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Jooksuveteran Paavo Vara oli
21. juunil Loode tammikus pööripäevajooksu stardis sajandat korda. Esimest korda võistles Vara
pööripäevajooksul 1982. aastal.

“See oli ka suvisel pööripäeval. Oma
50-nda jooksu sain kirja täpselt 19 aastat tagasi. Nüüd siis otsustasin joone alla
tõmmata. Sada on selline ilus ümmargune arv, mis tähistab minu osavõttu pööripäevajooksudest,” märkis väsimatu jooksumees.
Parimas vormis oli mitmekülgne
spordimees 1986. aasta suvejooksul, läbides siis distantsi 18 minuti 34 sekundiga.
Ümber Kuressaare linna jooksudel
on Paavo Vara vanima jooksja tiitlit kandnud juba 34 aastat. “Kuigi ma pööripäevajooksudel enam ei osale, pole ma võistlemisest loobunud. Nüüd on asi lihtsamaks
tehtud. 70-aastastel ja vanematel on oma
vanuseklass. Varem tuli võistelda noorematega. Siis juhtusin harvem võitma,”
rääkis spordimees.
Aastaid juhendas Paavo Vara Mustjala koolis ka maleringi. Kahjuks õpilased
Vara sõnul lauamängude vastu enam huvi
ei tunne. “Asi pole üksnes meie koolis.
Terves maakonnas on õpilased malemängu vastu huvi kaotanud,” nentis staažikas
ringijuht.
Millal Paavo Vara taas jooksuvõistlustel näha saab, seda ei osanud ta täpselt
öelda. “Maratoni ma enam jooksma ei
lähe ja pööripäevajookse ka mitte, aga kui
vorm ja tervis lubavad, siis mõnel võistlusel mind ikka näha saab,” lubas Vara.
Aare Laine
Saarte Hääl

Foto: K. Kolter

Väsimatu spordimees tähistab
auväärset 80. sünnipäeva
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Mustjala rahvamaja saal saab
uue tantsupõranda
 2. oktoobril algas rahvamajas saali ja fuajee
põrandate vahetus. Ehitusobjekt näeb hetkel
välja kui pommiauk, kuid õige pea saavad tantsutüdrukud oma kehalisi võimeid lõpuks ometi
arendada saalis, mille uus põrand särab nagu
peegel.
Paari aasta pärast oma 80. sünnipäeva tähistav rahvamaja vahetab lõpuks välja saalipõranda, mis on sama vana kui maja.
Rahvamaja saali ja fuajee põranda ehitamise eest kannab hoolt Puitkatused OÜ.

VALLAVALITSUS JA VALLAVOLIKOGU
Vallavalitsuse istungid:
Projekteerimistingimused anti:

•
•
•

Küdema küla Uustalu lauda ümberehitusprojekti koostamiseks;
Võhma küla Kaasiku kinnistule kuuri ehitamiseks;
Tagaranna küla Välja kinnistule aiamaja ehitamiseks.

•

Järise küla seitsmest (7) maaüksusest moodustati Jureste
maaüksus.

•

Heakorrakomisjon selgitas välja valla kaunimad kodud, milleks tunnistati Küdema küla Tulesoo talu (Edith Viira ja Tiit
Miller); Võhma küla Vana-Nelise talu (Mai Voksepp ja Väino
Vaikmaa) ja Mustjala Põlde tn 13 (Juta Raaper ja Jaanus Sirkel).
Kinnitati hajaasustuse programmi hindamiskomisjon.
Kuulutati välja Mustjala Rahvamaja põranda remondi lihthange.
Valiti välja parimad hinnapakkumised:
kruusa vedu koos laotamisega;
kõlakoja välisvalgustus.
Võeti vastu korraldus koolitoetuse maksmiseks.

Ehitusload anti:

•
•
•
•

Kiruma küla Lagendiku kinnistule elamu ehitamiseks;
Panga küla Pihlaka kinnistule aiamaja ehitamiseks;
Mustjala külas kaarhalli rekonstrueerimiseks;
Küdema küla Ringe kinnistule puurkaevu ehitamiseks.

