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Muhu leht

Külasema III külakokkutulek
7. juulil olid Külasema oodatud
kõik meie külaga juuri pidi või
muud moodi seotud inimesed.
Eelmisest kokkutulekust on
kuidagi märkamatult möödunud
viis aastat ja nii mõndagi külaelus
vahepeal muutunud – külaseltsingu
eestvedamisel on kapellile, naisrühmale ja näitetrupile lisandunud
mees- ja naisansambel, segarühm
ning isegi küla koor. Vahepealsed
aastad on suviti küla laulu- ja
tantsupäeva peetud, et omad leiaks
ka kokkutuleku vaheaastatel põhjuse külla tulla.
Vahetult enne kokkutulekut täitus ka meie külavanema Sepahansu
Malle tunamullusele jõuluvanale
edastatud salasoov külakeskuse
hoonest. Kokkutuleku eelseks
õhtuks valmiski Külakoda koos
eeslava ja lipuväljakuga küla
südames.
Kokkutulnuid, keda kogunes üle
175 inimese, ootas ees sisutihe
päev. Peale külavanema Malle
Mätase tervituskõnet ja küla lipu
heiskamist avati pidulikult Külakoda, tänati kõiki ehitusel kaasalöönuid ning sõna said tervituseks
kõrged külalised – vallavanem
Raido Liitmäe, valla volikogu
esinaine Jaana Palu, Hellamaa
külakeskuse juhataja Tiina Jõgi ja
Tamse küla esindaja Paul Tüür.
Meeles peeti lahket Suurevärava
pererahvast, kelle maadele külakoda kerkis. Siis kogunesid kõik
ühispildile, mida saab soovi korral
külavanema käest tellida.

korda aastas).
Küla meisterkokad Koidu Maie
eestvedamisel pakkusid kosutavat
suppi, meeleoluka tervitusega
astusid üles Lõõtsmoorikud ning
siis võis jälgida Tornimäe näitetrupi
esituses näitemängu „Nurgatagune
saar“.
Päeva jäi lõpetama Olavi Kõrre
ansambel, meeleolukas õhtu lõppes
pärast südaööd.

Hetk Külakoja avamiselt. Vasakult maaomanik Madis
Kolk, vallavanem Raido Liitmäe, külavanem Malle
Mätas ja küla eestseisuse liige Viive Ling.
Ilmar Põldemaa

Järgnes eeskava oma küla rahvalt
– esinesid folkloorirühm Kodukootud, nais- ja meesansambel, kapell
Metsakohin ning küla noored –
Mäe-Tooma Edgari tütred Marie ja
Kristiina, Leemeti Anneli süntesaatoril, Leemeti Alari koos Muhu
noortekeskuse bändi Ginger Finger´iga. Päeva juhi ametit pidas
Ado-Jaeni Indrek, kes viis ühtlasi
läbi meeleoluka oksjoni.
Kõigil oli võimalus osaleda
loteriil, tutvuda käsitöönäituse,
kuulsustenurga ja küla ajaloolise
ülevaatega Külakojas. Lapsi rõõmustasid sportlikud osavusmängud. Kokkutuleku päeval ilmus ka
„Külasema küla teataja“ teine
number (küla leht, mis ilmub kaks

Suveõhtukohvik Spunk
Muhu Noortekeskuses on
augustis esmaspäevast reedeni
kõigil huvilistel võimalik kohvikut
külastada. Kohvik on avatud 18.0021.00. Võimalus mängida mänge,
kiikuda, vaadata filme ja lihtsalt
vaba aega veeta. Kohvi ja kooki
saab ka.

Meie külaplatsi on kõigil huvilistel põhjust uudistama tulla aga
juba 18. augustil kell 18.00, kui
toimub Külasema simman. Esineme ise ja kõik esineda soovijad
on oodatud meiega liituma.
Külasema Silla Mall
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10. Muhu Jooks (juhend)
Muhu jooksuga pakume jooksuhuvilistele ja tervisesportlastele
võistlemisvõimalusi Muhumaal.
Jätkame Muhu jooksu pikaajalist
traditsiooni.
I Korraldamine
10. Muhu jooksu korraldab
Muhu Vallavalitsus koostöös
Spordiklubiga MUHU ja Hellamaa
Külakeskusega.
II Aeg ja koht
Muhu jooks toimub laupäeval,
18. augustil 2012. a.
Põhijooksu start kell 11.00
Kuivastu sadama juurest ja finish
Nautse külas Nautse-Mihkli
puhkekompleksis. Jooksu pikkus
on 17,2 km.

