 29
valda.
SK Muhu

Saare maakonnas algas 1. augustist 2015 hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kihelkonna, Laimjala, Leisi, LääneSaare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu,
Salme ja Valjala vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada
paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 30. septembriks 2015.
Hajaasustuse programmi
eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse majapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul
kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järg-

Vallavalitsuse istungitelt
8. juuli
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
otsused.
Eraldati vahendeid reservfondist (tagasi nõutud sihtfinantseeringu katteks, Hellamaa Külakeskuse ja Liiva
spordihalli põrandate remondiks).
Otsustati toetada osalemist
EMV sprintidel ja rallidel.

17. juuli
Otsustati toetada majapõlengu ohvrit.
Tunnistati avatud menetlusega riigihanke „Muhu
Noortekeskuse sisustuse soetamine ja paigaldamine –
kööginurga mööbel ja köögitehnika“ edukaks pakkujaks
madalaima hinnaga pakkumuse teinud Holdfart OÜ.

30. juuli
Kinnitati „Küünikontserdi“
toimumine Aljava küünis 15.
augustil kell 20-23. Üles astub ansambel Dagö.
Otsustati võtta peremehetu
varana arvele suvila Kesse
külas.

Otsustati jagada Igaküla
Kõue kaheks: Kõue ja Nuka.
Väljastati projekteerimistingimused
- Simisti k Kalda mü elamu
ehitamiseks;
- Levalõpme k Uuetoa mü
elamu ehitamiseks;
- Linnuse k Kallaste mü
majandushoone saunaks
rekonstrueerimisele;
- Lepiku k Puka-Lagasma
mü elamu, sauna ja aida ehitamiseks;
- Rootsivere k Nuka mü
elamu ehitamiseks;
- Kantsi k Ado mü elektrivõrguga liitumiseks vastavalt
Elektrilevii OÜ poolt koostatud projekteerimisülesandele.
Kooskõlastati puurkaevu
asukoht
- Kuivastu k Paali mü;
- Rootsivere k Nuka mü;
- Igaküla Kasemetsa mü.
Väljastati kirjalik nõusolek
Rannakülas Käänu mü-l kuuri
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba
Kuivastu-Kuressaare mnt
teevalgustuse liitumisele
elektrivõrguga Liiva külas.

Lähemat teavet leiad Muhu valla kodulehe dokumendiregistrist.

mistele nõuetele:
- taotleja elab alaliselt selles
majapidamises, millele ta toetust
taotleb;
- taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb katkematult vähemalt
alates 1. jaanuarist 2015;
- taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud;
- hoone, millele toetust taotletakse, peab olema kantud ehitisregistrisse www.ehr.ee
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab
vastama taotlejaga samadele
nõuetele.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse
määramisel võetakse arvesse ka
varasematel aastatel hajaasustuse
programmist, elektriprogrammist
ja hajaasustuse veeprogrammist
saadud toetused. Taotleja ja

kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotluste rahastamise kogumaht on piiratud valla eelarvega
ja toetuse saajad selguvad pingerea alusel.
Ehituslikke töid tohib alustada
alles pärast projekti osas rahastamisotsuse tegemist ning toetuse saajaga toetuslepingu sõlmimist. Uuringud, projekteerimine,
riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Programmdokument ja taotlusvormid saadaval Muhu valla
www.muhu.ee ja EAS’i
www.eas.ee kodulehel.
Lisaifo: Arvo Vaga, Muhu Valla Kommunaalameti juhataja, tel.
5086226, arvo.vaga@muhu.ee
Täpsem ehitusalane info:
Indrek Võeras, Muhu valla
ehitusspetsialist, tel. 4530 682,
indrek@muhu.ee
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Muhulased laulsid
suve saarele tagasi

Noppeid

Algus lk 1.

päike püsima ja Ivo Linna võis kontserdi otsi
kokku tõmbama hakates õigusega hõisata:
„...kätte jõudnud suvi!“ Ott Leplandi
suurepärast soolokontserti tema mõtlikest
lauludest võisime kuulata juulikuu alguses
Muhu kirikus, ja tema laulud võitsid seegi
kord publiku täie tähelepanu.
Kindlasti väärivad märkimist kõik seni veel
vähemtuntud noored lauljad, nagu ka vanema
põlvkonna tarmukad loomeinimesed. Aga nii
nagu kontserdile ei mahtunud kõik need muhulased, kes muusikat teevad, ei mahuta
pisike Muhu leht kõiki neid häid sõnu, mis
esinejad õieti vääriksid.
Ise igatahes tundsin sooja tänutunnet Ants
Oidekivi lauldud sõnumi „Kui on meri
hülgehall...“ eest - harva kuuleb ju pillimehi
laulmas, ja mõne laulu sõnum lihtsalt on
isiklikum. Usun, et niisugused isiklikud äratundmised leidsid erinevate lauljate, laulude
või pillilugudega tee iga inimeseni publiku
hulgas, kõnelemata ülevast hetkest, kui esinejad üheskoos ja rahvas püsti seistes Mihkel
Mereääre eestlaulmisel hõiskas „See oo meite
Muhu...“ On ju tähtis läbi elada niisuguseid
ühendavaid momente, minuteid ja tunde.
Kuna kontsert salvestati, siis loodetavasti
saavad kontserdist osa veel paljud muhulased
ja Muhuga seotud inimesed, kes sel päeval
kuulama tulla ei saanud.
Anu Pallas

Anu, Meelis ja Irena kontserti “ k okku sõlmimas ” .

