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Muhu leht

Muhulaste kärajad 1. mail

Sarnaselt eelmisel aastal läbi viidud
“Teeme ära” üle-eestiliste koristustalgutega on sel aastal võetud
eesmärgiks 1. mail mõttetalgute
korraldamine üle Eesti asuvates
mõttekodades. Muhu mõttekoda
avatakse 1. mail kell 10.00 Liiva
koolimajas.
Korraldajad andsid ette sotsioloogidest koosneva töörühma poolt
välja töötatud teemad, mille seast
tuli mõttekodadel välja valida kaks
teemat ning korraldajate poolt anti
üks teema. Muhu mõttekoja poolt
valitud teemad on haridus ja
ettevõtlus, vaikimisi antud teema
on “Kuidas vältida stressi?”.
Kutsun kõiki põlismuhulasi,
suvemuhulasi ja teisi, kellele Muhu
saare käekäik on oluline, sellest
mõttetalgust osa võtma, et ühise

aruteluga leida vastuseid ja lahendusi Muhu saare jaoks valulistele
ning miks mitte ka lahtisemat
hingamist tekitavatele küsimustele.
Registreeruda saab korraldajate
poolt koostatud koduleheküljel
www.minueesti.ee Samalt leheküljelt saab ka erinevat teavet
mõttetalgute kohta. Korraldajad on
ette andnud, et registreerimiseks
tuleb moodustada vähemalt
kolmeliikmeline tiim. Püüdke leida
mõttekaaslasi, moodustada rühmasid ning registreeruda.
Korraldajad on välja käinud
mõtte, et talgutest osavõtjad
võiksid kaasa võtta suupisteid või
kergema einega toidukorve, joogid
tee, kohvi, morsi vms näol peaks
olema mõttekoja poolt. Siin arvan
küll, et jääb igaühe enda otsustada,

Üleskutse

Lugupeetud muhulased!
Seoses tikkijameister Eevi Kõvamehe
(1937–2007) elutöönäituse korraldamisega loodan teiepoolset kaasabi Eevi
tikitud (kõikvõimalike) esemete kaardistamisel. Soovin esemeid pildistada (või
pilte saada), võimalusel näitusele välja
panna. Väga huvitab mind ka lihtsalt esemete käekäik, saamislugu ning põhjused
- miks paljud inimesed pidasid auasjaks
just Eevi käest tikandit tellida (tähistamaks tähtsündmusi inimeste elus: lapse
sünd, pulmad, juubelid, elukoha muutus
jm).
Palun võtke minuga ühendust –
lauatelefon 45 98 658, mobiil 5056194 või
kirjutage uueniidi@hot.ee . Sellest võib
oleneda näituse ulatus ja ilme.
Aktiivset reageerimist oodates
Anu Kabur
Pildil on Eevi tikitud
diivanipadi (2004).
Anu Kabur

kes tahab söögipoolist kaasa võtta,
kes mitte.
Isiklikult arvan, et seda mõttetalgut tuleks võtta mitte suure
üldise kaasajooksmisena, vaid
muhulaste kokkusaamisena konkreetselt Muhu saare jaoks ideede
leidmiseks ning nendele ideedele
lahenduste või vähemalt lahendusvariantide leidmiseks. Seda on
Muhule väga vaja. Siinjuures ei taha
kuidagi alahinnata korraldajate
poolt tehtud väga suurt tööd, vaid
on soov seda tunnustada. Kasvõi
selle eest, et selline algatus
võimaldab korraldada muhulaste
suure käraja Muhu saare heaks.
Kohtumiseni.

Indrek Võeras
Muhu mõttekoja vanem
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Volikogu 17.
aprilli istungi
päevakord
1. Peremehetu ehitise tuvastamine.
2. Alghinna määramine Rinsi
Vana-Männi kinnistule.
3. Suuremõisa Pritsu otsustuskorras kasutusse andmine.
4. Simisti Kevade ja Uuelu-Jaani
detailplaneeringu kehtestamine.
5. Maaüksuse riigi omandisse
jätmine, nime ja sihtotstarbe
määramine.
6. Kohanime määramine.
7. Orissaare valla üldplaneeringu
kooskõlastamine.
8. Informatsioonid.

