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Muhu leht
Käsitöö ja
käsitöö-päevad
läbivad ka
aprillikuu
Muhulase
lehekülgi.

OÜ Käoking
AIAPOOD
ootab teid

T - L kell 10 - 16
Liiva kaubahoovis.
Saadaval kõik aiatööks
vajalik ja muud põnevat.
Kevadised
kelladekontserdid
Pühapäeval, 2. mail saabub
saartele maagiline kellamuusika
koos Arsise kellade ansambli
noorte ja Aivar Mäega.
Kevadkontserdid toimuvad
12.00 Kuressaare Kultuurikeskuses,15.00 Salme Kultuurimajas ja 19.00 Muhu Katariina
kirikus.
Kavas on klassikalise muusika seaded ja originaalmuusika
käsikelladele. Piletid on saadaval
kontserdipaikades eelmüügis
ning tund enne üritust kohapeal.
Arsise kellade ansambli noorte koosseis on välja võrsunud
Arsise Kellade Koolist, mis avas
oma uksed 1999. aastal. Need
noored, kes osutusid valituks
2003. a toimunud konkursil, on
tõelised kellamuusika fännid,
kes Aivar Mäe juhendamisel
oma käsikellamängu oskusi
edasi arendavad. Ansambel on
käinud kontsertreisidel Soomes,
Lätis, Leedus ning Ameerika
Ühendriikides. Ansambli mänguoskust ja taset iseloomustavad
kõige paremini erinevate kontsertide arvustustes kõlama
jäänud märksõnad “uskumatu
mängutehnika” ja “erakordne
musikaalsus”.
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Käsitöö – on’s see armastus, eneseväljendus, äri või ... ? Loe lk 6.
Liis Pallas

Jürikuu Muhu Muuseumis

1. aprilli, karjalaskepäeva tähistasime koos Kuressaare Gümnaasiumi 11. klasside õpilastega.
Tooma talu õuele kogunes poolsada
kooliõpilast, kellest pooled jäid
esialgu kuulama ettekandeid muhu
vanadest pulmakommetest (Eda
Maripuu) ja vanade pulmakommete
taaselustamisest kaasaegses pulmas
(Lea Kuldsepp), teine pool aga
tutvus Koguva külaga. Hiljem
grupid vahetusid.
Teema oli noortele huvipakkuv,
sest esiteks on koolides kombeks
korraldada nn lennu pulmi ja teiseks
seisab ju ükskord igal noorel endalgi
selline pidulik sündmus ees. Hea,
kui oled natuke ettevalmistust
saanud.

Ettekannetele järgnenud traditsioonilised noorpaaride katsed
pakkusid palju elevust, kuid jagasid
ka tarkust - kuidas käib villa kraasimine, vokil ketramine, kahemehe
saega saagimine jne.
Lõpuks said mõlemad grupid
Tooma õuel koos ringmänge mängida, mis on ka väga vana pulma- ja
pidukomme.
8. aprillil käisid Orissaare
Gümnaasiumi tüdrukud muuseumis näputööd õppimas- harjutamas. Eda Maripuu ja Mai Meriste
õpetasid kraasimist-ketramist, Sirje
Tüür tikkimist. Mõned tüdrukud
olid nii osavad, et nagu voki taha
istusid, nii ketrama hakkasid ega

tahtnudki sealt enam lahkuda. Väga
tublid tüdrukud olid kõik ja paistis,
et näputöö polnud neile mitte
võõras.
16. aprillil olid meie külalisteks
maakonna koolide käsitööõpetajad.
Ürituse eestvedaja Meelis Mereäär
oli päeva töiseks ja asjalikuks
mõelnud ja nii saidki õpetajad
kuulda, kuidas sai alguse ja milline
oli tulemus rahvusvahelisel käsitööprojektil INEXTEX (Anu
Kabur), millist inspiratsiooni
annavad vanad asjad uute tegemiseks (kõneaineks olid Koguva
väravad). Väravad oli ise konstrueerinud , neist rääkis ja näitas pilte
Meelis Mereäär.
Järg lk 3.
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Teateid metsandusest

8. märtsil sündis Triin ja
Mihkel Vokk’i perre poeg
Pärtel Vokk.
5. aprillil sündis Ave ja
Argo Toomsalu perre tütar
Anni Toomsalu.