Kalmer Saar

Augustis Muhu Muuseumis
6.-9. augustini toimub Muhu
Muuseumis Pärandoskuste
nädal – see on sündmus, mis
tuletab meelde elementaarseid
igapäevasju, mida teadsid kõik
meie esivanemad, kuid mille
meie oleme ära unustanud. Sel
aastal saab värskendada oma
teadmisi järgmistes teemades:
Vikatiga niitmine; Aia- ja ravimtaimed ja nende kasulikkus;
Vana-eesti saunakombestik ja
Loodusmärkide lugemine.
Päevad koosnevad nii seminarist/loengust kui ka praktilistest töötubadest (nt saunapäeval õpitut praktiseeritakse
päeva lõpus Vanatoa turismitalu
Pärdi saunas). Juhendajateks on
oma ala meistrid mandrilt ja
Saaremaalt.
Piletihinnad olenevalt päevast
kaks kuni viis eurot päev. Palume oma osalemine kindlasti eelnevalt registreerida. Täpsem ajakava ja juhised Muhu Muuseumi
kodulehel.
Pärandoskuste viimasel päeval,
9. augustil kell 14.30 külastab
muuseumit Tartu Rahvamuu-

sikaansambel „Sirgutii“, kes
esineb Tooma õuel 30-minutilise
kavaga. Nende repertuaaris on
muuhulgas ka Saarte rahvaviise.
Muuseumi piletiga või Pärandoskuste nädala üritusel osalejale
kontsert tasuta.
12. augustil kell 20.00 tuleb
taaskord külla teater, seekord
Saaremaa Teater etendusega
„Millal küll Kalev koju
jõuab?“ Etendus toimub Tooma
rehealuses ja ruum on just selleks etenduseks kohandatud.
Piletid hinnaga 8/6 eurot saadaval kohapeal.
29. augustil kell 18.15 vaatame muuseumi kontorihoones
laadavideot „Meite Muhu
mant“. Pilet 1,5 eurot.
Lõikuskuu lõpetame 29.
augustil kell 19.00 Matsalu
Näitemängu Seltsingu näitemänguõhtuga, kus lavastuvad
ükteise järel kaks humoorikat
tükki. Esimene neist on „Kosjakuulutus“ - taluperemees Miku
otsib endale tallu perenaist. Ta
paneb kuulutuse lehte ning pärast seda hakkavad teda külas-

tama väga erineva karakteriga
naised. Teine etendus „Pühapäev“ on õpetlik lugu ämmadele,
kuidas minia ja ämm ühes köögis
pühapäeva hommikul pannkooke
tehes riidu lähevad. Ühispilet
mõlemale etendusele 5/3 eurot
(kestab kokku 1 tund). Etenduste
vahepeal avatud muusikaline
puhvet.
Pärast teatrit liigutakse ühises
rongkäigus ja pillilugude saatel
Koguva sadamasse, kus süüdatakse muinastuled ja esineb
Hanila kapell.
Kuni 31. augustini saab
muuseumi kontorihoones näha
Kalmer Saare muhuteemalist
fotonäitust ning on võimalus
näitusel olevaid fotosid osta.
Muhu Muuseum on kuni 15.
septembrini külastajatele
avatud iga päev (9.00-18.00).
Korraldame ettetellimisel giidituure, lõbusaid maastikumänge,
meisterdamise õpitubasid ja
tutvustame vanu rahvakombeid.
Kohtumiseni!
Maigi Ruttu
Muhu Muuseumi tegevusjuht

