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Käes on aasta kauneim aeg – jõulupühad. See on
aeg olla oma lähedastega, tunnetada rahu eneses
ja mõista, et me ei ole kunagi üksi ega mahajäetud.
Meil kõigil on jõulude ajal oma soovid ja lootused.

Lapsed ootavad pikisilmi jõulumeest, lapsevanemad vaatavad
kalendrisse, et teada saada, mitu vaba päeva ees ootavad ning vanaemad/vanaisad omakorda ootavad lapsi koju. Kõigil on, mida
oodata. Käime kirikus, kuulame imelist jõululaulu ja igaüks saab
omamoodi aastale joone alla tõmmata. Nii võimegi endalt küsida, kas olime edukad, kas meie soovid täitusid või jäi mõni
tegemine paremaid aegu ootama.
Vallavanemana aastale tagasi vaadates tuleb tõdeda, et rõõmu on siiski vallas rohkem .
Hea meel on selle üle, et me oleme suutnud hoida oma
vallas põhikooli koos lasteaiaga. Kool on valla süda ja selle eest
tuleb seista ka edaspidi, aegade keerulimaks muutumisel. 21
küla on meie valla rikkus ja kõik nad on üks osa meie riigist, kes
iga päev elu maal läbi ääretute raskuste edasi viivad. Olgu selleks traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused, kokkutulekud,
külakeskustesse uute atraktsoonide rajamine ning elutingimuste
uuendamine. Et oleks kohta merel käimiseks – selle nimel annab
meie tubli vallarahvas endast parima. Kõik ikka selleks, et valla
külaelu edendada ja elukvaliteeti parandada, et meie kodukohad
püsima jääksid. Süütame siis meie külades ja kodudes jõulupuud
ning hoidkem kokku.
Helgeid valgeid
jõule ja head uut aastat, kallis Mustjala
valla rahvas!
Kalle Kolter

Vallavanem

Pildil Mustjala segakoor jõulukuuse tulede süütamisel
8. detsembril.
Vasakult: Valentina Saarma,
Kalle ja Ilme Kolter, Helje
Raaper, Sami Heikura, Marianne Rull, Edit Viira, dirigent
ImBI Kolk, Reine Vinter,
Tiiu Lõhmus, Merle Lember,
Kristiina Paunel, Enno Kolter
ja Monika Põld.

–2–

 Silla kalmistu ääres olevad puud on oma vanuse täis kasvanud,
ent kunagi on neid pügatud kui hekki. See on palju puid vigastanud ja praeguseks on kõikidel tüvedel vaigujooks, mis tähendab,
et puudel on sees mädanik ja puu sees elavad kahjurid. On vaid
aja küsimus, millal kuused muutuvad elujõuetuks ja siis need kas
kukuvad lihtsalt ümber või murduvad.
Kuused on vigastuste suhtes õrnad. Rea peal on näha juba
kuivanud puid, millel on tugev putukakahjustus ja see levib kiiresti edasi kõrvalolevatele puudele.
Kalmistu poolt vaadates on samuti näha, et maapind on tugevalt samblane ja kuuskedest langeb maha palju varist (okkad,
oksad ja käbid). Äärmiste haudade hooldajad on mures, et ei saa
midagi eriti sinna istutada ja rohi ka ei kasva, on nii varjus. Kuuskede juured on pindmised, aastatega kasvavad need jämedamaks
ning tulevad üha rohkem maa seest välja. Seda enam saavad need
vigastatud ja samas kergitavad need kõrvalolevat kiviaeda, mis
ikka ja jälle variseb. Seda on üha rohkem näha, mida aasta edasi,
seda rohkem.Külavanemad arutasid esilekerkinud probleemi 30.
novembril ja andsid puude langetamist pooldava hoiaku.
Kalmistutel on ikka puid maha võetud ja muul moel suuremaid müra tekitavaid töid tehtud. Eks selleks peab valima aja,
millal seda tööd teha, et säiliks kalmisturahu.
Kõikidest arvamustest ja ettepanekutest andke teada valda
28. detsembriks 2015.
Maret Pahapill
Mustjala Vallavalitsus

Foto: Kalle Kolter

Silla kalmistu kuused
on vanad ja haiged

Mustjala noormehed Sander Lõhmus, Timo Klee, Aimar Lõhmus ja
Allan Lopp tunnevad headmeelt suvemängude teatejooksu üle.