Muhu valla laat
22. mail Piiri magasiaida ees.
Algus kell 9.00.
Laata korraldab Külasema
külaselts. Laada infotelefon ja
registreerimine 51 63 773.

Stipendiumifond
ootab avaldusi!
Muhumaa andekad ja edukad
õppurid, kes te peale keskhariduse omandamist olete
asunud õppima ülikoolidesse,
rakenduslikesse kõrgkoolidesse
ja ametikoolidesse!
Muhu Valla Stipendiumifond
ootab teie avaldusi stipendiumite saamiseks vallamajja
kuni 20. maini 2010. a.
Toetuse taotlejatel esitada:
1) avaldus (blankett kodulehelt www.muhu.ee)
2) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (kinnitatud
õppeasutuse poolt)
3) väljavõte õpinguraamatust (peaks kajastama õppeaine,
õppeaine läbitud mahu, soorituse hinde, hindamise süsteemi).
Info tel. 454 8982.

Uksed avab
käsitööpood
- käsitööseltsi OadEedi ja
Puidukoja ühispood Liiva
kaubahoovis. Aprillis ja
mais on pood lahti N-P 11-16.
Käsitööpoes on võimalik sel
suvel poe lahtioleku aegadel ise
oma kätega midagi põnevat teha:
viltida, kedrata, maalida
akrüülvärvidega kividele,
puidust asjadele ja kasvõi
kalossidele ja muidugi pakume
ka võimalust tikkimist õppida.
Kontakt: 52 69 260.

1. Vallavalitsus on saavutanud kokkuleppe erametsakonsulendi hr. Mati
Schmuuliga, kes alates maikuust hakkab nõustama muhulasi metsaküsimustes ka kohapeal. Vastuvõtuajad on lasteaia majas maaosakonna
ruumides iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kl. 10-12.
Seega on maikuus vastuvõtuajad 3. ja 17. mail, juunis 7. ja 21. kuupäeval.
Telefonitsi saab teavet juba praegugi telefonil 53 412 480.
2. Ajavahemikul 2.-21.mai saavad erametsaomanikud, kelle mets asub
looduskaitseliste piirangutega alal, taotleda NATURA 2000 metsatoetust.
Piiranguvööndis on toetuse suurus 940 kr. ja sihtkaitsevööndis 1720 kr.
metsamaa hektari kohta aastas. Toetuse taotlusi aitavad vormistada
metsanduse konsulent Elve Lepik (tel. 50 54 318, elve@le-metsateave.ee)
ja Mati Schmuul.
Elve Lepik aitab vormistada Natura 2000 metsatoetusi valla maaameti ruumes 3. mail kl 9-16. Taotlust vormistama tulles tuleb kaasa
võtta: 1) ID-kaart, juhiluba või pass 2) eelmise aasta taotluse vorm ja
kaart või oma metsamaa katastritunnus 3) panga arveldusarve number.
Täpsem teave eeltoodud numbritel, vallamajast ja valla kodulehelt.