Eesti Päevalehe Ärileht kajastas Muhu saare lihtsust ja
luksust 7. juuli numbris. Sõna
sai vallavanem Raido Liitmäe,
kes hindab muhulaste arvuks
suveti 5000-le. Muhu on ka
kuum kaubamärk ja vallavanem on rahul, kui ettevõtjad
arvavad, et see müüb.
Muhu uus noortekeskus on
peaaegu valmis ja ootab sisustamist, kirjutas 9. juuli Saarte
Hääl. Avamine toimub septembris.
17. juuli Saarte Hääl valgustas Nõmmkülas toimunud
kunstnikefestivali „Tulevik –
Horisont“.
30. juuli Saarte Hääl andis
aimu Marti Mereääre magistritöö kohta Muhu nilbetest ja
roppudest rahvalauludest.
8. juuli Saarte Hääl tõi ära
Muhu rookatusemeistri
Mihkel Lingu seisukoha konkurentide hindade kohta.
Muhu Leib laiendab tootmist ka Tartusse, kirjutas 1.
juuli Saarte Hääl. Muhu Leiva
töökoda avatakse septembris
Tartu loomelinnakus endise
aparaaditehase hoovis Kastani
ja Riia tänava nurgal.
Väike väin sai parlamendis
toetusrühma, tõdes 17. juuli
Saarte Hääl. Toetusrühm loodi endise Kuressaare linnapea
ja praeguse riigikogu liikme
Hannes Hanso algatusel.
Kohaliku aktsioonina korraldati hiljuti Pöide, Orissaare
ja Muhu valla ning keskkonnaameti ja muude looduskeskkonnaga tegelevate
organisatsioonide ühiskohtumine.
Külasema küla on kui väike
kultuuripärl keset Muhu, kinnitas 15. juuli Meie Maa,
kajastades küla 7. laulu- ja
tantsupäeva.
T ude ngi d m õõdi st a si d
Muhus kivihooneid, kirjutas
8. juuli Meie Maa. Sügiseks
valminud jooniste skännid
talletatakse Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
keskuses ning Muhu muuseumis. Taluomanikud saavad
need emmast-kummast digitaalselt kätte.
Saaremaa koduklient on
suur elektritarbija, teatab
Elektrilevi blogi. Keskmise
Saare maakonna kodukliendi
kuine tarbimine on ligikaudu
251 kWh. See on suurem
Eesti enamike maakondade
tarbimisest, kuid jääb alla
Pärnumaa, Raplamaa ja
Harjumaa koduklientidele.
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Huik! tuleb taas Muhu kirku
Juba kolmandat aastat korraldab Segakoor HUIK! heategevuslikke koorikontserte
nigelas seisus kirikute olukorra parandamiseks. Kontsertide eesmärgiks on pöörata
inimeste tähelepanu kirikuhoonete olulisusele meie kultuuriajaloolisel kujunemisel,
kiriku rollile eesti muusikaloos ning nende sakraalhoonete praegusele olukorrale.
Kahel eelneval aastal kandsime ette Veljo Tormise teost “Tornikell minu külas”. Sel
aastal tulevad koori esituses ettekandele Pärt Uusbergi trükisoe orkestriteos "Eestimaa
taevastes kumab...", mille esiettekanne toimus alles käesoleva aasta juulikuus, ning sama
helilooja imeilus "Õhtu ilu" (2014) kahele koorile ning orkestrile, mida on samuti vaid
loetud kordadel ette kantud, kuid igal ettekandel on ka Segakoor HUIK! osalenud. Peale
selle kuuleb kontsertidel Cyrillus Kreegi vaimulikke rahvaviise. Lisaks Segakoorile
HUIK! lööb kontsertidel kaasa ka noortest professionaalsetest mängijatest
kokkupandud keelpilliorkester.
Kontserdid toimuvad: 6. augustil kl 19 Nissi kirikus, 7. augustil kl 19 Kaarma kirikus
ja 8. augustil kl 19 Muhu Katariina kirikus.

Miks on väikepõllumajandustootjate kavaga liitumine kasulik?
1.-17. augustini võtab PRIA
vastu taotluseid väikepõllumajandustootja toetuskavaga
liitumiseks. Liituda saab vaid
käesoleval aastal.
Väi ke põllumaj andustootja
toetust (VPT) võib taotleda isik,
kes on eelnevalt taotlenud 7.
maist kuni 19. juunini 2015
vähemalt ühte pindala- või
loomadepõhist otsetoetust.
Mis on VPT?
Võrreldes otsetoetuste ja maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetustega, on VPT nõuded
lihtsamad – VPT taotleja ei pea
pärast vastava taotluse esitamist
enam täitma nõuetele vastavuse
nõudeid, kui ta ei taotle lisaks
otsetoetustele ühtegi MAK
keskkonnatoetust. Samuti ei pea
VPT taotleja järgima nn rohestamise tava.
VPTga on võimalik liituda
kõigil otsetoetuste taotlejatel,
kuid arvestada tuleb, et VPT
maksimaalne summa taotleja
kohta on kuni 1250 eurot aastas.

Summa leidmiseks liidetakse
kõik taotleja tänavu taotletud
otsetoetused. Otsetoetuste hulka
kuuluvad piimalehma, ammlehma ja ute ning kitse kasvatamise otsetoetus, ühtne pindalatoetus, kliimat ja keskkonda
säästvate põllumajandustavade
toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus ning noore
põllumajandustootja toetus.
Kui taotleja otsetoetuste summa kokku tuleb suurem kui 1250
eurot ja ta taotleb VPT toetust,
siis määratakse VPT toetust
1250 eurot. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on
väiksem kui 1250 eurot, siis
võetakse VPT toetuse määramisel aluseks tegelik otsetoetuste
summa.
PRIA arvutas välja prognoositavad otsetoetuste ühikumäärad ja saatis väiketootjate
toetuskavaga liitumise võimaluse
kohta käiva teavituskirja ligi 10
200 taotlejale, kelle otsetoetuste
eeldatav summa on kuni 1500
eurot.

Taotlusi VPTga liitumiseks
saab PRIAle esitada paberil
maakondlikusse teenindusbüroosse,e-PRIA pindalatoetuste
või loomatoetuste dokumentide
üleslaadimise teenuse kaudu või
digiallkirjastatult aadressil
info@pria.ee
Väikepõllumajandustootjate
kavaga liitumiseks saab taotluse
esitada ainult üks kord 2015.
aastal. VPT toetuse saamise
soovi korral tuleb taotlejal igal
aastal esitada taotlus vähemalt
ühe otsetoetuse taotlemiseks. Nii
kinnitab ta igal aastal oma soovi
jätkata väikepõllumajandustootjate kavas.
Väikepõllumajandustootjate
kavast on võimalik lahkuda alates 2016. aastast. Tuleb aga
arvestada, et pärast kavas osalemisest loobumist ei saa sellega
enam uuesti liituda. Samuti tuleb
pärast VPT kavast lahkumist
otsetoetuste taotlemisel taas
täitma hakata nõuetele vastavuse
ning rohestamise nõuded.