•
•
•

Kasutusload anti:

•
•
•
•
•
•

Ninase küla Tuuliku kinnistul asuvale suvilale.
Väikeehitise püstitamiseks anti kirjalik nõusolek:
Võhma küla Uuepärdi kinnistule kuuri ehitamiseks;
Panga küla Paja kinnistule aiamaja ehitamiseks;
Võhma küla Vana-Nelise kinnistule traktorikuuri ehitamiseks;
Silla küla Männikivi kinnistule grillrajatise püstitamiseks.

Maaüksuste jagamine:

•
•
•
•

Võhma küla Taani maaüksus jagati Taani ja Oru maaüksusteks;
Mustjala küla Kalevi maaüksus jagati Kalevi ja Linda maaüksusteks;
Mustjala küla Kipsi-Rosina maaüksus jagati Kipsi-Rosina ja
Raime maaüksusteks.
Panga küla Männituka kinnistule määrati sihtotstarbeks elamumaa.

•

Vallavolikogu 19.06.2015

•
•
•

Kinnitati volikogu revisjonikomisjoni akt.
Kinnitati Mustjala valla 2014. aasta majandusaasta aruanne.
Avalikuks kasutamiseks määrati seitse valla erateed.
Need on järgmised: Ristema-Lehtmetsa tee; Karjääri tee (Järise
karjäär); Kungla tee (Võhma külas); Seebilõuka tee; Kalmistu tee;
Päikese tee (Ninase poolsaarel) ja Pangadi tee (Panga küla).
Vallavolikogu 11.09.2015

•
•

Võeti vastu otsus Ninase küla Janne detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise kohta.
Valla munitsipaalkorteritele kehtestati järgmised uued üürihinnad: Alevi tn 7 korterid 1-4, hinnaks 0,50 eurot/m2 ja
Põlde tn 4 korterid 1 ja18, hinnaks 0,80 eurot/m2.

Vallavalitsus

Foto: internet
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Parvlaeva Estonia
mälestuskontsert
Anna kirikus
 Reedel, 28. septembri õhtul, toimus Mustjalas Anna kirikus,
mis oli temaatiliselt küünalde ja sügislilledega kaunistatud, parvlaeva Estonia huku mäletuseks kontsert-jumalateenistus. Avakõne
pidas õpetaja Rene Reinsoo.
Mälestuskontserdi muusikalise poole esimeses osas esines
tšellist AareTammesalu, kes esitas Johann Sebastian Bachi ja Arvo
Pärdi teoseid.
Pärast kontserti suunduti Ninase pangale, kus asetati lillekimbud ja küünlad Estonia mälestussambale ning aastatetagust
tragöödiat meenutas Rein Sepp merekultuuriseltsist Salava.
Mälestulõkke, meremühina ja karmide tuulehiilide saatel,
süütas oma Tagaranna küla mees, Estonia teine tüürimees Raul
Allvee.

Estonia hukust möödus 21 aastat.
Mälestusüritust toetasid MTÜ Vahuranna, Mustjalafestival,
OÜ Logolife, Mustjala vallavalitsus ja Rahvamaja.

 Kõlakoda sai endale pikkadeks ja pimedadeks sügisõhtuteks valguse.

 Saare maavanem andis üle riigihalduse

ministri Arto Aasa tunnustuse Eesti kaunite kodude omanikele. Temapoolseks
tunnustuseks oli tänukiri ja rahvusvärvides
mastivimpel, et süvendada Eesti omariikluse tunnetust lipuvärvide kaudu ja arendada
Eesti lipukultuuri. Kauni kodu tunnustuskirjad said Ubina talu Liiva külast (Diana ja
Erich Arro) ning MTÜ Mustjala külaselts
Kõlakoja heakorra eest.

