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Kinokohvik “Spunk”

Edukalt alanud
motohooaeg
2012 motokrossi EMV 1. etapil 5.
mail Kosel saavutas Karl Lõbus
klassis Mini MX hobby 5. koha.
12. mail peetud Abja-Õunaaia
karika 1. etapil saavutas Karl Mini
MX vabaklassis 2. ja Gerrit Siiner
14. koha, algajate klassis Kert
Reinhold 4. ja Henri Luik 8. koha.
13. mail peeti Kaarma krossirajal
esimesed Saaremaa Lahtised MV.
Ühissõidus klass 85cc/Mini MX
sai Karl 3., Gerrit 4., Kert 5. ja
Henri 7. koha.
20. mail Tartus peetud EMV 1.
etapil Rolleri ringrajasõidus klassis
Scooters Sport 70 sai Karl 2. koha.
26. mail motokrossi EMV 2.
etapil Karksi-Nuias sõitis Karl
esimeses sõidus välja 3. koha, teine
sõit õnnestus võita, seega tuli
kokkuvõttes sellelt võistluselt
Mini MX hobby klassis 2. koht.
Pärast teist etappi on Karl EMV
Mini MX hobby klassis üldkokkuvõttes 3. kohal.
Ka võrrivõidusõitudel on saavutatud häid tulemusi. Muhu etapil

Arnek Grubnik

Projektitoetused

Muhu Noorte Motoringil on nüüd buss, kuhu mahuvad
peale ka võrrid/mootorrattad. Buss saadi sponsorluse
korras.
klassi hiinakad Gerrit 2. koht.
26. mail toimunud Vinni-Punni
võrrisõidul peeti maha kaks
võistlust: tavaline võrrisõit, kus
Gerrit saavutas hiinakates 1. koha

Igaküla lapsed jälle kodus
Kuna Igaküla rahvas ei ole
teadaolevalt kunagi oma ajaloos
saanud kokku sellisel moel, et
kohtuksid üheaegselt nii kodusolijad kui ka kõik väljarännanud, siis
saame kokku selle suve
28. juulil algusega kell 11.00
* Tahame üksteist korraga
tervitada ja ära tunda. Taastulijail
aitame leida oma koduväravad ja aja
jooksul muutunud lapsepõlve
mängumaad.
* Kodusolijatena kuulame ja
vaatame tulijate kaasatoodud
mälestusi, et neid enda omadega
kokku sobitada ja jälle omakorda

Sel aastal on juulis-augustis
noortekeskuses kinokohvik
“Spunk”. Oodatud on KÕIK
(noored ja nooremeelsed,
vanaisad, vanaemad, vanusepiiranguid ei ole).
Noortekeskuses on lai valik
lauamänge jm mänge, päeva
lõpus vaadatakse filme, tehakse
muudki põnevat. Kohvik
hakkab olema lahti E-R, vahel
ehk ka laupäeviti. Avamise
kellaaeg on täpsustamisel
(ilmselt kell 17.00 või 18.00).

jagada.
* Jutustame ja näitame, kuidas
oleme hakkama saanud ja mida
põnevat meil teoksil on.
* Kuulame koos uudiseid Muhu
vallast ja sellest, kui kena on
Muhumaal olla ja mida siin kõike
koos teha saaks, kui kõik lapsed
päriselt jälle kodus oleksid……
Info ja eelregistreerimine
Ansu-Matsi Inna Ligi 51 909 290
või innaligi@gmail.com
Vaata lisa
http://www.muhutikand.ee/
igakula-kokkutulek-2012

ja kestvussõidus 3h sai Muhu tiim
(Gerrit, Henri, Paavo) tubli esikoha.
Isade-poegade sõidus sai Muhu
võistkond 2. koha.
Motoringi poisid ja Paavo