Teade pensionäride peo
kohta
Pensionäride suvepidu on
10. augustil 2012 Koguva
Vanatoal kell 12.
Peost osavõtuks registreeru külavanema juures ja
maksa osavõtumaks 5 eurot
inimese kohta 5.8.2012. Kui
võimalik, kasuta oma transporti, selle puudumisel teata
vajadusest osavõtumaksu
tasumisel.
Kogu info ja raha pr Valk,
Triinule 5. augustiks.

Pädaste küla
3. kokkutulek
toimub 11. augustil algusega
kl 13.00 Järsukas. Ootame
kõiki küla endiseid ja praeguseid
elanikke. Osalustasu 7 eurot
(alla 16-aastased tasuta) saab
maksta:
1. a/a 221055359640 Marve
Järv (märksõna talunimi);
2. sularahas Aarni tallu Vilja
Aasole, tel. 5349 0796
või Kolga tallu Marve Järvele,
tel. 5669 2052.
Kohapeal maksmisel osalustasu 10 eurot.

Tähelepanu!
Muhu Vallavalitsuse kassa on
suletud ametniku puhkuse tõttu
järgmistel aegadel:
13.-26. august,
22.-28. oktoober,
5.-11. november.
Makseid on võimalik endiselt
tasuda Muhu Vallavalitsuse
arvele 1120228703 (Swedbank).

Marsruut: Kuivastu sadam Kuivastu – Kuressaare maanteed mööda Nautse külani.
Finish Nautse-Mihkli puhkekompleksis.
Rahvajooksu ja kepikõndijate
start kell 11.30 Liiva kiriku parklast
ja finish Nautse külas NautseMihkli puhkekompleksis. Jooksu
pikkus on 6,3 km.
Marsruut: Liiva kiriku parkla
– Kuivastu – Kuressaare maanteed mööda Nautse külani.
Finish Nautse-Mihkli puhkekompleksis.
Põhijooksu trassil on kaks
joogipunkti, rahvajooksu trassil üks
joogipunkt.
AJAKAVA: kell 10.40 soojendusvõimlemine põhijooksu stardipaigas
11.00 põhijooksu start
11.10 soojendusvõimlemine
rahvajooksjatele ja kepikõndijatele
11.30 rahvajooksu start
13.15 lastejooksu (kuni 7 a) start
Nautse-Mihkli ligiduses
13.30 autasustamine NautseMihkli puhkekompleksis
III Registreerimine
Muhu jooksu sekretariaat asub
Muhu Spordihallis. Põhijooksu
registreerimine toimub jooksupäeva hommikul kell 9.00.- 10.30
Kuivastu sadamahoones, rahvajooksu ja kepikõndijate regist-

reerimine kell 9.00 – 11.00 Muhu
Spordihallis.
Muhu jooksu eelregistreerimine
toimub alates 1. augustist Liiva
turismiinfopunktis. Muhu jooksust
osavõtt on tasuta!
IV Osavõtjad
Osalema on oodatud kõik
jooksuhuvilised, rahvajooksule ka
kepikõnnihuvilised ja tervisesportlased, kes läbivad distantsi
jalutades või matkates. Kepikõndijatele ja matkajatele aega ei
võeta ning paremusjärjestust ei
selgitata.
Iga jooksust osavõtja vastutab
oma tervisliku seisundi eest ise.
Osavõtja meelespea:
- riided ning kotid saab jätta
Kuivastu sadamas ja Muhu
Spordihalli juures võistluste bussi
või Muhu Spordihalli, buss toob
pärast autasustamist jooksjad
tagasi Liivale ja Kuivastu sadamasse (praamilt tulijad saavad
sõiduvahendi jätta Virtsu!).
- pesemisvõimalus pärast jooksu
Nautse-Mihklil ja Muhu spordihoones.
V Autasustamine
Jooksu parimate autasustamine
toimub kell 13.30 Nautse-Mihkli
puhkekompleksis.
Põhijooksu ja rahvajooksu kolme
parimat mees- ja naisjooksjat ning
kolme parimat poissi ja tüdrukut