Fotod: K. Kolter

Kalle Kolter

Fotod: Ele Riin
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Rahtla külas toimus
kuues kokkutulek
On ju kõigil meil üks tänav, pink ja puu
Mis on meid kord saatnud teele
On ju kõigil meil üks tänav pink ja puu
Mida aeg hoiab meeles ...
Küllap just selles salmis peituv tõde
oli põhjus, miks 1980. aastal kutsuti ellu
Rahtla küla esimene kokkutulek. Selle aasta 8. augustil toimus kuues kokkutulek.
Mitu põlvkonda järjest seob oma
noorusaega kiigeplatsiga Mäemetsas või
Ennumäel. See on ka kokkutulekute paik,
kus heisatakse küla lipp ja viimasel viiel
ka riigilipp. Seda teevad osalejate toetusel
vanim ja noorim kokkutulekul viibija. Siis
avatakse piknikukorvid ja kaetakse ühislaud. Võisteldakse võrkpallis, lauldakse,
tantsitakse, heietatakse mälestusi.
Kuues kokkutulek oli eriline seepärast, et sai teoks Salme Poopuu poolt

algatatud idee – teha mälestuspink kolmele värvikale Rahtla naisele – Mäe Viinile,
Anni Marele ja Andruse Elvile ehk ristinimedega vastavalt Elvine Sepp, Mare Pook
ja Elvi Arro.
Kokkutulekut austas oma tervitusega
ka vallavanem Kalle Kolter.
Pingi avamisele järgnes supi ja koogi söömine Simmu aias. Siis tehti ringreis
nõndanimetatud Pallametsa otsa – Nõmme, Kooli ja Pallametsa peredesse ja veel
Viini, Mare ja Elvi kodupaikadesse. Nõmme koha on kaunilt korda teinud disainer
Sven Sõrmus, Pallametsa on restaureerinud soomlane Juhani Lindner. Oma sünnikodule Pallametsale avaldas austust Aune,
pannes õue ukse kõrvale vaasi kolm lampi,
mis pimeduses hakkavad seda valgustama.
Muljetavaldav on Elvi kodu Andruse areng.
Madis Tiik on sellest lagunema kippunud

kohast pikkade aastate jooksul ehitanud
stiilse kauni rookatustega talukoha. Madise initsiatiivil on tundmatuseni muutunud
ka Ärmu ja Tartsu talude väljanägemine.
Kokkutulekul võisteldi särjepüügis
kuival maal, moodustati lauseid kümnele murdesõnale, rahva hulgast vabatahtlikkuse alusel valitud näitlejatega
etendati draama “Jänes, hunt ja mees”.
Pimeduse saabudes näitas Meren Ingrid
Rüütlilt saadud videot kuuekümnendatel
aastatel Rahtlas Anni õuel filmitud mustjala pulmarongist, kus tantsis palju neid,
kes meie hulgas enam ei viibi. Noored said
näha, millised olid nende vanemad ja vanavanemad pool sajandit tagasi.
Oli südantsoojendav, et kohal oli palju noori, kes tunnetasid,et nende juured
on siin. Pärast kokkutulekut tänati südamest korraldajaid selle ilusa päeva eest.
Olgu siingi öelud tänud Ülole, Mairele ja
Merenile, kes võtsid selle ürituse vedamise endi õlule.
Ehk kohtume veel 2020. aastal, kui
on antud!
Helve Õnnis
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Euroopa Liidu toiduabi
jagamine toimetulekuraskustes
inimestele algab 26. oktoobril
Eestil on uuest abifondist aastani
2020 toiduabi jagamiseks kasutada kokku 8,9 miljonit eurot. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib
nüüd sotsiaalministeerium.

Ministeerium hangib toidu ning selle aitab inimesteni toimetada ministeeriumi
partner Eesti Toidupank. Igas maakonnas
on Toidupangal jaotuspunktid, ühtlasi teeb
Toidupank tihedat tööd kohalike omavalitsustega, et inimene saaks toiduabi kätte
võimalikult lihtsalt ning kodu lähedalt.
Kes hakkab toiduabi saama?