Koolinoorte meistrivõistlused
 Laupäeval, 5.detsembril, toimus Kuressaare spordihoones
Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused, millest meie põhikool osa võttis ja edukas oli. Kokku saavutasime
7 pjedestaalikohta: 3 meistritiitlit, 2 teist kohta ja 2 kolmandat
kohta. Noorte tüdrukute B-klassi 60m tõkkejooksus saavutas II
koha Eva Sagor. Tüdrukute A-klassi 60m jooksus saavutas Lota
Sagor samuti II koha. Poiste B-klassi 60m jooksu, kuulitõuke ja
kaugushüppe võitis ülitugevalt Timo Klee, kes saavutas 3 meistritiitlit.
Kaarel Kolter saavutas poiste B-klassi 60m jooksus III koha
ja Laur-Justin Auväärt 600m jooksus samuti III koha. Esikohtadele jagati karikad, teistele diplomid.
Heade tulemuste eest täname ja õnnitleme treener Mihail
Kauberit.

Sporditoimetus

Külavanemate koosolekul said
olulised otsused paika pandud
 30. novembri õhtul toimus Mustjalas
vallavolikogu saalis külavanemate koosolek, millest võtsid osa kümme külavanemat. Sotsiaaltöö korraldaja Saima Lõhmus tutvustas küladele vallas makstavaid
sotsiaaltoetusi ning tegi ülevaate maakonna hooldekodude kohamaksudest.
Hajaastsusprogrammi
elluviimisest tegi ettekande maakorraldaja Maret
Pahapill. Selle programmiga toetatakse
majapidamiste veesüsteemide, kanalisat-

sioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Lisaks kui majapidamine
ei ole elektrivõrguga liitunud, siis toetatakse autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Meie valla kõik taotlused
väikeste kärbetega said toetuse ning kõik
on rahul. Tuleval aastal programm eeldatavalt jätkub ning vald plaanib eelarvesse
omaosaluse suurendamist. Mittetulundustegevuseks on võimalik valla seltsidel toetust taotleda, mille jaoks teatud vahendid

eelarves on olemas. Pikalt arutati avalike
teede lepingutega seonduvat ning teede
remondi küsimusi.
Küladelt ootame konkreetseid ettepanekuid vallavalitsusele. Lumelükkajate
ja teede greiderdajate suureks probleemiks
on olnud teeäärte võsastumine.Üheks lahenduseks oleks talgute korras tööd ära
teha,vald toetaks bensiini ja õliga.
Kalle Kolter
Vallavanem

–3–

Paatsa ja Tuiu küladele oli
aasta 2015 teguderohke

Paatsa ja Tuiu rahvas selle aasta “Teeme ära” talgutel.

Lõpule lähenev aasta on neile kahele pisikesele külale olnud tegus
ja meeldejääv. Jaanuaris peetud
koosolekul sai mõlema küla vanemaks taas ühehäälselt valitud
Kunnar Lüll. Pikaaegne külavanem
puikles küll pisut vastu, kuid külarahvas polnud nõus oma tegusat
ja asjalikku eestvedajat minema
laskma.

Koosolekul pandi paika ka 1. mai ”Teeme
ära!” talgute plaan. Talgutele tulid peale
oma küla inimeste ja nende sugulaste ka
Paatsa küla sõbrad Tallinnast ja Ida Virumaalt – kokku lausa 16 inimest. Koos raiuti, trimmerdati, saeti ja koristati tulevasel
külaplatsil Paatsa maalinna kõrval. Külarahvas tahab tulevikus korda teha kogu
Paatsa maalinna ala.
Tegus külarahvas tähistas koos nii
Paatsa küla esmamainimist 450 aastat tagasi, jaanipäeva kui ka muinastulede ööd ning