Rohumaad tuleb hooldada
10. augustiks
Lisaks eelnevale tuletab PRIA
meelde, et rohumaade hooldamise tähtaeg (niitmine, karjatamine, hekseldamine, niite ja
heksli kokkukogumine püsirohumaalt, v.a erisuste korral, samuti
viljapuude ja marjapõõsaste
võraaluste ja reavahede hekseldamine, niitmine ja niite kogumine) tuleb lõpetada 10. augustiks. Looduskaitseliste piirangutega aladel on nende tööde
tähtaeg 20. august. Hooldamata
rohumaid ei arvestata toetuskõlbliku maa hulka. Kui nõuete
täitmata jätmise põhjuseks on
vääramatu jõud või erandlikud
asjaolud, tuleb sellest PRIAt
teavitada.
Küsimused seoses pindalatoetuste, loomatoetuste ja nende
nõuetega palume esitada
otsetoetuste infotelefonil 7377
679.
Maris Sarv-Kaasik,
PRIA pressiesindaja
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Muhulaste õpetaja
Helje Tikerpalu - 75
Seitsmendal augustil on Muhu
õpetajal Helje Tikerpalul juubel.
Helje on oma pika pedagoogitöö
jooksul olnud õpetajaks ja klassijuhatajaks mitmele põlvkonnale
muhulastele.
Õpilaste ja kolleegide meenutused on erinevad, kuid selles on
kõik ühel meelel, et Helje oli
nõudlik ja täpne. Lapsevanemana mäletan kodus sageli kurtmist, et Tikerpalu ei ole ilmaski
rahul ja nõuab seda, teist ja kolmandat. Kui ma ei oleks olnud
samal ajal Helje kolleeg, siis
oleksin arvanud, et ta on üks
kole inimene. Nüüd oma laste
käest üle küsides selgus aga, et
kuigi ühe poisi arvates oli Helje
nõudlikkus väikese lapse jaoks
veidi hirmuäratav, siis polnud
see midagi erilist ega ka uut, sest
üks vanaemadest olla just samasugune olnud. Teine poiss, kes
läks kooli tunduvalt vanemana,
ei mäletanud aga üldse oma
kunagisi kurtmisi ja ei pidanud
õpetaja Tikerpalu üldse rangeks
õpetajaks. Meelde tuli hoopis
see, et Heljelt saadud kolm sundis teises klassis lugemise selgeks õppima.
Triinu Peegel arvas, et õpetaja
Tikerpalu kasvatas neid nagu
oma lapsi ja Priidu Peegel meenutas õetaja Tikerpalu käitumisjuhendeid, kuidas tuleb osata
tänada ja tervitada, aga teretamisega liiale minna ka ei maksa.

Kõige pikem tutvus Helje
õpilastest (peale oma laste ja
lapselapse Triinu) on Heljega
Leena Peeglil, kes siis, kui Helje
neile katsikule tuli, kastis oma
tulevase õpetaja ja kolleegi märjaks. Leena on Heljele tänulik
oma inglise keele eest, millele
Helje ladus kõva põhja ja mis on
tal aidanud nüüd kogu Euroopas
hakkama saada. Kolleegina mäletab ta Heljet kui julget ja sõnakat, kes oskas nii enda kui oma
õpilaste eest seista. Helje viimase klassi võttis just Leena üle ja
mäletab ka seda, kuidas need
oma klassijuhatajast hoolisid ja
temaga ka siis suhtlesid, kui ta
juba pensionil oli.
Tiiu Saartok mäletab, et ta oli
lõbus ja armastas nalja teha.
Hüüdnime tal ei olnud. Kui, siis
vahel öeldi lühemalt lihtsalt
Tikker. See näitab, et hoolimata
oma nõudlikkusest, respekteeriti
teda just sellisena.
Tiiu ema Ilme Mölder oli Helje
kolleg Hellamaal ja mõnda aega

ka ülemus. Ilme mäletab teda nii
kolleegi kui alluvana ainult heade sõnadega. Kõik asjad olid
alati õigel ajal tehtud ja korras.
Kui Helje vahest ka solvus või
pahandas, siis oli see alati asja
pärast.

Helje viimasel ülemusel Senta
Roomal on õpetaja Tikerpalu
kohta samuti ainult kiidusõnu
öelda. Kui Senta direktorina
Helje tunnis käis, olevat Helje
malbel moel antud korraldused
mõjunud nii, et Senta tundnud, et
need käivad ka tema kohta ja ei
olnud kahtlust, et kõik lapsed
said aru, mida nad tegema peavad hakkama.
Soovime juubilarile jätkuvalt
rõõmsat meelt ja tervist.
Lisatud pildi kohta loodab
Muhu Muuseum ja allakirjutanu
saada täpsemat teavet juubilari
või teiste pildilolijate käest.
Eda Maripuu

Teised Helje õpilased, kes mäletavad õpetaja Tikerpalu sellest
ajast, kui ta mõnevõrra noorem
oli, meenutavad samuti tema
nõudlikkust, aga ka õiglustunnet.
Põhjuseta kellegagi ei pahandatud, rääkimata mõnitamisest.