Istungil otsustatust
Otsusega nr 258 tuvastati
Kesse k endise rannamaja peremehetus. Vallavalitsuse ülesandeks jääb ehitise kandmine
ehitusregistrisse ja sealse teenindusmaa taotlemine munitsipaalomandisse.
Otsusega nr 259 määrati
vallale kuuluv Rinsi k VanaMänni kinnistu alghinnaks
300 000 kr, kinnistu müüakse
kirjalikul enampakkumisel.
Otsusega nr 260 anti Suuremõisa küla Pritsu kinnistu koos
sellel asuva hoonega otsustuskorras tasuta MTÜ Jaani Saadu
Külaselts kasutusse tähtajaga 7
aastat. Kinnistul asuv pritsikuur
on ehitatud algselt küla ühistööga ja külaselts soovib kinnistut ka edaspidi kasutada ühistegevuse korraldamiseks.
Otsustati kehtestada Simisti
k Kevade ja Uuelu-Jaani DP
(otsus nr 261). Planeeringu
eesmärk on ala jagamine kuueks
kinnistuks, viiele neist ehitusõiguse andmine elamute rajamiseks, vajaliku infrastruktuuri
rajamine ja maa sihtotstarbe
muutmine.
Otsusega nr 262 nõustuti
Igaküla Murunuka riigiomandisse jätmisega (mtm).
Otsusega nr 263 otsustati
moodustada vastavalt Aspli
detailplaneeringule Raugi külas
asuval Aspli kinnistul liikluspind ja määrata selle ametlikuks
kohanimeks „Aspli tee”.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - õigusaktid ja
dokumendid - dokumendiregister.

Vallavalitsuse istungitelt
17. märts
Vastavalt detailplaneeringu lepingule
seatakse maaüksustele enne DP
kehtestamist notari juures hüpoteek
valla kasuks. Summa selgitab vald enne
DP kehtestamist, kujundades selle
küsitud hinnapakkumiste põhjal.
Metsa, Riida ja Aadu maaüksuste DP
juurdepääsutee hüpoteegiks otsustati
seada 255 588 krooni. Otsustati selle
kasuks, mis kindlasti kataks kõik tee
rajamisega seonduvad kulud. Hinnapakkumist küsiti kolmelt ehitusettevõttelt DP kohaselt väljaehitamisele
kuuluva avalikult kasutatava juurdepääsutee ehitamise maksumuse väljaselgitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
Kesse k Jaani-Aadu abihoonele.
Väljastati ehitusluba
- Kesse k Jaani-Aadu puukuurile
- Rässa k Merineitsi suveköögile (OÜle Broxon)
- Võiküla Kadakamarja suvemajale
- Lalli k Roo elektrivõrguühenduse
ehitamiseks (OÜ-le Jaotusvõrk).
Väljastati kasutusluba Vahtraste k
Karunõmme ja Peetri-Nõmme elektrivõrguühendustele.
Hankekomisjon avas lihthankele
laekunud pakkumised köögiseadmete
ostmiseks Muhu sotsiaalkeskusele.
Edukaks tunnistati Metos AS
pakkumine, kuna kolmel pakkujal oli
dokumentatsioon puudulik.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud ravimitele, abivahenditele,
transpordile jm tehtud kulutuste
kompenseerimiseks komisjonile
laekunud avalduste alusel, määrati
hooldaja.
Vaadati läbi eelarve 3. lugemiseks
laekunud ettepanekud.
24. märts
Parimaks pakkujaks Muhu sotsiaalkeskuse ehitamisperioodil omanikujärelvalve teenusele kinnitati Bucoma