(1994 ja hiljem sündinud) ning
kolme parimat meesseeniori (1972
ja vanemad) ja kolme parimat
naisseeniori (1977 ja vanemad)
autasustatakse eriauhinna ja
diplomiga.
Eriauhinnad: aktiivsemale Muhu
asutusele, mõlema distantsi parimatele Muhu jooksjatele (mees,
naine, noormees, neiu, naisseenior,
meesseenior)
Kõigi jooksust osavõtjate
vahel loositakse välja peaauhind - jalgratas.
VI Info SK MUHU (Kalev) tel:
5065161, Muhu Vallavalitsus
(Raido) tel: 5082776

Täiendav teave Muhu
Jooksust osavõtjatele ja
pealtvaatajatele
Seoses võistlejate turvalisuse
tagamisega on Nautse küla tee
Kuressaare-Kuivastu maanteest
kuni Nautse-Mihkli talukompleksini suletud mootorsõidukite
liikluseks 18.08.2012 kl. 11.45 …
12.50. Jalakäijatele ja ratturitele
läbipääs tagatud.
Mootorsõidukid saavad sel ajal
finishipaika sõita Koguva teelt enne
Rootsivere küla teed vasakule
pöörates. Jälgige viitasid!

Vallavalitsuse istungilt
3. juuli
Otsustati eraldada reservfondist
heakorrale 1 313 eurot Vahtna
suplusranda riietuskabiini soetamiseks (600 eurot) ja Lõunaranna
Sadamasse WC soetamisekspaigaldamiseks (713 eurot).
Otsustati seada sundvaldus
avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks:
- Kuivastu külas asuvatele
Raudteetammi ja Tammioja
kinnistutele,
- Lepiku külas asuvale MännikuJaani kinnistule.
Sundvaldused seatakse Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 0,4
kV pingega maakaabelliinide
ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja
majandamiseks vastavalt asendiplaanidele.
Otsustati eraldada külaelanike
seltsitegevuse ja külade arendamise
toetust:
- Külasema bussiootekoja
remont,
- Igaküla Seltsing „Igaküla lapsed

jälle kodus“,
- Tupenurme ja ümbruskaudsete
külade kohtumine rahvuslikes
sportmängudes,
- osalemine Läänemaa Rahvarallil,
- osalemine Hiiumaa Rahvasprindil,
- osalemine Virumaa Rahvarallil,
- osalemine motovõistlustel (6
etappi),
- Statkom Vara OÜ, küünikontsert,
- osalemine X jaaniturniiril
võrkpallis,
- seltsing Tallinna muhulaste
folkloorirühm „Munukesed” –
„Folklooriga tagasi kodukülla”,
- Ridasi küla lipumast,
- Hellamaa küla postkastid ja
alus.
Tunnistati lihthanke „Muhu
lasteaia ja spordihalli parkla
kõnnitee ja tehnotrasside
ehitustööd” edukaks pakkumuseks
OÜ Moekasti pakkumus summas
25 681,20 eurot.
Otsustati anda luba Nordic Rock

MTÜ-le evangeelse kontsertteenistuse „Muhukämp” korraldamiseks Käspri kinnistul Kuivastu külas Muhu saarel 12. - 15.
juulini.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Laheküla Kalda suvila ehitamiseks,
- Rässa küla Kalevi suvemaja
ehitamiseks,
- Hellamaa küla Kirsi tuulegeneraatori ehitamiseks,
- Nõmmküla Adrem Kinnisvara
OÜ-le kuuluva Kadakanurme
elamu ja abihoone ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba
- Aljava küla Mihkli-Mardi
elamule,
- Põitse küla Uuelu elamule.
Väljastati ehitusluba:
- Päelda küla Mardi aida
puhkemajaks rekonstrueerimiseks,
- Kallaste küla Joosepi elamu
ehitamiseks,
- Päelda küla Mardi maaüksuse
kuuri kuur-varjualuseks rekonstrueerimiseks.
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Elektri hinnast avatud turul
Järgmisest aastast saab elektrist
kaup, millel ei ole enam riigi poolt
määratud ühest hinda. Elektri hind
kujuneb siis nagu ka leiva või
bensiini hind – lõplikku maksumust
mõjutavad nii tootmisele kui ka
müümisele tehtud kulud, konkurents, aga ka kliendi enda tarbimisharjumused.
Elektribörsil kauplevad elektritootjad ja -müüjad ning selgub
elektri hulgihind iga tunni kohta –
nii 24 tundi järjest, 7 päeva nädalas.
Kõik see ei tähenda aga, et peaksite tulevast aastast elektrit iga-