Muhulaste tulemused 14. Eestimaa Suvemängudel
Juhtide võistlusel (Titeranna
triatlon, mis koosnes petankikuuli täpsusviskest, jooksmisest
ja aerusurfist) saavutas Ain
Saaremäel 15. koha. 16. kohale
tuli mälumängu võistkond
koosseisus Aado Keskpaik,
Mihkel Ling, Siim Saaremäel,
Ain Saaremäel ja Rein Saksakulm. 18. koha saavutas petanki
võistkond (Anne Auväärt, Indrek Vallau ja Arvo Vaga).
Võrkpalli meeskond (Imre
Luht, Veiko Laaneväli, Ain
Ojala, Mihkel Lees, Madis

Tuuling, Siim Rantanen, Ahto
Tuuling, Mart Targem, Kardo
Liitmäe) saavutas 10. koha.
Orienteerumise lühirajal M35
klassis saavutas Jüri Linde 14.
koha.
Kergejõustikus olime esindatud
kolme sportlasega. Parima
tulemuse saavutas Koit Simso,
kes meeste odaviskes saavutas
tulemusega 59.38 6. koha. Koit
tuli kettaheites 16. kohale
(34.81) ja kuulitõukes 21. kohale
(11.16). Pille-Riin Toomsalu
saavutas naiste 100 m jooksus

ajaga 13,86 12. koha ja odaviskes 17. koha (28.73). Priit
Saaremäel tuli meeste odaviskes
21. kohale tulemusega 42.13.
Saaremaa rallisprindi koondises
võistelnud Lauri Peegel
saavutas klassis Sport 2WD 4.
koha. I koha saavutas Raido
Liitmäe juhtide võrkpalli võistlusel Saare maakonna omavalitsusjuhtide võistkonnas.
Suur tänu kõigile võistlejatele
osalemise eest ja Muhu Vallavalitsusele võistkonna toetamise
eest!
SK Muhu

5

Haigekassal algas uus
hambaravi
valikupartnerite
lepinguperiood
Haigekassa juhatus kinnitas
laste hambaravi ja ortodontia
lepingupartnerite valikukonkursi tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood
algas 1. juulist 2015 ja lõpeb
30. juunil 2019.
Haigekassa tasub alla 19aastaste laste hambaravi eest
oma lepingupartnerite juures.
Kontrollige alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping
haigekassaga. Haigekassa
kodulehelt haigekassa.ee
leiate täpsema info nii
haigekassa lepingupartneritest
(Inimesele » Arsti- ja
õendusabi » Eriarstiabi »
Lepingupartnerid) kui ka
hambaravist (Inimesele »
Arsti- ja õendusabi »
Hambaravi).
Kui leping puudub, peab
lapsevanem teenuse eest ise
tasuma täies mahus ning seda
raha haigekassalt tagasi ei saa.
Haigekassa tasub vaid nende
teenuste eest, mis on kirjas
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Teavet saab
küsida ka haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti
aadressilt
info@haigekassa.ee
JÄTA MEELDE!
- Esimest korda võiks
lapsega hambaarsti külastada
lapse esimese hamba lõikumisel või umbes aastase
lapsega
- Alla 19-aastastele lastele
on hambaravi haigekassa
lepingupartnerite juures
tasuta, haigekassa lepingupartnerid leiad
www.haigekassa.ee
- Külasta hambaarsti regulaarselt vähemalt kord aastas
- Pese hambaid hommikul ja
õhtul
- Janu korral joo vett!

Hambaravi
lepingupartnerid
Saare maakonnas:
Muhu vallas Anneli Randmets, Orissaare vallas Terje
Peedu, Kuressaares Hambapolikliinik SA (lisaks hambaravile ka ortodontia), OÜ
Anne Illaku Hambaravi, Hammas AR OÜ, Aktsiaselts Hanvar, Luukas K.K. OÜ, Heli
Hiie Hambaravi OÜ, Eva
Tamkivi Hambaravi OÜ,
Seemo A.P. OÜ.
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Kukulind

Vaba Rahva Laul

Kukulind oo antvärk mies,
nüöpis kinni kuie,
piale selle ostis viel
sumadaani uie.
Tiereis pitk taal seisis ies,
uotas lennuilma.
Mõtles, selleks suiks võiks ta
Muhumaale lenda.
Eluaset põle vaja,
lastele ta üürib majad
ise kuuse otsas kukub,
vahest koa sialsammas tukub.
Järsku keset einakuud
kukulinnul kinni suu.
Iga voasta sammal aal
odraokka kurku aab.
Mitu pitka päeva ta
kuuse otsas vakkis,
kuni viimaks sumadaani
jälle kokku pakkis.
Kaela narpis soja salli,
jääge üvasti mo kallid!
Siis kut jälle kevade,
võta ette reisutie.
Meeli Kokk
Murdevõistlus 2015

20. augustil toimub (arvult
neljas) iga-aastane vabaõhukontsert Vaba Rahva Laul
Kuressaare Lossihoovis.
Esmakordselt toimub sama
kontsert 22. augustil ka Tartu
Lauluväljakul. Seekord laulame Jaak Joala (65) ja Georg
Otsa (95) repertuaaris olnud
populaarseid laule.
Meile ja meiega laulavad sel
korral Rene Soom, Alen
Veziko, Koit Toome, Mart
Müürisepp, Oliver Leppik
jt. Osalemas arvukalt koore.
Ka publik saab palju laulda.
Olete oodatud neljandale
Vaba Rahva Laulule!
Piletid müügil Piletilevis
hinnaga 6 eurot, kohapeal 10
eurot. Lapsed kuni 10 a (k.a)
tasuta.
Kontserdi korraldaja FIE
Ülo Kannisto
ylo.kannisto@gmail.com,
tel 515 4202.