OÜ kui soodsaim.
Otsustati toetada korvpalliklubi
Orkaan, osalemaks Lahtis toimuval
korvpalliturniiril. Võistkonna koosseisus mängib kolm Muhu korvpallurit.
Kinnitati 3 m³ heitveemahuti ostja,
enampakkumisele laekus üks pakkumine Lalli külast.
Kasutusvaldusesse antavate maade
nimede, pindalade ja sihtotstarvete
määramine:
- Vahtraste k Tihuse-Talvekopli
(22,61 ha)
- Tupenurme k Uue-Jaagu (9920 m²)
- Tupenurme Pärdi (17 573 m²)
- Hellamaa k Nurmeaasa (2,61 ha)
- Raugi k Rabataguse (43,56 ha)
- Hellamaa k Ormi (6566 m²),
kõik mittetulundusmaad (mtm).
Otsustati muuta Lepiku k Kruusiaugu
mü sihtotstarve elamumaaks.
Otsustati jagada Igaküla Mäe: Mäe ja
Mäeotsa.
Otsustati erastada Lepiku k Matsi
ostueesõigusega.
31. märts
Otsustati maksta toetust MTÜ-le
Eesti Saarte Kultuuriühendus Muhu
tulevikufestivali Juu Jääb 2009
korraldamiseks.
Otsustati maksta toetust kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö üritustele ja
projektidele (MTÜ Muhu Käsitööselts, Külasema Külaseltsing, SK-le
Muhu).
Otsustati maksta toetust naisrahvatantsurühmale Tokkroes, osalemaks
rahvusvahelisel folkloorifestivalil
Europeade.
Otsustati jagada Kallaste k Uuelanski:
Merearu, Pangaaru, Kadakaaru ja
Kiviaru (kõik elamumaad).
Kinnitati Muhu valla eelarvest kaetava arvestusliku lapse koha maksumus 2009. aastaks:
Muhu lasteaias 3315 kr

Muhu põhikoolis 2041 kr.
7. aprill
Otsustati maksta toetust Külasema
küla folkloorirühmale rahvariide
seelikute muretsemiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Kuivastu k Ranna eluhoone
rekonstrueerimiseks
- Pallasmaa k Õiska saunale
- Hellamaa k Veski mesinduskeskusele
(MTÜ Saaremaa Meetootjate Ühing).
Väljastati ehitusluba
- Rässa k Olli tarbeveepumpla
ehitamiseks
- Mõega k Karjaaia tahkesõnnikuhoidlale virtsakaevu ehitamiseks
(OÜ-le Muhu Farmid)
- Võlla k Mereääre ning Tusti k
Kristiini elektrivõrguühendustele
(AS-le Empower)
- AS-le Saarte Liinid Kuivastu sadama
1) kai nr 3 rajamiseks
2) ooteala rajamiseks koos liikluskorraldusega.
Väljastati kasutusluba Linnuse TagaTooma elektrivõrguühendusele.
Otsustati eraldada vahendid reservfondist Tõnise maja elektriliitumise
katteks.
Otsustati jagada Põitse k Argo:
Tamse-Metsa ja Kadastiku.
Otsustati lõpetada maade tagastamise
menetlused, kuna käesolevaks ajaks
ei ole vallavalitsusele esitatud pärimisõiguse tunnistust vara nõudeõiguse pärimise kohta:
- Hellamaa k Kukke talu nr IV ja
- Lalli k Mihkli talu nr A-94
maade suhtes.
Kinnitati lähteülesanded Viira k Uuelu
mü DP-le (mü jagamine kolmeks,
ehitusõiguse andmine kaupluse ja
tankla ning tehnovõrkude rajamiseks,
maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks).
Parimaks pakkujaks murutraktori
ostmisel kinnitati Tempore OÜ.

Volikogu 27. märtsi istungil
otsustatust

Noortekeskuse
põnevamatest tegemistest

Kehtestati Levalõpme k Metsa, Riida ja
Aadu DP. Planeeringu eesmärgiks on
Metsa, Riida ja Aadu maaüksuste jagamine
35 maaüksuseks, neist 31-le ehitusõiguse
andmine suvekodude rajamiseks, elamukruntide maa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks ning vajaliku infrastruktuuri
planeerimine. Teedevõrk on kavas rajada
nii, et see aitaks hajutada elamuid ja korraga
ei oleks vaateväljas rohkem kui 2 hoonet.
Arendus ei lähe vastuollu valla üldplaneeringu ega ehitusmäärusega ja avalikul
väljapanekul vastuväiteid ei esitatud.
Volikogu võttis 10 poolt ja 2 erapooletu
häälega eelnõu vastu (otsus nr 253).
Volikogu võttis 7 poolt, 2 vastu ja 3
erapooletu häälega vastu Muhu valla 2009.a
eelarve kogumahuga 40 681 245 krooni
(määrus nr 45, vt http://wd.muhu.ee, eelarve
on kättesaadav ka raamatukogudes).