Muhu Vallavalitsus

Volikogu istungilt
Kehtestati Muhu ja Ida-Saaremaa
valdade ühine jäätmehoolduseeskiri
ja korraldatud jäätmeveo tingimused.
Revisjonikomisjoni liikmeks
kinnitati Mihkel Ling.
Kinnitati Muhu valla üldplaneeringu ülevaatamise järgmised
tulemused:
- Jätta kehtima Muhu Vallavolikogu 17.10.2008. a määrusega
nr 29 kehtestatud Muhu valla
üldplaneering aastani 2017;
- Alustada miljööväärtuslike
külade teemaplaneeringu algatamise ja koostamise ettevalmistustega;
- Töötada 31. detsembriks 2010
välja üldplaneeringu muutmise
ettepanekud.
Tunnistati kehtetuks Muhu
vallavolikogu 19.1.2007.a otsus nr
103 „Pädaste küla Olevi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine“ ja lõpetati detailplaneeringu
menetlemine.
Tühistati k.a jaanuarikuus tehtud
otsus taotleda munitsipaalomandisse Tamse küla Tähe maaüksus
(2,33 ha), kuna läbirääkimistel
külavanemaga selgus, et Tamse küla
elanikud ei ole huvitatud Tähe
maaüksuse kasutamisest külaplatsina. Eesti Kunstiakadeemia
soovib Tähe maaüksuse riigi
omandisse jätmist. Maaüksusele
soovitakse rajada arhitektuuripark
ja palliplats, mis oleksid avalikult
kasutatavad. Antud tegevusega
tagataks maaüksuse kasutamine
Muhu valla üldplaneeringus
määratud puhke- ja rekreatsiooni
eesmärgil ning loodaks huvitav ja
piirkonna väärtust tõstev korrastatud keskkond.
Otsustati anda konkursi korras
tervikvarana rendile Nautse Mihkli
talukompleks. Tingimusi vt valla
kodulehelt www.muhu.ee
Väikesaarte komisjoni nimetati
Muhu valla esindajaks Indrek
Allmann.
16. aprill 2010.

Muhulase ilmumine
nihkub kuu algusesse
Hea lugeja, lähema kolme kuu
jooksul nihkub lehe ilmumine
kuu algusesse. Sellega seoses
tuleb ka kaastööde tähtaeg aina
ettepoole - tasub jälgida märget
impressumi peal. Sügisepoole
peaksid kaastööd reeglina
hakkama laekuma eelmise kuu
lõpuks. Muhulane jääb muhulaste leheks, omavaheliseks
ühendajaks, vahendajaks ja
väljendajaks.
Veebiversiooni avaldamist
teatud hilinemisega on kaalutud,
kuid kuna leht tellitav ei ole, siis
loobuti. Nii jõuab Muhulane
veebi endiselt võimalikult varsti
peale valmimist. Anu Pallas

Vallavalitsuse istungitelt
29. märts
Muhu valla eelarvest kaetava arvestusliku lapse koha maksumuseks
kinnitati 2010. aastaks Muhu Lasteaias 3 073 krooni kuus, arvestusliku
õpilaskoha maksumuseks Muhu Põhikoolis 2 293 krooni kuus.

6. aprill
Valla ajalehe hinnaks määrati alates aprillinumbrist 5 krooni eksemplarilt.
Seoses kevadise teedelagunemisega otsustati piirata raskeveokite liiklust:
keelatud on Muhu vallale kuuluvatel avalikel teedel üle 8 tonni raskuste
veokite liiklus kuni korralduse muutmiseni.
Otsustati toetada rahaliselt ja auhindadega SA Orissaare Spordihoone ja
MTÜ Pöide Spordiseltsi eestvedamisel korraldavat Pöide-Orissaare
maratoni.
Väljastati ehitusluba Mõisakülas Tamme kinnistul elamu ehitamiseks.
Kinnitati Vahtraste küla Männiku maaüksuse (4,67 ha) detailplaneeringu
lähteülesanne. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kruntideks,
maaüksustele ehitusõiguse andmine elamute rajamiseks, vajalike juurdepääsude ning tehnovõrkude planeerimine, maa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks.
Kinnitati projekteerimistingimused Igakülas Ennu kinnistu puurkaevu
rajamiseks, sauna ehitamiseks, reovete puhastussüsteemi rajamiseks ja
katuse rekonstrueerimiseks.
Muhu Lasteaia kohatasu maksumuseks kinnitati alates 1. aprillist 2010
- 150 krooni/ kuus.
Otsustati rahaliselt toetada organisatsiooni MTÜ Saaremaa Kodukant.
Vahtraste külas asuva kasutusvaldusse antava maaüksuse nimeks kinnitati
Koerputke ja maa sihtotstarbeks maatulundusmaa (mtm, 2,89 ha).