Kasutuskõlbmatud rehvid taaskasutusse
Meremaali õppelaager 22.23. augustil 2015 Tüi talus
Pallasmaal Muhu saarel
Suvine rannaküla talu kutsub
teid lõõgastuma ja nautima
kunsti ja looduse kooskõla.
Maaliõpe on kõigile, kes
soovivad proovida kätt õli ja
pastellmaali alal kunstnik
Margus Rumpi juhendamisel.
Kätt võivad proovida nii
maalikunstis algajad kui
edasijõudnud kunstihuvilised.
Eelmine laager toimus aasta
tagasi augustis.
Lisaks on kavas väeharjutused kehale ja vaimule Liis
Pallase juhendamisel. Energiate lahtijoonistamise teraapiaring ja mandalajooga
kahel päeval.
Maitsev talutoit ja ööbimine
Tüi talus. Võimalus telkida.
Saun laupäeva õhtul.
Kunstivahendid ja molbertid
kohapeal olemas.
Kohale võib tulla 21. augusti
õhtul. Põhitegevus algab kl 10
hommikul. Osalejate arv on
15 inimest. Laagri tasu on 100
eurot. Laagris osalemise ettemaksu 25 eurot paluks tasuda
MTÜ
Avataara
a/a
EE982200221058429535
märksõna „maalilaager“
Kohaletulekuks palun eelregistreeruda e-posti aadressil
seeonsee@gmail.com
Info: Margus Rump, tel:
5342 4519 www.atma.ee
Liis Pallas / Tüi talu
perenaine, reikimeister ja
massöör, tel: 5397 5498.

Koristustalgud tõid päevavalgele sadu metsa alla sokutatud autorehve.
Eesti Rehviliit tuletab autoomanikele meelde, et kasutus-

kõlbmatud rehvid tuleb suunata
taaskasutusse ning eraisikud
saavad oma rehvid üle Eesti
ära anda tasuta.

Vanadest rehvidest tehakse nt
kummimatte, mida kasutatakse
nii tootmises vibratsiooni summutamiseks kui ka laste
mänguväljakute katteks.

Ristimise kiri

Astu ette, sa tainast tehtud
inimesekuju, löö oma tõrvased
silmad oma lambapeas üles,
vaata üles ja alla, ette ja taha. Nii
suur ja sügav kui minu riik, see
sinine maailmameri, nii kõrge ja
lai on sinu rumalus, „lontrus“.
Kes ja mis sundis sind armast
laevatekki tallama oma jalgadega, millede õige koht oleks
laua peal rätsepal olnud, sest sa
ei jõua nendega mastigi ronida,
sa tõrvane õnnetuse ingel teiste
õigete inimeste, meremeeste jalgade ees. Kus sinu julgus on,
jänes?, kus on sinu süda, sarvita
sikk? Kui ma sind, kuradit,
praegu lõhki löön, sa sipelgasööja, siis saab näha olema, et
sul südame asemel soolikad on ja
vanade naiste kaltsudest keel,
vanad poti tükid luude asemel
keres kolisevad. Häbene, raputa
endast kartus ära ja püüa mees
olla, sa sauesööja. Sinule ma
ristimise tähte anda ei või, sest sa
pole meremees. Kui ma sind
kuradit veel kord maapoolitaja
peal leian ja sa niisuguseks
võrukaelaks oled jäänud, tahan
ma su kuradi sarvepidi kaladele
söögiks ette visata.
Seeläbi tunnistan mina,
Neptun, kõige maa peal olevate

merede ja maade Jumal ja Kuningas, et selle ristitähe ettenäitaja: Jüri Robertson 8. augustil Inglise lipu all sõitja täislaeva
„Sovener'i“ peal, mis Liverpoolist pärit cap. Brochold. Minu
kõrge senati koosistumise peal,
minust enesest, minu enese kätega mereseaduse järele maapoolitaja all ristitud on peale
selle, kui ta tõrva ja seebisöömise, spilli alt läbironimise,
mastiotsade, ankrute, haikala
saba musutamise proovide läbi
näidanud on, et teda ausa meremehe töö juurde pruukida võib.
Meremehe vandega, mõlemad
käed püksitaskus, on ta lubanud
täitsa meremees olla. Kui kõik
nutavad, naerda, siis lustlik ja
rõõmus olla, kui kõht tühi. Heameelega ja himuga ussitanud
leiba, mädanenud leiba süüa ning
mädanenud vett juua, mis purjekas igal mehel ette tuleb. Viina
peale maias olla ja tubakat põses
hoida ja põletada, et teistel inimestel hirmus pealt vaadata.
Igale tütarlapsele, kes kolme
sammu peale lähedale tuleb,
püüda musu anda. Kui kaks särki
on, siis üks anda teisele, kes
päris ilma on. Rõõmuga töö juurde ja kurva meelega magama