* 16.-17. jaanuaril käis noortekeskuse kutsel Muhumaal
Kinobuss oma töötoaga. Valmisid fantastilised multifilmid.
Filme saad vaadata internetist! Mine noortekeskuse kodulehele
ja uuri täpsemalt www.noortekas.muhu.ee
* Muhu noortekeskus osales EANK poolt korraldatud
joonistusaktsioonis, mille eesmärgiks oli teha noortekeskusi
tutvustav koomiksi- ja värviraamat.
* 14. veebruaril toimus Piiri Rahvamajas sõbrapäevadisko,
mida vürtsitasid kuumad tantsutüdrukud tantsurühmast
DanzArt. See oli ka selle grupi esimene esinemine. Tegu on
Viljandi Kultuurikolledzhi koreograafia erilala tudengitega.
* 21. märtsil käisime noortega matkates maha tosina
kilomeetreid ja võtsime nii kevadet vastu. Oli väga mõnus,
kuigi parajalt lumine seiklus.
* 9. aprillil toimus lõbus maastikumäng Liiva külas. Üks
vallatu jänes oli mõned shokolaadimunad ära peitnud ja noored
pidid need üles leidma. 17. aprillil osalesid tublimad noored
koristusaktsioonis „Teeme ära 2009 noorteka eri”.
Koristustööd käisid nii noortekeskuse ümbruses kui ka
keskuses. Maailm sai puhtamaks! Arnek Grubnik jätkab lk 6,8.
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Kati Käpp

Tähelepanu, õpime!

Juba üle kümne aasta ärgitab Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras leidma tublisid
inimesi ja esitama neid aasta õppija
tiitlile. Miks seda tarvis on ja kes
see aasta õppija on?
Väike laps õpib iga päev uusi
asju, katsetab ning juurutab ja
hakkab lõpuks kasutama. Koolitükkide õppimist peame ka üldiselt
tavaliseks ja tavapäraseks nähtuseks. Samamoodi võiks õppimine
kuuluda meie täiskasvanuea
igapäevaste toimetuste juurde.
Eelmise aasta Põlvamaa õppija, 20
aastat raamatukogu juhatajana
töötanud Tiina Hoop ütleb, et
aastatega on tahe teadmisi juurde
saada aina süvenenud. „Õppida
võib ja peakski kogu elu - see hoiab
meele erksa ja värske ning elatud
aastad ei tuleta end nii väga
meelde,” räägib naine, kes ei ole oma
eriala koolis õppinud, kõik
teadmised on tulnud läbi erinevate
koolituste.
Täiskasvanuna õppides on
võimalusi palju rohkem. Kui üks
amet on selgeks õpitud, aga see
enam ei toimi, olgu siin põhjuseks
koondamine, tüdimus, väike palk
või see, et erialast tööd pole saada,
on juba omandatud elukogemuste
ja teadmiste pinnalt võimalik
õppida uus amet. Kui koolitee on
kunagi pooleli jäänud ja
olemasolevas ametis oleks abi just
lisateadmistest, saab nüüd praktilisele kogemusele liita juurde
teoreetilise pagasi. „Täiskasvanuna
õppida on mõnus, kuna mõttelaad
on küpsem, suhtumine sihikindlam
ning sul on võimalus tugineda oma
kogemustele ja loogikale,” ütleb
Lääne-Virumaa aasta õppija 2008
Anu Inno.

Märka õppijat!
Õppinud inimene on lausa rikkus
oma perele, sõpradele, tuttavatele
ja kokkuvõttes tervele ühiskonnale.
Õppinud inimese algatusel luuakse
kogukonnas töö- või õppimisvõimalused teistele inimestele.
Suure tõenäosusega ärgitab ja
julgustab õppija sama teed ette
võtma ka oma tuttavaid. Seda
kasulikkust ei tohi jätta märkamata
ja tunnustamata! Andras kutsub
nendest inimestest teada andma, et
sellised lood jõuaksid avalikkuseni
ning nende kangelasi saaks
ühiskonda antud panuse eest
tänada.
Tähele tuleks panna ka inimesi,
kelle töö on õppijaid aidata ja
suunata. Nad on koolitajad.