Fotokonkursi “Taevas”
tulemused
Fotokonkurss “Taevas” lõppes
juba veebruaris. Märtsis-aprillil
hindasid zhüriiliikmed fotosid ja
nüüdseks on tulemused teada.
Parimaks fotograafiks tunnistati
Anna-Liina Tiitma, järgnesid
Egon Ligi ja Keidy Jõgi. Keidy
Jõgi foto “Loojangule vastu”
osutus ka Facebook’is populaarseimaks. Täname kõiki
osalejaid! Kõigi teiega võetakse
lähimal ajal ühendust.
Parimad fotod pannakse
noortekeskuse 2013. aasta
kalendrisse. Konkursil osalenud
töid saab näha aadressil: http://
munuke.blogspot.com

Arnek Grubnik

Töömalev
Sel aastal alustab töömalev
juuli lõpus (juuli kaks viimast
nädalat) ja jätkub augustis
(augusti kaks esimest nädalat).
Huvi oli sel aastal maleva vastu
väga suur (registreerunuid on
üle 20). Loodame, et tuleb töine
ja edukas malev.
Kel soovi on malevlastele
tööd pakkuda, võivad helistada
51 72 357 (Arnek).

Maakondliku avatud noortekeskuste projektikonkursi
tulemusena sai Muhu Noortekeskus toetust järgnevatele
projektidele: “Kiired masinad”
- 1 541,16 eurot, “Stuudio
MSNi välgunooled” - 973,60
eurot, “Muhu tänavatantsu
päevad 2012” - 976 eurot.

Suviseid üritusi
Algus lk 2.
4. august Külasema
külaseltsi suvelavastus
„Rannarahva pidu
sadamakõrtsis“
Koguva Vanatoal.
11. august Küünikontsert
„Mööda kodu välju“
- Bonzo, Pehk ja Päss
Muhumaal Aljava külas
väravad avatakse 20.00
kontserdi algus 21.00.
18. august X Muhu jooks
18. august Nõmmkülas
Uuetalul Muhu 2012: Universum Kroket Tournament
Kell 15 avamine
Kell 15.30 Muhu - Soome
köievedu
Kell 16 algab kroketiturniir. 3
inimest võistkonnas.
U kl 20 “Laulusõbrad” +
karaoke ja tants.
Eesti-poolne korraldaja: Tapio
Reini
http://cirkus-scandinavia.
com/
http://davidkrokett.org/
http://www.kiekkopesa.fi/
forum.php
25. august Muhu
Muuseumis
Muinastulede öö
Täpsem info Muhu valla
kodulehel.
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Veterinaararst Harald Kreen
– õigem ehk oleksLegend –
Liiva Raamatukogus 24. mail
Teenekas loomaarst Harald Kreen
(sünd. 1931) vestis eluloolisi
mälestusi, kogemusi ja huvitavaid
lugusid tööst loomadega. Raamatukogus oli väljas valik Haraldi maalidest – joonistustest, kaasa toodud
olulisi raamatuid.
Sündinud küll Lohusuu vallas
Peipsi lähedal, on muhulased
Haraldi ikka oma ringkonda arvanud alates sellest, kui ta EPA
diplomeeritud vetarstina meile tööle
tuli, siin vetravila rajas ja aastail
1958 – 1963 selle juhatajaks oli.
Perekonna loomine viis mehe
Tallinnasse ja erialane töö jätkus
Harjumaal vastutusrikastes ametites. Muhulased leidsid Haraldi
siinsest suvekodust aga ikka üles,
kui loomal häda kallal või muud nõu
vaja.
Lahke loomuga vanahärra on
nüüd juba aastaid pensionil, veedab
Muhus suurema osa ajast; suviti
on Haraldi ja abikaasa Malle pere