koos võetakse mere ääres vastu ka uus aasta. Muinastulede öö Paatsa rannas kujunes
sel aastal kõige rahvarohkemaks külakeste
ajaloos. Palju oli noori ja vanu olijaid, kes
varem polnud kohal käinud. Arvukalt oli
Paatsa küla sõpru mandrilt, kes küla elule
innukalt kaasa elavad. Koos grilliti ja lauldi
lõkke valgel varaste hommikutundideni.
Enne koju minekut koristati enda järelt
aga nii korralikult ära, et järgmisel päeval
polnud rannal enam ühtegi jälge sellest
rõõmsast koosviibimisest.
Suve lõpus toimus Paatsa külas ka väike maalilaager, mida külastas tuntud kunstnik Erkki Evestus. Maalilaagrit on tõenäoliselt plaanis korrata ka tuleval aastal, sest
huvi on külarahval olemas. Koos tahetakse
käia ja midagi huvitavat teha. Paatsa külas
tehakse üldse palju töid talgute korras.
Kui on vaja ühel talul midagi suurt teha,
tulevad teised appi ja koos saab kõik tööd
kiiresti valmis. Laenatakse teineteiselt erinevaid masinaid ja tööriistu ning kedagi ei

jäeta hätta. Just selle koostegemise vaimu
ja rõõmsameelsuse pärast oleks Paatsa külla hea meelega elama tulemas mitu peret,
aga pole, kuhu tulla. Vanu lagunevaid talukohti on Paatsas kolm, kuid omanikud ei
soovi neid müüa. Nii seisavad need nukrad
majad küla vahel ja lihtsalt lagunevad. See
kurvastab kõiki külaelanikke, aga parata
pole midagi.
Lõpetuseks tuleb aga märkida, et
Paatsal ja Tuiul on siiski äärmiselt vedanud. Seda nimelt oma külavanemaga. Ilma
Kunnar Lülli lõppematu energia ja pühendumiseta poleks külal ka sellist koostegemise vaimu ja indu. Külavanem teeb oma
tööd vabast ajast ja tasuta teise töö kõrvalt.
Ometi on Kunnar Lüllil alati aega kõigi
murede ja probleemide jaoks. Ta ei ütle
kunagi ära, kui kellelgi on abi vaja. Selle
eest soovib külarahvas Kunnar Lülli läbi
ajalehe ka südmest tänada!
Paatsa ja Tuiu küla elanikud
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VALLAVALITSUS JA VALLAVOLIKOGU
Vallavalitsuse istungid
Projekteerimistingimused anti:

•
•
•
•
•
•

Panga küla Kadakavälja kuuri ehitusprojekti koostamiseks;
Tagaranna küla Kipri kinnistule garaaži ehitamiseks;
Ninase küla Vahe kinnistule suvila ehitamiseks.
Ehitusluba anti Tagaranna küla Kipri kinnistule garaaži ehituseks.
Kasutusluba anti Küdema küla Ringe kinnistul asuvale puurkaevule.
Riigi omandisse jäeti Paatsa küla Eigo ja Piiri.

Maaüksuste jagamine:

•
•
•
•
•

Rahtla küla Peru-Anni maaüksus jagati Peru-Anni ja PeruAnnisoo maaüksusteks;
Panga küla Rohu maaüksus jagati Rohu ja Maie maaüksusteks;
Ninase küla Lahe maaüksus jagati Lahe ja Lahe-Põllu maaüksusteks.
Mustjala küla Aili ja Küdema küla Alla alajaamadele määrati
teeninduseks vajalik maa.
Kinnitati lihthanke tulemused ja tunnistati rahvamaja põranda remondi parimaks pakkumiseks Puitkatused OÜ pakkumine.

Korraldati Mustjala valla lumetõrjetööde 2015-2016
alla lihthanke piirmäära hange.

Lund hakkavad lükkama:
• Mustjala, Vanakubja, Kugalepa – A.Saarma 5235026;
• Rahtla, Jauni, Selgase, Silla – J.Kaju 5076203;

•
•
•
•

Küdema, Ohtja, Tuiu, Kiruma – AS Eesti Teed 5117208;
Võhma, Panga, Paatsa – T.Voksepp 5265535;
Liiva, Pahapilli, Liiküla, Järise – A.Paju 5052879
Ninase, Tagaranna – V.Paaskivi – 53425380.