13. aprill
Kinnitati kasutusvaldusse antavate maaüksuste nimed ja maa sihtotstarbed
- Hellamaa külas Nõmmenuka, mtm (2,67 ha).
- Raugi külas Varsakabja, mtm (4,78 ha).
Pikendati Linnuse ja Nautse küla Eemu maaüksuse detailplaneeringu
avalikku väljapanekut 9. maini. Otsustati korraldada detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 10. mail 2010 kell 14 Muhu
Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Ühe aasta võrra pikendati projekteerimistingimuste kehtivusaega
- Soonda külas Tänavasuu kinnistu elamu ehitamiseks;
- Kallaste külas OÜ-le Jõeserva kuuluva Jakobi kinnistu elamu ehitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
- Tupenurme külas Mihkli-Jaagu kinnistu elumaja ehitamiseks,
- Liiva külas OÜ-le Laaniku Varahaldus kuuluva Metsaselli kinnistu
juurdepääsutee rajamiseks.
Väljastati ehitusluba
- Tamse külas Sepa elamu ehitamiseks,
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Mõisakülas Tamme kinnistul
elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - õigusaktid ja dokumendid - dokumendiregister.
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Töömalevast

Südame asi

Muhu noortekeskus korraldab
masule vaatamata ka sel aastal
töömalevat. Töömalev toimub
järgmistel kuupäevadel: 7.-11.
juuni, 14.-18. juuni, 26.-30. juuli,
2.-6. august.
Eelregistreerimine on tänaseks
päevaks lõppenud. Töölepingute
sõlmimine registreerunutega
toimub alates 27. aprillist ja kestab
maikuu lõpuni. Töömalevasse
saavad tulla noored vanuses 13.17. eluaastat. Tööpäeva pikkus on
4 tundi. Tööpäev algab üldjuhul
kell 9.00 ja lõpeb kell 13.00.
Töömalev on ööbimiseta ning
leivakott peab igaühel endal kaasas
olema. Samas ei piirdu me malevas
vaid töötegemisega, vaid veedame
ka lõbusalt vaba aega – käime
kanuumatkal, korraldame filmiöö
jne.

Tasustamine toimub tunni
töötasu alammäära alusel.
Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav alaealise seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
Kõik alaealised peavad enne
tööleasumist läbima arstliku
kontrolli (perearsti tõend).
Töötamine toimub erinevatel
Muhu valla objektidel, kuid
ootame tööpakkumisi ka eraisikutelt ning ettevõtjatelt.
Selleks palume ühendust võtta
noortekeskuse juhataja Arnek
Grubnikuga telefonil 5172357
(soovitavalt võiks kokkuleppeid
sõlmida enne juunikuud).
Kuna paljud alla 13-aastased
noored on töömaleva vastu huvi
tundnud, siis korraldame sel aastal
nende laste (vanuses 7-13) jaoks
eeltöömaleva. Ka sinna on

eelregistreerimine lõppenud.
Eeltöömalevas õpime tööd tegema,
mängime mänge, võistleme. Parimatele osalejatele igal nädalal
auhinnad. Kuupäevad on samad,
mis töömalevas: 7.-11. juuni, 14.18. juuni, 26.-30. juuli, 2.-6. august.
Eeltöömaleva algus on igal päeval
kell 16.00.
Muhu Noortekeskuse juhataja

Arnek Grubnik
lisainformatsiooni saab: 5172357
või noortekeskus@muhu.ee

Hooldusravi

Hooldusravile suunab patsiendi
kodust perearst või haiglast raviarst
pärast ägeda seisundi ravi.
Hooldusravi sihtgrupiks on
patsiendid, kes vajavad küll
meditsiiniõe abi, kuid mitte
igapäevast arstikontrolli.
Hooldusravist rääkides ei saa üle
ega ümber rahamurest. Kuna
haigekassa vahenditest ei piisa, siis
juba 2004. aastal heaks kiidetud
hooldusravi arengukava alusel pidi
2010. aastaks statsionaarse hooldusravi eest tasumisel inimese
omaosalus olema 16%, omavalitsuse osalus 49% ja haigekassa
osalus 35%. Seni omavalitsuse

osaluse kohustust statsionaarse
hooldusravi eest tasumisel ei ole
kehtestatud.
Alates 1. jaanuarist 2010
kehtibki statsionaarsele hooldusravile inimese omaosalus 15% ja
haigekassa osalus 85%.
Hooldusravi üks voodipäev
maksab 632,62 krooni Patsiendi
tasutav osa sellest on 94,90 krooni
ja haigekassa osa u 538 krooni.
Juba varasemast kehtib hooldusravis sarnaselt eriarstiabile
voodipäevatasu, mis on 25 krooni
päevas ning mida tohib võtta
esimese kümne ravil oldud päeva
eest ehk maksimaalselt 250 krooni