suurem, mitu põlvkonda õue peal
askeldamas.
Eluloolistes mälestustes kõneles
Harald oma vanavanematest ja
emast-isast, kes olid kõik tegusad
inimesed, aga ilmselt seetõttu ka
mõned suguvõsast okupatsioonide
keerises kannatada said või koguni
hukati.
Hea sõnaga meenutas Harald
mitmeid muhulasi, nende seas
veterinaarteadlast Vassil Ridalat ja
kirjanik Juhan Smuuli. Juhan
Smuuli õde oli loomaravitseja
„Tormipoja“ kolhoosis ja õe palvel
sõidutas Juhan Haraldi mitu korda
loomade juurde. Juhan, kel teatavasti olid „varga kõrvad“(nagu ta
ise tavatses öelda), salvestas loomaarsti ja tema mahlakaid ütlemisi ka
oma loomingusse.
Suleliste-karvaste patsientide
nimekiri (kari- ja koduloomadest
rääkimata) ulatub Haraldil kanadest
karuni, värvikaid jutte neist võiks

Hetk kohtumiselt: Harald Kreen.
Reet Hobustkoppel

lõpmatuseni kuulata. Naljaga
pooleks meenutas Harald näiteks,
kuidas 150- kilone kult arstile appi
kutsutud meestest platsi puhtaks
tegi ja siis Haraldi enda ette võttis
või kuidas omaaegse „Põhjaranniku“ kolhoosi pull õues laamendas. Harald lahendas need tegelikult
eluohtlikud olukorrad väga
nutikalt!
Oma patsientide pärast on
Harald pisaraidki poetanud, üks
selline juhus oli esmakordne
kohtumine varjupaiga kodutute
koertega, kes teda helluseootuses
lausa mitmekümnekesi troppis
süleleda tahtsid.
„Armastan inimesi ja loomi,
vastavalt sellele olen ka käitunud,“
ütles Harald kohtumisel arvukale
publikule.
Tundesügavad on ka Haraldi
poolt kirjutatud luuletused, Irena
Tarvis luges neist ette „Kaks
kodu“, „Armastus ja torm“,
„Koolilõpetajale“.
Rahvas küsis üht ja teist, tunti
huvi alternatiivmeditsiini vastu,
millest Harald ka väga põnevalt
rääkis, samuti teati ta müstilistest
tervendamisoskustest.
Irma Järvesalu pühendas Harald
Kreenile luuletuse „Teadjamees“,
mille Reet Hobustkoppel publiku
heakskiidu saatel Haraldile ette
kandis.
Autorite loal avaldame Haraldi
luuletuse emale ja Irma luuletuse.
Muhulaste lugupidamisega
ühinedes tänan Teid, hr Harald
Kreen, huvitava vestluse eest, pikki
aastaid ja ilusaid päevi Teile, rõõmu
kenas kodus oma pere ja muhulaste
keskel!
Aitäh kõigile, kes üritusele tulid
ja raamatukogu ettevõtmises
abistasid!
Erika Pints

Harald Kreen

Ema käsi
On vaevalt sõna hellemat kui
EMA
mis suhu võttes tunnet
pühalikku tooks;
siis silme ette ikka kerkib tema
kel naeratus läks lahkumisel
silmaveeks.
Ta seisis üksipäini, küüru
vajund udus,
mil bussi uksest sisse astusin
kui kistud kaheks, osake sust
kadus
kui kätt siis tõstsid mulle
viipuseks.
See käsi nagu ühendaks meid
praegu
nii selgelt näen ta
väljasirutust
ei küsi see ei vahemaad, ei
aegu
ei suuda haud ka meile
lahutust.

Irma Järvesalu

Teadjamees
Kevad närib
kut tulikas muru
äratab mõne endise mõtte
Sinust saab jälle Teadjamees
või Hobulausuja
kes teeb õnnelikuks
mitme Muhu memme
või mehe päeva
sõuke oled Sa Harald Kreen
Muhu loomaarst
õigem ehk oleks Legend.
Rahvas teab
Su kinkide nimistut
kus siidipaelaga ää pakit’
loomamagu või koa
koguni miskit muud.
Rootsus laulab
Sa rassi põllumulla väel
ää võta piiritusepudeli topp
desinfitseeri käed
ees äkiline
lemmiklooma opp.
20. mai 2012