Eelmisel aastal parima koolitaja
tiitli pälvinud Haapsalu Kutsehariduskeskuse käsitöövaldkonna
juhtõpetaja Marju Heldema
koolitusel osalenud ütlevad, et
Marju positiivsus innustab inimesi
üha rohkem mõtlema igapäevaselt
sellele, et õppimine on meie elu
loomulik osa.
Andras ootab teateid ka nendest
organisatsioonidest, kellele on
esmatähtis töötajate arendamine.
2008. aasta koolitussõbralikuma
organisatsiooni tiitli pälvis ASelver AS. „Selver sai auhinna, sest
on loonud positiivse ja õppimist
soodustava keskkonna. Selveris
mõistetakse, et töö tulemused
sõltuvad töötajate oskustest ja
teadmistest ning on koostatud
personali arendamise ja koolitamise plaan,” on kirjas zhürii
otsuses.
Eraldi tunnustatakse koolitussõbralikumat omavalitsust.
Eelmisel aastal hinnati kõrgelt
Vinni valda, kus igale töötule, aga
ka kooliõpingute katkestajale
proovitakse leida uus väljakutse.
Samuti peab vald oluliseks
lastevanemate koolitust, kus
raskustes pered saavad abi
spetsialistidelt. Vinni vald annab
välja Eduard Vilde nimelist
kirjandusauhinda, mis on tunnustus
kõige värskemale kodumaisele
kirjandusele, kuid peaeesmärk on

ergutada lugejahuvi. Lugemine on
aga üks elukestva õppe põhialuseid.
Kandidaate ootame hiljemalt
15. juuniks 2009 kirjalikult ETKA
Andrase aadressil Valge tänav 10,
Tallinn, 11413. Taotlus-vormi leiab
www.andras.ee ning kandidaadi
võib esitada ka elektrooniliselt.
Lisainfo: andras@andras.ee või
6211 671.
Hea kandidaadi esitaja, täname
Sind ette hoolivuse ja ettevõtlikkuse eest! Sinu märgatud lugu võib
osutuda innustavaks paljudele
inimestele, kes veel ei ole otsustanud õppimise ning enda ja
ümbritsevate elukvaliteedi edendamise kasuks.
Informatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab:
1. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee
rubriigist „Õppijale” (täiskasvanute
gümnaasiumis ja üldhariduskooli
juures avatud õhtused või kaugõppe
osakonnad ning kutseõppeasutuse
või kõrgkooli tasemekoolitused).
2. Kutseõppeasutuse või
kõrgkooli täiskasvanute koolituse
osakonnas on võimalik osaleda
erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.
hm.ee/tasutakursused.
3. Vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool,
huvialakool) on samuti võimalik
osaleda erinevatel kursustel. Info:
www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.
Kuula ja loe:
· Vikerraadios on igal reedel kl 10–
11 saade täiskasvanuharidusest
· Raadio 4 eetris on igal teisipäeval
kl 11.10–11.30 saade „Ainult
täiskasvanutele”
· Ilmunud on ajakirja „Õpitrepp”
esimene number. Lugeda saab seda
www.andras.ee ning paberkandjal
on „Õpitrepp” olemas kohalikus
raamatukogus ja omavalitsuses.

Suveks korda....
* koduaedade rajamine ja hooldus
* vaipade ja pehmemööbli puhastus
* siseruumide üldpuhastus
* võsatööd
* hauaplatside rajamine ja hooldus
OÜ Käoking
telef: 56 459 541 Ene
56 692 052 Marve