ühe haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval
pakutakse ka ambulatoorset
hooldusravi ehk kodust õendusabi.
See on inimesele mugavam, sest ta
saab edasi elada oma kodus. Samuti
tuleb see ka rahaliselt nii ühiskonnale kui ka inimesele (tema omastele) odavam. Koduse õendusabi
eest maksab haigekassa 100%.
Tänu statsionaarses hooldusravis
omaosaluse kehtestamisele rahastatakse 2010. aastal hooldusravi 11
% enam võrreldes eelmise aastaga,
lisaks võimaldab muudatus pakkuda 13 % võrra rohkem koduõendusteenust.

Pühapäeval, 23.mail 2010
kell 11.00 toimub erinevates
kohtades üle Eesti ühismeditatsioon "Südame asi".
Tegemist on aktiivse meditatsiooniga, mis hõlmab endas
kerget liikumist ja teadvustatud
hingamist kauni muusika saatel.
Meditatsioon koos sissejuhatava häälestuse ja lõpetusega
kestab kokku 1,5 tundi. Meditatsiooni osa muusikaautoriks
on spirituaalne helilooja
Karunesh.
Südamega vaadates näeme
maailma ühtse tervikuna.
Südames on see, mis teeb meid
rõõmsaks ja õnnelikuks.
Südames kogeme omavahelist
seotust ja üksolemist.
Tuleme kokku, et tunda
armastuse ja valguse jõudu ning
luua harmooniat ja tasakaalu
maailma!
Muhus on kavas kohtuda
Hellamaa Külakeskuse õuel,
piirkondlik korraldaja on Diana
Toomla, tel 5373 4397,
diana.toomla@gmail.com .

Suveks tööle
Muhu Vallavalitsus otsib
hakkajaid noori tööle turismiinfopunkti Liiva külas ajavahemikul 15.6 - 15.8. 2010.a.
Töö toimub vahetustega E-P
kella 11.00-17.00.
Vajalikud teadmised Muhu
saare kultuurist ja ajaloost ning
vähemalt kahe võõrkeele oskus.
Sooviavaldused esitada Muhu
Vallavalitsuse kantseleisse või
meili aadressile vald@muhu.ee
hiljemalt 25.5.2010.a.

Allikas: Eesti Haigekassa

Hoia lõkkel silm peal
Üldjuhul on okste või lehtede
põletamine lõkkes lubatud, tingimusel, et lõkkest tulekahju algust
ei saaks. Lõket tohib teha oma
krundi piires. Väljaspool oma
krundi piire tohib lõket teha ainult
maaomaniku poolt eelnevalt ette
valmistatud ja tähistatud lõkkeplatsil. Sellisteks kohtadeks on riigi
maal RMK lõkkekohad. Kui
kohalik omavalitsus on heakorraeeskirjaga lõkke tegemise oma
territooriumil ära keelatud, siis ei
tohi tuld teha ka oma hoovis.
Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga, paigutades selle
hoonetest ja metsast eemale. Lõkke
ümbrus tuleb kuluheinast puhastada, et tuli mööda maapinda edasi

ei leviks. Lõkkel tuleb kuni kustumiseni pidevalt silma peal hoida.
Lõkke tegijal peavad käeulatuses
olema tulekustutusvahendid
juhuks, kui tuli liiga suureks paisub
või sädemed laiali lenduvad.
Ka sütega grillahju võib
väljaspool oma aeda üles seada
ainult tähistatud lõkkeplatsidel.
Oma hoovis grillides tuleb ahi
paigutada hoonetest nii kaugele, et
lenduda võivatest sädemetest
tulekahju ei tekiks. Rõdule või
terrassile sütega grillahju üles seada
ei ole lubatud, sest tegemist on
hoone osaga.
Sirle Matt
Lääne-Eesti päästekeskus

NB!
· kulu ei ole lubatud põletada
· lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga
oma krundi piires või tähistatud
lõkkeplatsil
· 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 ja 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.