Kuulutati välja lihthange elektrienergia ostmiseks vallale aastaks
2016.
• Kinnitati elektriostu parim pakkuja – Alexela Energia AS.
Kuulutati välja hange Mustjala Lasteaed-Põhikoolile küttepuude
ostmiseks.
• Kinnitati küttepuude parimaks pakkujaks S.E.G.U. OÜ.
Komisjoni otsuse alusel toetatakse hajaasustusprogrammist 2015.
aastal järgmisi taotlusi:
• Panga küla Tänava mü puurkaevu rajamine;
• Kugalepa küla Niidi mü kanalisatsiooni paigaldamine;
• Mustjala küla Hiilasmaa mü puurkaevu rajamine;
• Võhma küla Aadama mü puurkaevu rajamine;
• Küdema küla Ranna mü puurkaevu rajamine;
• Silla küla Kiveriku mü puurkaevu rajamine.
• Kinnitati 2014. aasta hajaasustuse programmi aruanne.
• Kinnitati Mustjala Jõulupeo pileti hinnaks 7 eurot.
Vallavolikogu 16.10.2015

•

•
•
•

Otsustati Mustjala Vallavolikogu 28.septembri 2007 otsuse
nr 49 muutmine ja Merise küla Metsa-Kuke detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise mittealgatamine.
Otsustati Kugalepa küla Täätsi detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
Määrati ühissõidukipeatustele kohanimed.
Kinnitati valla eelarvestrateegia 2016–2019.

 Mustjala rahvamaja on ajaloolise väärtusega hoone, mis ehitati
20. sajandi alguses. Seoses Pidula 4-klassilise algkooli avamisega
1923. aastal jäi Maeva külakool seisma ja nii toodi maja palgid
Mustjalga. Koheselt asuti rahvamaja ehitama ja 1928. aastal vabariigi 10. aastapäevaks olid seinad püsti. Tolleaegse nimetusega
seltsimaja valmis esialgsel kujul 1931. a ning anti vallavalitsuse
nõusolekuga haridusselts Koit kasutada. Sama aasta 5. juulil
annab vabariigi hariduse- ja sotsiaalminister 400 krooni toetust
seltsile näitelavade täiustamiseks ja rahvamajade korraldamiseks,
millest aga ei piisanud. 1939. a seisis maja ikka veel valmis ehitamata ning vallavalitsus andis hoone Mustjala kaitseliidule kasutada, kes lubas selle moodsaks koduks ehitada koos avara pidusaaliga. Sellel ajal oli kaitseliit kohaliku seltskondliku elu kandja
ja arendaja. Järgnevate sõja-aastate tõttu jäi ka kaitseliidu unistus
täitmata. Sügaval nõukogude ajal 1958–1961 toimus maja suur
kapitaalremont. Maja oli saanud küll aastatega täismõõtmed,
kuid unistus Kaunist Kodust on täitumata tänaseni. Eelseivatest
aastatest, meie kõige ühisel nõul ja toel, loodame enamat.

Foto: Kalle Kolter

Rahvamaja ajalugu on pikk

Kalle Kolter

Vallavanem
Rahvamaja juhataja 1995–2006

Mustjala rahvamaja tuliuus põrand ootab tantsijaid ja lauljaid.
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Võhma Külamaja väliterassi
rekonstrueerimist alustati
aastal 2015 ja selle taastamise uued tulevikuplaanid
Võhma küla ja seltsi eesmärgiks
on arendada külaelu mitmekülgselt, et vastata võimalikult paljude
külaelanike ootustele ja vajadustele. Ilmselt on vähe Võhma kandi ja
Mustjala valla inimesi, kes ei oleks
oma jalga eales tõstnud külamaja
õuel olevale väliterassile.