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle
Eesti kõigile võrdsed. Võrreldes kevadel
toimunud toiduabi jagamisega on sisse viidud mõned muudatused. Kõige olulisem
neist on see, et toiduabi saajate hulka on
lisatud inimesed kes on taotlenud ja saavad
vajaduspõhist peretoetust.
Toiduabi sihtgrupp on inimesed kes
on perioodil 01.08.2015–30.09.2015:
 toimetulekutoetuse saajad;
 toimetulekutoetuse taotlejad, kes
küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle

Teated Mustjala
kogudustest
Laupäeval

31. oktoobril
kell 11 Usupuhastuspüha
jumalateenistus armulauaga
kirikus

Laupäeval

14. oktoobril
kell 11.00 jumalateenistus

Laupäeval

28. oktoobril
kell 11.00 jumalateenistus

Õnnistust soovides
Rene Reinsoo 517 7350

kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse
toetust mitte maksta;
 varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed;
 vajaduspõhise peretoetuse (VPPT)
saajad.
Esimesi toiduabipakke saab erinevates Eesti paikades juba oktoobri lõpust või
novembri algusest. Sellel sügisel saavad
toiduabi tänavu augustis või septembris
toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajad ja kodutute öömajades
viibinud elukohata inimesed. Kuni 2020.
aastani jagatakse riigi poolt toiduabi kaks
korda aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse,
millal järgmisel aastal toiduabi jagatakse
ning kas sihtrühma kriteeriumid vajavad
täiendamist või muutmist.
Kuidas ja millal inimene oma toiduabi
saab?

Toiduabi jagab Eesti Toidupank kindlatel päevadel kahe kuu jooksul spetsiaalsetes jaotuspunktides, mida on igas maakonnas vähemalt üks. Selleks, et inimesed
saaksid abi kätte võimalikult kodu lähedalt,
tehakse tihedat koostööd ka kohalike omavalitsustega.

Päikesekirja päevadesse,
naerulõnga nädalatesse,
kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga uude
eluaastasse!

Toiduabi hakatakse jagama eelnevalt
koostatud nimekirja alusel ning inimene
saab toidupaki kätte oma maakonnast. Toiduabi saajal peab olema kaasas isikut tõendav dokument või allkirjastatud volitus.
Erivajadustega inimestele ning neile, kes
ei saa pikaajalise haiguse tõttu toidule järgi
tulla, tuuakse see koju.
Mida toidupakk sisaldab?

Uuest abifondist jagatav toiduabi on
mitmekesisem kui varasematel aastatel.
Toidupakist leiab tatart, riisi, pudruhelbeid, suhkrut, rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi. Et toiduained oleksid võimalikult
värsked, hangitakse need iga kord vahetult
enne jagamisperioodi.
Toiduabi saaja peaks arvestama, et
toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta
kaalub ligi 20 kilogrammi ning seepärast
tasub kaasa võtta vähemalt kaks vastupidavat kandekotti.
Kõige lihtsamini saab inimene infot
toiduabi jagamise kohta oma sotsiaaltöötajalt.
Merle Ploompuu
sotsiaalministeerium

4. oktoober
Endla Kaiste – 91
10.november
Luule Viimsi – 80
19.november
Aita-Amilda Pedassaar – 85
21.november
Natalia Sigibert – 96
26.november
Henno Ellermaa – 80

Palju,
palju õnne!
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Vahva laupäev
sügislaadal
10. oktoobril toimus Kõlakoja platsil sügislaat. Letile olid laotatud käsitöö (Paul Tohv Kärlalt ja kodukultuuriselts Koit), sokid
Orissaarest, jõhvikad (Elke Pihl) ja mesi (Jaan Kaju). Pikk lett oli
köögivilja all lookas (Siiri Hansen Tahulast). Pakuti ka laadasaia
(Siiri Paas) ning juustu, kohupiima ja võid (Meida Ait Riksult).

Fotod: M. Pu

kk

Võhma Kultuuri- ja spordiselt kauples kookidega. Lapsed lustisid
võistlusmängudega ning kui sellest aega üle jäi, pakkusid konkurentsi suupiste- ja koogimüüjatele. Vahepalana esitas oma mustlastantsu ansambel “Täheke”.

Elu on laul, nii habras ta viis.
Heliseb hetke ja katkeb siis…
Kaastunne omastele
Vello Jõgi 1951–2015 Silla küla
Manivalde-Nikolai Paivel 1934–2015 Kugalepa
küla
Asanna Mai 1928–2015 Selgase küla
Marika Aagver 1947–2015 Vanakubja küla