Muhu, kauni käsitöö ja
virkuse maa!
Algus lk 6.
Üldse armastavad muhulased
palju laulda. Neil on iga töö,
tegevuse ja sündmuse jaoks
vastav laul käepärast. Nii elab
Muhu-Suurvallas mees, kellel on
nii pikk laul, et võib seda lauldes
üle Väikese Väina (3 ½ km)
kõndida.
On kaunis komme, et sääl
austatakse ja kantakse rahvariiet,
et kaunistatakse kõiki esemeid
pitside ja tikandustega. Seejuures
on kõik kantav oma virkade
sõrmede töö, kena ja puhas.
Seisa, vaatle, imetle – muinasmaa!
Kodumajanduse nõuandja
H. Piilmann
Taluperenaine 1931,
nr 2, lk 39-40.
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Teated
Korstnapühkija Muhu vallas
21.-23. aprillil ja 16.-18. juunil
2010. Eelregistreerimine Muhu
Vallavalitsuses või tel 53 901 048,
58 190 832.
Muhu Vallavalitsus rendib välja
Nautse-Mihkli puhkekompleksi ja
Piiri Rahvamaja.
Info telefonil: +372 454 89 80

Kevadtööd
Lehtede ja prahi koristus
Mullatööd aias
Okste lõikamine
Kasvuhoonete ehitus
Puude saagimine, lõhkumine
Erinevad abitööd
Tel. 5350 2787, Andres

Alanud on puurkaevude rajamise tellimuste uus hooaeg!
Balti Puurkaev pakub teile kaevude puurimist, projekteerimist,
kaevude pesu, pumapade müüki ja paigaldust. Kontakt: 52 17 415
ja 50 42 999, www.baltipuurkaev.ee
Naiskodukaitse mälestuspäev
toimub 25. aprillil kell 11 EELK
Muhu Katariina kirikus ja kell 1316 Piiri rahvamajas.
Tõnise Galeriis Paenase külas
on näitus Marju Bormeister:
akvarellid, monotüüpiad, maalid
23.-25. aprillini. 1. maist – 30.
juunini sama näitus avatud iga
päev 12-18. Tere tulemast!
Kunstitalli selle suve esimene
näitus “Triloog(i)” avatakse 29.
mail kl 17-19.

1. mail toimub Hellamaal Kiriku
ümbruse, surnuaiateeääre ja
spordiväljaku koristamise TALGUD. Kogunetakse kell 10.00
kiriku juurde. Peale talguid ühine
supisöömine. Võta kaasa reha ja
rõõmus meel!
Kuna on veel külm kevad ja
võimalus koguda punumise
materjali, siis oleks tore, kui
muhulased annaksid Hellamaa
Külakeskusele teada, kas sel
kevadel on huvitatuid korvi
punumise vastu. Koolitajaks
Kalev Kuris. Koolitusele registreerida telef: 51 63 773.

Ära anda koerapojad. Koerte ema vene euroopa laika, isa paberitega
krants. Kokku 4 kutsikat (kaks poissi ja kaks tüdrukut). Kauba peale
kassipojad! :) tel. 51 72 357.

Ostame krundi või maja otse
omanikult. Tel. 5345 2789.

Taksoteenus.
Info ja tel. 55 990 414.