Meie vihmane ilmastik teeb varjualuse vajalikkuse väliürituste korral endastmõistetavaks. Teinekord on andnud see varju ka
lõõskava suvepäikese eest. Erinevalt endisest koolimajast, mis pea 90 aastat tagasi
ehitati kestma sajandeid, on väliterass Saare KEK-i poolt ehitatud 1980-ndate aastate
alguses ilmselgelt lühemaks ajaks kasutusse
mõeldud rajatisena. Aastad ja aktiivne suvine kasutus on nõudnud oma osa ning nii
jõuti juba aasta-paar tagasi olukorda, kus
hoone oli muutumas kasutuskõlbmatuks.
Katus ei olnud enam ilmastikukindel ning
esifassaadi tugipostid olid paigast nihkunud, ähvardades mitmes kohas alustalade
pealt ära vajuda.
Öeldakse, et kus häda kõige suurem,
seal abi kõige lähemal. Nii läks ka väliterassi taastustöödega. Erinevalt külamaja
enda rekonstrueerimisest oli siinkohal
raske enam loota erinevate fondidega rahastamisele (siinjuures eelnevalt juba läbi
proovitud etapp) või ka valla toetusele, kes
on eelnevalt juba märkimisväärselt Võhma
Külamajja investeerinud. Taaskord oli vaja
olla leidlik ja kaaluda läbi kõik muud võimalused.
Esmalt sai ehitusspetsialistide abil
ära hinnatud hädavajalike tööde järjekord
ja orienteeruv maksumus, kõige pakilisemaks ja ka kallimaks osutus esifassaadi
tugipostide taastamine koos uue vaivundamendi ehitusega. Kirjeldatud tööde
kogukulude kalkulatsioon tuli üle 3000
euro ning ilmselgelt ei olnud seltsi omatulu siinjuures enam piisav. Kui eelnevatel
aastal olid küla tegemisi toetanud külast
pärinevad väliseestlased, siis seekord tuli
külaelu eestvedajatel idee ringi vaadata

pisut lähemal. Viimasel kümnendil on külaelu toetanud paljud külaga sidet omavad
inimesed erinevate ettevõtmiste elluviimisel. Väliterassi osalt tuli appi Metsa talust pärit Märten Vaikmaa, kes sisuliselt
rahastas kogu käesoleva aasta väliterassi
ehitustööd. Väga suur tänu talle veelkord
kogu külarahva nimel!
Lisaks eelkirjeldatud rahalisele toetusele ulatas oma toetuskäe Võhma asjade
edendamiseks (kusjuures juba korduvalt!)
Küdema külas tegutsev osaühing S.E.G.U
saekaater, eesotsas Sven Sevostjanoviga.
Suur kogus annetatud puitmaterjali oli
suureks abiks projekti elluviimisel. Suur
tänu Svenile koos tema meeskonnaga! Trepiks vajaliku väliterassi laua annetas tollase
külavanema Milvi Harjuse pere, samuti oli
teisi ehitusmaterjali annetajaid, suur tänu
teile kõigile!
Ehitustöödega alustati aprillikuus
kahe tubli töömehe poolt: Sauna talu väimehed Mait Plovits peamise meistrimehena ning Ahto Tüür abilisena olid peamised tegijad. Kaasalööjaid oli muidugi palju
rohkem. Oma panuse väliterassi valmimisse said anda ka paljud Teeme Ära talgutel
osalejad. Lõppviimistluse said teha veel
mitmed külaelu aktiivsemad eestvedajad.
Suur tänu kõigile suure vaeva nägijatele!
Tulemus, mis sündis, vääris paljude
imestust. Lisaks uuele esifassaadi vundamendile ehitati ka uued trepid, treppidevahelisele alale ehitati piirded ning terassi
keskele püstitati ümarpuidust täiendavad
tugipostid. Järgmise etapina seisab ees katusekatte vahetus. Sügisel Kohaliku Omalgatuse Programmi kirjutatud projekt ei
saanud rahastust vahendite vähesuse tõttu.
Seega töötame üheskoos edasi, et saada väliterassi katusekate välja vahetada.
Ega tööd veel sellega lõpe, aga eelpool loetletud tööde teostumise järel saab
tõdeda, et rahvale vajaliku väliterassi säilimine järgnevateks aastakümneteks on
reaalne.
Rain Jano

On aeg kandidaatide esitamiseks
teenetemärgile
 1. jaanuariks 2016. a on aeg esitada
kandidaate Mustjala valla teenetemärgile. Mustjala valla poolt välja kuulutatud
teenetemärgi kandidaadiks võib esitada
isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid
valla majandus- ja kultuurielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik valla
elanikud ja organisatsioonid.
Vabas vormis esildis esitada Mustjala
vallavalitsusele, milles peab olema:
• põhjalik kirjeldus kandidaadi tegevusest, saavutustest;
• elukutse,amet või tegevusala
• kontaktandmed (nimi, isikukood,
aadress, telefon, e-postiaadress)
Kirjalikud ettepanekud palume saata aadressile Alevi 13, 93601 Mustjala,
Mustjala vallavalitsus või e-postiga aadressil vald@mustjala.ee
Lisainfo: 457 9722
Teenetemärgi statuudi leiate aadressil: www.mustjala.ee/avalik info/Mustjala valla Teenetemärgi statuut.
Kalle Kolter
Vallavanem