Kustumatu õiguse nimel
Äsja ilmus raamat ”Kustumatu
õiguse nimel”, autor Harri Kivilo.
Raamat jaguneb kaheks: ”Tee
koju” ja ”Kustumatu õiguse nimel”.
Esimest osa võiks liigitada klassikaliste pagulasmemuaaride hulka,
kui sellel ei oleks 60 viimast lehekülge, kus poisieas põgenik 1944
tõesti jõuab tagasi Eestisse 1991 ja
elab siin tänaseni. Neid on vähe,
kes sellise täisringi on võinud läbi

teha ja niisuguse kogemustepagasiga
esineda.
Harri Kivilo on kogu oma elu
olnud rahvuslane, kellele Eesti nimel
tegutsemine on olnud iseenesest
mõistetav. Noorukina Rootsis liitus
ta kohe eesti skautluslusega, mille
teenena eestlus nii kaua paguluses
püsis. Kanadas jätkas ta rahvusliku
noortetööga ja eesti ühiskonna
mitmekülgse arendajana. Sealjuures

pole ta kunagi olnud poliitikategelane, poliitika on temale
kodaniku kohuste täitmine. Eestis
elades valutab ta ikka südant, mis
saab eesti rahvast edasi. Tavakodanikuna ei karda ta oma seisukohti
välja öelda. Elukutseliselt on Kivilo
arhitekt, suur osa raamatust kirjeldab tema tööd ja suuri projekte
vastutava arhitektektina Kanadas.
Eestis oli ta peatselt Tallinnas

”Lahekalda” projekti (Maarjamäe
lossi kohal oleva paekaldale
kavandatava eksklusiivse elamuala)
eestvedaja. ”Ainuke ettevõtmine,
mida alustasin, kuid ei suutnud
lõpule viia,” kirjutab ta oma raamatus. Edasi tegutseb ta siin juba
pensionieas paljude ehitusprojektidega ja nõustajana. Huvitaval
kombel on see kõik sama paeluv
Järg lk 5.
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Hõbelusikapidu

Ees vasakult: Grete-Lisandra Raaper, Rasmus Kaljola, Roland Russ, Tuuli Viisileht,
Robin Reinumäe, Birgita Uustalu ja taga vasakult Märten Merilo, Mart Tamm ja
Mattias Jürisson.

Kokkuvõte 2011/2012 aastal toiminud
maakondlikest ja vabariiklikest olümpiaadidest,
võistlustest
Õpioskuste olümpiaad
14.10.2011: Karen Saksakulm,
Merlin Mägi, Henri Luik, Hälena
Kikerist, Pille Ülem 11. koht
Geograafia olümpiaad
9.12.2011: Elisa Kipper 7. k,
Säde Leelo Simso 22. k, Eliis Paas
14. k, Herman Annus Oidekivi 5.
k, Hannes Päll 10. k, Alari Toomsalu 16. k.
Matemaatika olümpiaad
28.1.2012: Oliver Luup 14.-17.
k, Ott Andero Oidekivi 31.-33. k,
Gariina Kudritskaja 3. k, Kaire
Looris 12. k, Karen Saksakulm 5.
k, Anneli Toomsalu 17. k, Elisa
Kipper 20.-21. k, Alari Toomsalu
4. k, Herman Annus Oidekivi 7. k.
Emakeele olümpiaad
20.1.2012: Anneli Toomsalu 15.
k, Säde-Leelo Simso 19. k, Elisa
Kipper 21. k, Sandra Staudinger
3. k, Emma Maltis 9. k, Hannes
Päll 13. k, Herman Annus Oidekivi
14-15. k.
Keemia olümpiaad
4.2.2012: Agnes Äkke 2. k,
Herman Annus Oidekivi 5. k, Alari
Toomsalu 8. k.