Kulu ei tohi põletada
Väljas tuletegemise kohta on
kaks olulist reeglit: kulu ei tohi
põletada ning lõket tuleb teha
nii, et sellest tulekahju algust ei
saaks.
Üldjuhul on okste või lehtede
põletamine lõkkes lubatud,
tingimusel, et lõkke tegemisel
peetakse kinni tuleohutusnõuetest. Lõket tohib teha oma
krundi piires tuulevaikse ilmaga.
Lõket tegema asudes tuleb
võimalikud ohud ette läbi
mõelda ning siis lõkkele sobiv
asukoht leida. Tuli võib lõkkest
hoonetele või kuluheina levida
kahel viisil, lenduvate sädemetega või maapinnalt mööda
kuiva heina edasi levides.
Sellepärast tuleb lõkke tegemisel
arvestada tuule kiirust ja
suunda, paigutades lõkke hoonetest ja metsast eemale ning
puhastades lõkke ümbruse
kuluheinast.
Kevad on lisaks prahi põletamisele ka grillimise aeg. Vorsti
küpsetamiseks süüdatavate
lõkete kohta käivad samad
reeglid kui okste põletamise
lõkete kohta. Väljaspool oma
krundi piire tohib lõket teha
ainult maaomaniku poolt
eelnevalt ette valmistatud ja
tähistatud lõkkeplatsil. Sellisteks kohtadeks on riigi maal
RMK lõkkekohad. Ka grillahju
võib väljaspool oma aeda üles
seada ainult tähistatud lõkkekohtades. Oma hoovis grillides
tuleb ahi paigutada vähemalt 5
m kaugusele ehitistest. Rõdule
või terrassile grillahju üles seada
ei tohi, sest tegemist on hoone
osaga.
• Kulu põletada ei tohi
• lõket tohib teha oma krundi
piires, tuulevaikse ilmaga
• lõke peab asuma ohutus
kauguses nii ehitistest kui
metsast, hoonetest vähemalt 15
meetrit ja metsast 30 meetrit
• lõkke ümbrus tuleb kuluheinast ja muust põlevast
materjalist puhastada
• lõkke tegijal peavad käeulatuses olema esmased kustutusvahendid (ämber veega, luud,
märjad oksad)
• lõket ei tohi järelevalveta
jätta
• lõkke põlemisjäägid tuleb
kustutada veega
• lõkkes ei tohi põletada
olmeprahti
• lõkke tegemisest ei ole vaja
teavitada häirekeskust või
päästeteenistust.
Sirle Matt
Lääne-Eesti Päästekeskus
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Motoring jätkab edukalt

Lehekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Emilde Keinast 86
Linda Räim 86
Olga Tarvis 86
Platon Saar 85
Elfriide Puu 83
Leida Mereäär 80
Rauli Maripuu 75
Milvi Peegel 75
Veljo Palu 70
Ants Aer 65

Loodame saada tegevustoetust
MTÜ Huvikeskuste Juhtide Kogult (HAKK). Osaletud on kahel
suuremal võistlusel Viljandis ja
Türil. Võrrivõidus on lisandunud
tüdrukute võistlusklass – meie Elis
Pihl oli seal viimasel võistlusel
esimene.

Noortekeskuse plaanid

Endla Prii 60
Aadu Nairis 60
Palju õnne!

TEATED JA KUULUTUSED
2. mail on Nautses üks vahva pidu
Sel aastal möödub 60 aastat esimese kolhoosi moodustamisest
Muhus. Sel puhul ootavad Külasema külaselts ja folkloorirühm
„Kodukootud“ kõiki endisi kolhoosnikke ja muidu muhedaid
muhulasi laupäeval, 2. mail, kell 12.00 Nautse Mihklile. Kavas
on näitemänguline meenutus kolhoosi „Muhu Kalur“ ajaloost,
laulud ja tantsud.
Ole kohal, kui heast üritusest ilma ei taha jääda!
26. aprillil toimub Muhu põhikoolis 18. maakondlik vokaalansamblite päev.

Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed pood Liiva kaubahoovis avatakse
1. mail. Sinna oodatakse kaupa tooma kõiki muhu käsitööga
tegelevaid inimesi.

Imemassinate võistlus
vol. 2
Seoses Sünnipäevarallil
saavutatud erakordse sooja
vastuvõtu ja läheneva lastekaitsepäevaga korraldab Muhu
Noortekeskus Muhu Noorte
Motoringi eestvedamisel
laupäeval, 30. mail 2009
järjekordse imemassinate
võistluse. Lisainformatsiooni
saab Paavolt (mob 5067 502) ja
Arnekilt (5172 357).