Mustjala on valdade
spordis teisel kohal
 Saaremaa valdade 23. mängude üldkokkuvõttes saavutas Mustjala vald II grupis
(alla 1400 elaniku) 139 punktiga teise
koha, esikohast jäi puudu 15 silma. Võitis Salme vald ning kolmas oli Lümanda
piirkond. Parimad tulemused talialadelt
saavutasime males 2. koha, kabes 2. koha,
sangpommis kindlalt esikoha. Lisaks saalijalgpallis 4. koht ja koroonas 5. koht.
Suvemängudel tegime ülitugeva tulemuse
kergejõustikus, olles Kaarma ja Kärla järel
kolmandal kohal. Teistel aladel: jahilaskmine 6., mälumäng 4.-6. ning kurnis 4.
koht. Kokkuvõttes saavutasime suvemängudelt samuti II koha. Karikad ja aurahad
jagatakse parimatele 22. jaanuaril Kuressaares.
Parim Mustjala valla aasta sportlane
2016 kuulutatakse välja jõulupeol 26. detsembril rahvamajas. Täname kõiki sportlasi, kes edukale hooajale kaasa aitasid ja
kohtumiseni uuel aastal!
Mustjala sport
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KUHU MINNA?
L, 26. detsembril Mustjala rahvamajas
kell 19.00
JÕULUPIDU
Tantsuks ansambel Pohmell
Avatud baar Rotterdam.
Pilet 7€ eelmüügist kuni 23. detsembrini, kohapeal 10€
Info ja kohtade broneerimine
457 9736 või 5594 8474, 5343 0624
Selle aasta Võhma laste jõulupidu toimub
P, 20. detsembril, kell 13.00
L, 26. detsembril Võhma külamajas
kell 20.00
AASTALÕPUPIDU
Tantsuks mängib Anti Kopliste
Piletid eelmüügis 8€
kuni 23. detsembrini, kohapeal topelt.
Võimalik tasuda Võhma kultuuri- ja spordiseltsi
arvele 221037720433 või Võhma kauplusse.

TÄNUAVALDUS
Suur tänu OÜ ValiceCar tublidele ja töökatele meestele, kes paigaldasid meile heategevuslikus korras
kaldtee ja käsipuu. Meile oli seda väga vaja.
Aleksander ja Matrena Piht
Mustjala Vallavalitsus tänab OÜ ValiceCar töömehi
perekond Pihtile osutatud heateo eest.

Mustjala kaupluse lahtiolekuajad pühade ajal:
24. detsember
25. detsember
26. detsember
27. detsember
31. detsember
01. jaanuar 2016

9–16.00
10–16.00
9–19.00
10–17.00
9–17.00
11–19.00

Elu on laul, nii habras ta viis.
Heliseb hetke ja katkeb siis…

1. jaanuaril 2016 kell 18.00
kutsume kõiki ilutulestikku korraldama
Mustjala kõlakoja platsile – ”Mul on kaunim kui sul”
Glögi, ilus muusika ja rõõmuga uude aastasse
R, 12. veebruar 2016
Mustjala segakoor “Mustel” 20, kontsert rahvamajas.

Rõõmsaid jõule ja õnnerikast uut aastat!
Mustjala vallavolikogu
Mustjala vallavalitsus

Päikesekirja päevadesse,
naerulõnga nädalatesse,
kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga uude
eluaastasse!
03.detsember
Helgi-Elsi Lõhmus – 75
05.detsember
Maimu Lõhmus – 75
15.detsember
Endel Kodurand – 80
Meinart Varik – 85
Mati Heinmets – 75

Kaastunne omastele
Paul Kärner 1924–2015
Tagaranna küla

Palju, palju õnne!