Etlejate konkurss
1.2.2012: Pille Ülem, Karen
Saksakulm
Bioloogia olümpiaad
21.1.2012: Karen Saksakulm 11.
k, Elisa Kipper 7. k, Agnes Äkke
2. k.
Ajaloo olümpiaad
11.1.2012: Karen Saksakulm 5.
k, Hannes Päll 6. k, Herman Annus
Oidekivi 14. k, Kristjan Mägi 18.
k, Ragnar Looris 19. k.
Inglise keele olümpiaad
5.-6. kl 18.1.2012: Sebastian
Mikael Magagni 5. k.
Inglise keele olümpiaad
8.-9. kl 31.3.2012 - Herman
Annus Oidekivi 11. k, Alari
Toomsalu 16. k.
Nuputa maakondlik voor
16.2.2012: Kaire Looris parim
peastarvutaja, 5.-6. kl võistkond
4. koht, 7. kl võistkond 4-5. k.
Maakondlik
mälumäng
“Koolikilb”
19.11.2011: Emma Maltis,
Herman Annus Oidekivi Alari
Toomsalu, Hannes Päll - 1.
koht.

Maakondlik
kirjandusviktoriin “Vesikaare tuul”
2.3.2012: Agnes Äkke,
Herman Annus Oidekivi,
Hannes Päll, Emma Maltis - 1.
koht.

Vabariiklikud olümpiaadid:
Vabariiklik keemiaviktoriin
12.4.2012: Herman Annus
Oidekivi, Agnes Äkke, Alari
Toomsalu 4. koht.
Bioloogia olümpiaad
18.-19.5.2012: Agnes Äkke 8.
koht.
Koolikilb
28.4.2012: Emma Maltis, Alari
Toomsalu, Herman Annus Oidekivi, Hannes Päll 12. k.
Lisaks on osaletud spordivõistlustel, Pranglimise piirkondlikul võistlusel, Känguru võistlusel,
male võistlustel, lauluvõistlustel.

Järjekordne traditsiooniline
Hõbelusikapidu toimus 11. mail
vahetult enne emadepäeva Muhu
Lasteaia saalis. Kohale oli kutsutud
11 väikest muhulast oma vanematega. Kohale jõudis neist 3
tüdrukut ja 6 poissi. Aukohtadel
võtsid istet Grete-Lisandra Raaper,
Tuuli Viisileht, Brigita Uustalu,
Robin Reinumäe, Roland Russ,
Märten Merilo, Rasmus Kaljola,
Mart Tamm ja Mattias Jürisson
oma vanematega.
Pidulik vastuvõtt algas tervitusega Muhu Lasteaialt, millele
järgnes esinemiskava kodust, emast
ja isast Muhu Põhikooli õpilaste
esituses. Kava oli kokku seadnud
ja selgeks õpetanud lauluõpetaja
Leena Peegel. Suur tänu neile
südamlike hetkede eest!
Edasi sai tervitusteks sõna
vallavanem Raido Liitmäe, kes oli
siiralt rõõmus, et saab nimelusikaid
üle anda nii paljudele lastele ja
lootis, et sama kordub ka järgmistel
kordadel. Vallavanem andis igale
lapsele koos lusikaga üle ka nende
esimese raamatu ja roosiõie.
Vanemad aga süütasid laual oma
lapse auks nimeküünla, mille nad
hiljem said koju kaasa võtta.
Pidu lõppes ühise pilditegemise
ja kohvilauaga, kus sai üksteisega
vabalt suhelda. Piduliku sündmuse
puhuks ilutses laual laste nimedega
maitsev tort ja traditsiooniline
„titepuder“, millega sai uued
lusikad ka „sisse töötada“.
Soovin kõigile kauneid hetki koos
oma lastega ja loodame kohtuda
uuel peol juba uute ilmakodanikega
isadepäeva paiku.