Ootame kõiki muhulasi
Liiva pastoraadi ja kuuri

koristustalgutele
laupäeval, 9. mail
algusega kl 11.
Kaasa võtta kindad,
koristusvahendid ja oma
supikauss talgusupi jaoks.
Kohtumiseni!
Muhu Katariina koguduse
õpetaja ja juhatus

Kirikuteated
EAÕK

743, e-post andreas.pold@mail.ee

Rinsi
3. mail kl 10 liturgia.
Hellamaa
17. mail kl 10 liturgia.
Liiva hooldekodu
17. mail kl 13 palveteenistus.
Preester Andreas Põld, tel 45 33

EELK Muhu kogudus
Teenistused pühapäeviti kell
11 Muhu Katariina kirikus.
Õpetaja Urmo Saks, tel 4594440,
e-post urmo.saks@eelk.ee
NB! Lk 5 Katariina koguduse
uudised!

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

28. märtsil 94-aastane Olga Vaga.
8. aprillil 84-aastane Helmi Opp.
9. aprillil 69-aastane Leida Alt.
Tunneme kaasa omastele!

Aavo Ermeli arvutigraafika
virtuaalgalerii asub internetis
aadressil www.printube.ee

MUHU
KEVADLAAT
Laupäeval, 23. mail
LIIVAL MUHU
RESTORANI
KAUBAHOOVIS JA
SELLE ÜMBRUSES
Ootame kõiki nii müüma kui
ostma!
Kauplejatel võtta ühendust:
Muhu Vallavalitsus
Tel. 4548982; 5086226
vald@muhu.ee

Hellamaa külakeskuses
esmaspäeval, 27. aprillil kell
12 Viigi Viili loeng „Tervis läbi
puudutuse ja liigutuse“, osavõtt 25 krooni. Lõpetatakse
talvine hooaeg, pärast loengut
suupisted ja kooslaulmine
Meelis Mereääre eestvedamisel.
Oodatud kõik huvilised.
Neljapäeval, 30. aprillil kell
11 Hellamaal talgud. Koos
korrastatakse surnuaia teeservad ja spordiväljak, peale tööd
soe supp.
Kõik abikäed oodatud!

Plaanis on osaleda 1. mail
toimuvatel mõttetalgutel ja Unicefi
noorteprojektis „Väike heategu“,
korraldada koos Tornimäe noortekeskuse noortega fotomatka jne.
Tegevust jätkub!
Alates 4. maist on aga kuni
maikuu lõpuni keskuse uksed
kinni, kuna noorsootöötaja on
puhkusel. Vabandame ebameeldivuste pärast! Samas loodame, et
noored kasutavad seda aega ratsionaalselt õppimise peale. Igatahes edu kõigile õpilastele kooliaasta lõpetamisel!

Arnek Grubnik
Muhu ANKist (vt ka lk 2 ja 6).

Otsime vabatahtlikku!
Muhu Noortekeskus ootab oma
kollektiivi nooruslikku vabatahtlikku, kes soovib noorte heaks
midagi ära teha, pakatab fantastilistest ideedest, tunneb huvi
noortekeskuse tegevuste vastu jne.
Miks hakata vabatahtlikuks?
Vabatahtlikud muudavad oma
väikeste ja suurte heategudega
maailma. Veelgi olulisem on, et läbi
selle muutub ka inimese enda
maailm. Vabatahtlik tegevus pakub
positiivset emotsiooni, vaheldust
igapäevasele rutiinile, võimalust
saada uusi väärtuslikke kogemusi
ja teadmisi, ennast arendada ning
avardada oma maailmapilti.
www.vabatahtlikud.ee

Käi jala!
Käi Jala! on kaks korda aastas
MTÜ Spordiklubi Liikumise poolt
korraldatav tervisesarja üritus.
Esimene tervisekõnni üritus toimub
sellel aastal 15. mai kuni 15.
juuni ja registreerimine on kohe
algamas. Täpsemat infot ürituse
kohta saab www.kaijala.ee
Võta osa 1. mai mõttetalgutest,
sest suurimad muutused algavad
meist endist.

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 3 krooni