minna. Hädas mehine ja vapper
olla. Kui naise võtad ja poegi
saad, neist vahvad meremehed
kasvatada. Ja kui viimaks tuleb,
et põhja vajuda, julge meelega
seda teha, nagu see meremehele
sünnib.
Minu suurt kalatiiki – maailmamereks nimetatut mitte peegliks
ei pruugi. Ta meremehe lõug on
tõrva ja rasvaga määritud ja ta
habe minu Kuningliku maja
habemeajajatest Merevähist
puuhabemenoaga maha raabitud.
Ja nii su Jüri Robertsoni sel viisil
meremeheks salvitud. Selle läbi,
et see nii sündinud on, minu
kirjatoimetaja härra Rääk temale
selle ristimise kirja välja andnud.
Selle olen mina oma käega
kirjutanud ning oma kolmesakilise pitsati vajutanud olen. Ja
mis igal ajal, igas meres igat
inimest au sees peetakse.
Kirja ja ristimise tähe raha, 3
šillingit, on õigesti ära makstud.
Nõnda sundinud viiendamas
hommiku pikkuses maapoolitaja
all Minu riigis Atlandi maailmameres.
8. augustil 1890. aastal
Liverpool, 31.VIII 19 aast.
Minu isa meresalmikust.
Udo Kõvamees
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Maarja festival Pöide vallas
Sellel aastal tähistatakse Eestis ja
Lätis Vana-Liivimaa Maarjamaaks nimetamise 800. aastapäeva. Pöide vallas on kaks
neitsi Maarjale pühendatud
kirikut ja Jumalasünnitaja
uinumise püha, Rukkimaarjapäev
on kohalikus pärimuskultuuris
olulisel kohal.
Laupäeval, 15. augustil
toimuva Maarja festivali kava:
10.00 Rukkimaarjapäeva
piiskoplik liturgia Tornimäe
kirikus
14.00 Ajalookonverents
Tornimäe Rahvamajas
Tervitavad Pöide vallavanem
Andres Hanso ja Eesti Kirikute
Nõukogu president peapiiskop
emer. Andres Põder
14.15 „Saaremaa muinasaeg ja
muistised“ – arheoloog Garel
Püüa
15.00 „Keskaegne Eesti: kuidas
saada „paganatest“ „kristlasiks“?
– professor Anti Selart
16.15 „Maarja idakiriku pärimuses“ – ülempreester Mattias
Palli
17.00 Ikooninäituse „Jumalasünnitaja-Maarjamaa taevane

Kahekõne:

eestkostja“ avamine. Sissejuhatuse teeb ikoonimaalija Sirje
Säär.
19.00 Pöide Maarja kiriku
tutvustus kunstiajaloolaselt
Juhan Kilumetsalt
20.00 Maarjalaulude kontsert
Pöide Maarja kirikus.
Linnamuusikud Taivo Niitvägi
juhendamisel.
21.00
Oikumeeniline
tänupalvus Pöide kirikus.
Lisaks toimub
14.00 - 17.00 Tartu meistrite
töökoja ”Ikonaat” poolt avatud
ikoonimaali töötuba Tornimäe
kirikuaias. Osalemine eelregistreerimisega
eintseints@gmail.com
15.00 - 19.00 Käsitöö ja
aiasaaduste laat Pöide kiriku
juures.
Kõik on oodatud osa saama
Maarja festivalil toimuvast!
Välja arvates ikoonimaali töötoa, on kogu päevakava huvilistele tasuta. Lisainformatsioon
telefonil 50 44 022 või e-posti
aadressil:
marina.treima@gmail.com

7
Voata, lehm oo aida piasn. — Oo? Aa ää!

Collester OÜ

Tehnoülevaatus
Teostame ka
TRAKTORITE ülevaatust!
Tulekustuti taatlemine ja
müük
Autoremont
Kere, veermiku ja mootori
remont
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Piduristend
Heitgaaside mõõtmine
Kerevenituspink
Diagnostika
Klaaside vahetus

Ehitusteenused
Ekskavaator-laaduri
teenus
Uus JCB 4CX + erinevad
kaevekopad
Transport (kraana +
kallur)
Minitraktori teenus
Avant 520 + erinevad
agregaadid
Mulla, killustiku ja liiva
müük

52 737 75 –
50 675 02 –
alan@collester.ee
paavo@collester.ee
Kohapeal valik Energizer, Centra (Exide) ja AD
(Bosch) akusid, AD akudel hetkel 3a garantii.
Asume Soonda külas vanas lauda kompleksis

Metsandus:
Müüme 3-meetrist küttepuud,
hind alates 16 eurot ruum, koos
kojutoomisega.
Lõhutud küttepuud alates 28
eurot ruum koos kojutoomisega.
Eraldi saada kuivad kase, tamme ja saare halud.
Pakume kompleksiga küttepuude saagimis- ja lõhkumisteenust, hind 28 eur/h

Veel kestab
värvikampaania
Muhu kauniks
Koostöös Akzo Nobel Baltics AS
-ga (Sadolin) toimub taas värvikampaania MUHU KAUNIKS
2015, mille raames saavad muhulased ja Muhus suvekodu omavad inimesed soetada välisvärve
ja puidukaitsevahendeid soodushinnaga. Sooduskampaania
kehtib veel augustis.

Muhu Turismiinfopunkt on
avatud 20. augustini iga päev
kell 10-18.
FIE Irena Tarvis
* raamatupidamine
* finantsanalüüs
* abi äriplaanide koostamisel
* maksundusalane nõustamine.
Helista ja küsi julgesti
tel 5565 5942.

Müüme sõelutud mulda, graniitkive, liiva ja killustikku.
Killustik Fr. 0 – 70 hind 5
eur/ tonn
Sõelutud kruus Fr. 0 – 20
hind 3,50 eur/tonn
Pakume ka kopplaaduri teenust, erineva laiusega kaevekopad, planeerkopp, hüdrovasar,
kahveltõstuk. Hind alates 28
eur/h
Metsakinnistu korrastamiseks võtke meiega ühendust ja
koostame teile konkreetse pakkumise.