Reet Hobustkoppel

Kustumatu õiguse nimel
Algus lk 4.

lugemine nagu kõik teised ta
elukirjeldused. Viimane osa on tema
tähelepanekud ja seisukohad uuesti
iseseisvunud Eesti arengust. Need
on hästi argumenteeritud peatükid,
kirjeldamaks poliitilisi vigu, mis on
tema arvates tehtud Eesti riigi
taastamisel tänaseni. Viimases
peatükis on tal lause: ”Oleksin
võinud oma pikka teed koju
kirjeldades rääkida ainult sellest,
mida olen teinud ja vaikida
mõtteist, mille teostamist olen
riigivõimult ja avalikult meedialt
lootnud. Ent kas ikkagi ei peaks
minu järglased teadma, mida osa
eestlasi arvas aastal 2011 Eestist ja
kõigest, mis sellega seondub?”
Enno Klaar, muhulane
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Ülempreester Vassili Ristkok

Ülempreester Vassili Ristkok
sündis 14.12.1877 Muhu-Hellamaa

Pühima patriarhi
Bartolomeuse läkitus
metropoliiti Stefanusele,
Kõrgestipühitsetud Tallinna ja
kogu Eesti metropoliit isand
Stefanus, Meie Tagasihoidlikkuse armas vend ja kaasteenija, olgu Jumala arm Teiega!
Teatame teile, et Teie
Kõrgestipühitsetuse esildise
põhjal Emakirikule ja meie
kanoonilise toimkonna soovitusel oleme oma sinodaalse
otsusega arvanud Kiriku
pühade märtrite hulka need
üksteistkümmend inimest, kes
andsid oma usust tunnistust
raskel ja teie Kiriku jaoks
tõeliselt märterlikul esimesel
Nõukogude okupatsiooniaastal
1940-1941, olles väljasaadetud
või vangistatud, saades tunda
piitsa ning ahelaid ja vangipõlve;
need on: ülempreester Vassili
Ristkok, preestrid Johannes
Kraav, Joann Sergejev, Arteemi
Vapper ja Nikolai Leisman,
diakonid Vassili Astanin ja
Peeter Koslov, preestriemand
Marta Leisman, ning ilmikud
Joann Lagovski, Theodor Petai
ja Anna Petai. Nende mälestuspäeva peetagu iga aasta 14.
juunil.
Suure heameelega anname
seda Teie Kõrgestipühitsusele
selle meie patriarhliku kirjaga
teada ja tunneme südamest
rõõmu koos teiega seeüle, et
eespool mainitud head võitlemist võidelnud ja kroonitud
märtrite pühadus on saanud ka
kirikliku tunnustuse. /---/
+ Bartolomeus,
Teid armastav vend Kristuses

koguduses külasepa Jüri ja tema
naise Maria peres. 1899 lõpetas
Riia vaimuliku seminari, 1903 Sankt
Peterburi vaimuliku akadeemia,
samas lõpetas arheoloogia instituudi kursused. Aastaid teenis
Vassili Ristkok vaimulike koolide
õpetajana, oli vanade kloostrite
taastamise komisjoni liige. 1913
abiellus Muhu-Hellamaa preestri
Aleksei Alliku tütre Ksenjaga, neile
sündis neli last, kellest täisealiseks
said Iraida (s. 1914), Jüri (s. 1919)
ja Elena (s. 1925). Diakoniks
pühitseti Vassili 6.5. ja preestriks
9.5.1915.
Eestis tagasi 1920. 1921 tuli ta
perega Saaremaale Kuressaare püha
Nikolai koguduse preestriks. Isa
Vassili oli Kuressaare koolides usuja kodulooõpetaja kuni pensionile
minekuni 1938. Teenis preestrina
ka Reomäe apostel Andrease
kirikus. Isa Vassili organiseeris
Kuressaare koguduse juurde
pühapäevakooli, nais- ja noorteringi, avaldas “Apostlikku Õigetusku saarlase palveraamatu” ja
võttis osa mitmete heategevusorganisatsioonide tööst. 26.3.1923
ülempreester ja Saare praost. Ta oli