Kirikuteated
piiskopkonna täiskogu
EELK Muhu kogudus

Jumalateenistused toimuvad igal
pühapäeval algusega kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis,
hannes.nelis@eelk.ee

EAÕK
Kristus on üles tõusnud!
Kirikupühad mais:
13. mai: Issanda taevaminemise
püha.
23. mai: Nelipühi, suvistepüha.
8. mail kl 11.30 toimub
Kuressaare kirikus Pärnu ja Saare

Rinsi
2. mail kl 10 jumalik liturgia,
koguduse täiskogu. Palun kõigil
koguduseliikmetel osa võtta!
Hellamaa
2. mail kl 13 jumalateenistus,
koguduse täiskogu. Palun kõigil
koguduseliikmetel osa võtta!
16. mail kl 10 jumalik liturgia
Liiva hooldekodu
16. mail kl 13 palvus
Tõesti on üles tõusnud!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

Lehekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Emilde Keinast
Linda Räim
Olga Tarvis
Platon Saar
Elfriide Puu
Maria Aav
Leida Mereäär
Henn Ormet
Uudo Kõvamees
Asta Laev
Leili Kirs
Heino Auväärt
Liisi Sau

87 (5.5)
87 (9.5)
87 (20.5)
86 (31.5)
84 (20.5)
83 (17.5)
81 (29.5)
80 (1.5)
75 (10.5)
75 (26.5)
Kristi Ligi
65 (5.5)
70 (6.5)
Merika Kumpas 60 (6.5)
70 (7.5)
Endel Saarkoppel 60 (27.5)
65 (1.5)
Palju õnne!

Hea Hellamaa kooli
vilistlane, õpetaja, töötaja.
Saame kokku oma kooli õues
23. juunil kell 12
Osavõtumaks 50 krooni.
Informatsioon 50 60 598, Sille
(Hellamaa kauplus);
45 48 982, Heiske (vallamaja)
heiske.tuul@muhu.ee
5332 6426, Anu
anukivisoo@mail.ee
a/a 1105874392.

Kallid lasteaiaealiste
laste vanemad!
Tuletan meelde, et kes soovivad
oma lapsele lasteaiakohta, palun
võtta ühendust Muhu Lasteaia
juhatajaga tel. 45 30 685 või eposti aadressil
reet.hobustkoppel@muhu.ee .
Avalduse blankett on lasteaias
olemas.
Ootame teie avaldusi maikuu
jooksul!

Jüri-Jaani talustuudios
10. maini 2010 avatud iga päev
NÄITUS “Muhu - saar, kus aeg
puhkab ja loob”.
Tekstiil, keraamika, puit.
Muhu Muuseum pakub käsitööga tegelevale firmale või
üksikisikule võimalust võtta nullrendiga suveperioodiks oma kasutusse muuseumi käsitööpood.
Täpsem teave ja kokkulepped
tel. 50 11566 või 4548 872

kutsub endisi töötajaid ja
lõpetajaid
VILISTLASTE
KOKKUTULEKULE
laupäeval, 12. juunil 2010
Osavõtumaks 100 kr. tasuda
sularahas kooli kantseleisse või
kanda hiljemalt 1. juuniks arveldusarvele 221049271899, konto
omanik Liesel Veskimägi.
Alates 2. juunist on võimalik
tasuda ainult sularahas kantseleisse
või registratuuris kohapeal.
NB! Selgitusse märkida „kokkutulek“, osaleja nimi (ka endine) ning
kooli lõpetamise aasta.
Jälgige kodulehte, lisandub
päevakava.
Info: tel. 482 4545, 5052766 sekretär
Anu
Tikerpalu,
kool@vigalattk.ee
Mob. 56 939 084 – noortejuht
Liesel Veskimägi,
liesel@vigalattk.ee
15. mail algab Käi Jala! kevadkampaania, et tõsta inimeste
liikumisteadlikkust ning füüsilist
aktiivsust oma igapäeva tegevustes.
Tervis ja tervislik heaolu ei ole
püsiv nähtus ning selle säilitamiseks
saame väga palju ise ära teha.
Registreerimine Käi Jala!
Tervisekõnni kevadvõistlusele juba
käib ning kõik kevadel registreerujad
võistlevad sügisvõistlusel tasuta. Vt
lähemalt www.kaijala.ee

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 15. mai õhtuni.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

30. märtsil 67-aastane Eevi Tuulik.
31. märtsil 81-aastane Laine Valk.
4. aprillil 89-aastane Liidia Tamm.
Tunneme kaasa omastele!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetiversioon www.muhu.ee - Muhulane
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 5 krooni