Tel 50 97 679, Erkki
Vt www.muhuvarahaldus.ee

Soovid müüa kinnisvara või
vajad kinnisvara-alast
konsultatsiooni?
Siis võta ühendust oma ala
asjatundjatega!
Lauri Kolk, tel 5191 2950,
Meie tegeleme Muhu ja
lauri@adrem.ee
Saaremaa kinnisvaraga juba
Allan Pajus, tel 56900 411, aastast 2002! Külasta ka meie
allan@adrem.ee
kodulehte www.adrem.ee
Pakume ka haljastusteenust, muruniitmist, trimmerdamist,
võsalõikust, metsaraiet jne.
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Mihklikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

OÜ Muhu Farmid pakub tööd
lüpsjale ja noorloomatalitajale
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on oskus ja tahe töötada
loomadega, Sa oled kohusetundlik, aus ja ei pelga füüsilist tööd. Töö
asukoht on Hellamaa küla, Muhu vald. Omalt poolt pakume väljaõppe
võimalust, sõbralikku kollektiivi ja vajadusel elamispinda.
Kandideerimiseks palun edasta oma CV e-meilile:
personal@tuulegrupp.ee või võta ühendust Kristjan Aaso 5345 5445.

Kuivastu sadama kohvik:
Ootame teid E-L kell 9-20 ja P 9-21.
Pakume tööpäeviti päevapraadi kell 11-14.

Kirikuteated
EELK Muhu Katariina
kogudus
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kl 10 Liival
Muhu Katariina kirikus, kui
pole teatatud teisiti.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel: 529 1881.
Suvised kontserdid
Muhu Katariina kirikus:
Laupäeval, 8. augustil kl
19.00 esineb segakoor Huik
koos keelpilliorkestriga.
Kontserdi tulu läheb Kaarma
kiriku remondiks.
Neljapäeval, 13. augustil kl
17.00 toimub Veljo Tormise
juubeliaasta kontsert Muhu
Katariina kirikus, esineb
ETV tütarlastekoor.

Suvistele külalistele on kirik
avatud 31. augustini kl 10–16.
Muul ajal on võimalik kirikut
külastada vastavalt eelnevale
kokkuleppele: kiriku perenaine
Selma Neidorf +372 5829 8729.

EAÕK
Rinsi Kaasani Pühakuju
kogudus:
1. augustil kl 10 Jumalik
liturgia.
5. septembril kl 10 Jumalik
liturgia.
Hellamaa Peetruse ja
Pauluse kogudus:
22. augustil kl 10 Jumalik
liturgia.
Teenib preester Toivo
Treima, tel 5635 0051,
e-post: toivo@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
6. juulil 86-aastane Vaike Väärtnõu.
15. juulil 56-aastane Ats Kolk.
22. juulil 83-aastane Maimu-Miralda Arumäe.
Tunneme kaasa omastele!

Paula Tarvis
Pauline Kesküla
Endel Jõesalu
Hilda Kiviaru
Linda Ristkokk
Petronia Kõrv
Laine Pallas
Leida Väljaots
Salme Maripuu
Ester Sepp
Heljo Nikkel
Helju Vaga
Elve Palu
Aino Sooäär
Helvi Maripuu
Helju Auväärt
Johannes Sugul

99 (2.9)
98 (21.9)
92 (22.9)
92 (29.9)
91 (25.9)
89 (28.9)
88 (6.9)
88 (17.9)
85 (16.9)
83 (26.9)
83 (30.9)
82 (10.9)
82 (30.9)
82 (30.9)
81 (8.9)
81 (19.9)
80 (18.9)

Veljo Menind 80 (20.9)
Maie Schmuul 80 (25.9)
Vello Tikerpalu 75 (1.9)
Sirje Mölder 75 (8.9)
Silja Valk
65 (12.9)
Andres Paist
65 (27.9)
Riina Rojanok 60 (4.9)

Palju õnne!
Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku anda
vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte algava,
vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed.

8. augustil kl 20
Lõunaranna sadama
päev

Abipalve!
Kellel on võimalus ja soov
rahaliselt toetada tulekahjus
kodu kaotanud Pädaste küla
Arni peret, saab seda teha
Armilda Luht arveldusarvele
EE782200001109274590.
Täname abistajaid!
Luscher & Matiesen Muhu
Veinitalu terrassil restoranis
TIGU toimumas suurepärane
kontsert,
kui prantsuse kirjanik ja
muusik Flavien Larderet on
Muhu Veinitalu külastamas ja
ühtlasi annab ka ilusa
autorikontserti 7. augustil
algusega kell 20:00.
Lauabroneeringud
õhtusöögiks
booking@veinitalu.ee või
+3725231121
* Pottsepatööd: ahjude,
pliitide, kaminate, korstende
ehitus ja remont tel 5815
3326.

Sellel aastal ootame teid
kuulama Muhu Virtuoose.
Lisaks tantsumuusikale täidavad kõhtu kiviahjupizzad ning
janu kustutamiseks on avatud ka
puhvet!
Sissepääs 5 eurot.
Kohtume sadamas!

7.-8. augustil Kuressaare
merepäevad. Täpsemalt vt
www.merepaevad.ee
Muinastulede öö 29. augustil,
vt ka www.muinastuled.ee
* Muruniitmine, trimmeritööd, hekkide pügamine,
puude saagimine-lõhkumine.
Tel 5609 6353.
* Kiviaialadujad ehitavad
uusi ning taastavad vanu
kiviaedu. Tel 5863 4252.

* Pakume puulõhkumisteenust
küttepuid. Tel. 5340 8138 Rein

halumasinaga, samas müüa

Septembri Muhulase materjalid on teretulnud 31. augusti lõunani.

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 500 eks.
Hind 30 eurosenti