ka mitmete riiklike ja kiriklike
autasude omanik: piiskop Platoni
ordeni 2. ja 3. järk, riiklik Punase
Risti teenetemärk ja Skautide rist,
lisaks tsaariaegsed autasud. Isa
Vassili oli rahva vastu alati lahke ja
vastutulelik ning temast peeti
Kuressaares väga lugu. Ta lesestus
aprillis 1941, mil abikaasa suri
pärast rasket haigust.
Isa Vassili arreteeriti 1.7.1941 ja
saadeti VNFSV kriminaalkoodeksi
§58-13 alusel 22.8.1941 sõja eest
Irkutski KGB vanglasse nr 1.
Detsembris 1941 esitati isa Vassilile
eeluurimisel süüdistus VNFSV
Kriminaalkoodeksi § 58-4 ja 58-10a
järgi „nõukogudevastases propagandas“ (vastutegevus nõukogude
võimule Eestis) ja preestritegevuses, milles tunnistatakse ta
ka süüdi. „Ohtliku kurjategija“
tegelik ainuke süü oli tema
vaimuliku amet. Peale piinamisi,
ülekuulamisi ja kõikvõimalikku
alandamist seiskus 64-aastase isa
Vassili süda 6.1.1942. Surmaaktis
on surma põhjuseks märgitud
„südamerike“. Tema „kriminaalasi“
lõpetati 12.1.1942.
Isa Vassili kenotaaf asub Kures-

saare Kudjape kalmistul.
Ülekuulamisprotokollis on
huvitav mõttevahetus KGB uurija
ja isa Vassili vahel:
Küsimus: Mida te rääkisite
kommunistide ja nõukogude võimu
kohta?
Vastus: Me peame andma neile,
kellel ei ole, vabatahtlikult, aga
praegused kommunistid nõukogude korra ajal võtavad jõuga.
Kristus õpetas, et rikas andku
vaesele vabatahtlikult.
…Ma ei poolda nõukogude
võimu ja kommuniste sellepärast,
et nad eitavad religiooni.
…Teie revolutsiooni õpetus on
paljus vastuolus ristiusu õpetusega: ristiusk nõuab vastastikust
armastust, rahu, andeksandmist;
revolutsioon aga nõuab verd, verist
võitlust ja kättemaksu.
…Sõda ja tapmine on suurim
ülekohus inimeste vastu.
Kasutatud materjalid:
1) i. Augusti kataloog
2) ERA fond 130.1.2057
3) Saaremaa Ühisgümnaasiumi
ajalooraamat.

Vanu pilta Muhust
Koguva küla tähistab 22. -23. juunil
kokkutulekuga Schmuulide esiisale
Hanskele 1532. aastal antud
vabadust. Samal ajal on põhjust
tähistada ka ainsale eestlasele antud
säilinud läänikirja 480 - aastast
tähtpäeva ja Koguval on põhjust
seda küla tähtpäevana tähistada.
Pildil olev Koguva Hansu peremees Ado Schmuul on kõige esimene Hanske järglane, kellest on
olemas ka pilt. Ado Schmuul
(19.6.1820 - 28.7.1910)
1898. aastal on teda maalinud
Paul Raud. Foto on tehtud ilmselt
samal ajal pastor Nerlingi poja
poolt.
Ado Schmuul abiellus Mare
Ristkokaga (3.8.1823 - 10.12.1889)
Mäla külast Mihkli talust.
Koguva küla on alati tüdruklaste
poolest rikas olnud ja nii või teisiti
on Schmuulide järeltulijaid ka
teistes Muhu külades (Igakülas,
Rootsiveres, Suuremõisas jm),
rääkimata Saaremaast ja suurest
maailmast. Kui enne sõda elas
suurem osa Schmuule Koguva
külas, siis tänaseks on mujal mitu
korda rohkem nii Schmuuli-nimelisi
kui ka Hanske geenidega rahvast.
Eda Maripuu