päevaselt börsilt ostma või et
lõpphind, mida te elektri eest maksate, muutuks igal tunnil. Börsil
kaupleb teie eest elektrimüüja, kes
hulgi ostetud elektrienergia oma
klientidele sobivateks ja lihtsasti
mõistetavateks pakettideks vormib. Seega on börsielekter elektrimüüjale sisuliselt sama, mis rukkijahu, vesi või juuretis leivatootjale
– tooraine, mida on tarvis, et pakendis valmistoode lõpuks klientideni
jõuaks.
Avatud turul mängib elektri
lõpphinna kujunemisel olulist rolli

ka teie elektritarbimine ehk see,
millal ja kui palju elektrienergiat te
tavaliselt kasutate. Hinnapakkumine, mille müüjalt saate, sõltub
sellest, kas kasutate elektrit pigem
öösel või päevasel ajal, kui palju
tarbite talvel ning kui suur on teie
kogutarbimine. Kõike seda hindavad müüjad teie varasema elektritarbimise põhjal.
Kui näiteks kasutate palju
elektrienergiat öisel ajal, võidate
hinnas, sest öösiti on elektrienergia
tavaliselt märksa soodsam kui
päevasel ajal. Kui suurem osa teie

elektritarbimisest koondub talvekuudele, peab müüja ka sellega
arvestama, sest talviti on elektrienergia hind enamasti kallim kui
teistel aastaaegadel. Hinda mõjutab
ka teie aastane kogutarbimine ja
müüjaga sõlmitava lepingu pikkus,
sest mida suurema koguse elektrit
müüjalt ostate, seda paremat hinda
müüja üldjuhul pakub.
Avatud turul kehtib lihtne reegel:
võidab see, kelle tootevalik ja tingimused on kliendile sobivaimad, kes
pakub tasemel teenindust ja põhjendatud hinda.

Kuidas muuta elekter oma kodus ohutuks?
Koduste elektriohtude märkamiseks ei pea olema spetsialist.
Enamike ohuolukordade likvideerimine on jõukohane ka elektrikuhariduseta inimesele.
1. Siseruumi elektriseadmed
niisketes oludes
Elekter ja vesi ei ole sõbrad. Just
seetõttu tuleb nii vannitoas kui ka
õues kasutada niiskuskindlaid
elektriseadmeid ja -tarvikuid, mis
on maandatud ja varustatud
rikkevoolukaitsmega. Ostuhinnalt
on need kallimad kui kuivadesse
ruumidesse mõeldud seadmed, kuid
niisketes tingimustes on nende
kasutusaeg kindlasti pikem.
Kuivadesse ruumidesse mõeldud
tehnika rikneb niiskusega kokku
puutudes kiiresti, tekivad lühised
ning ka elektrilöögi oht. Vannitubades tuleb jälgida, et elektriseadmed
ei puutuks kokku veega, kütteperioodil on suureks ohuallikaks
avatud kütteseadmed nagu näiteks
soojapuhurid. Nii vannitoas kui
köögis tuleks käed alati kuivatada
enne niisketesse tingimustesse
mittesobivate elektriseadmete
kasutamist.
2. Katkise isolatsiooniga
elektrijuhtmed
Kõiki elektriseadmete juhtmeid
ja pikendusjuhtmeid tuleb regulaarselt kontrollida. Ohumärgid on
rebenenud isolatsioon, muljumised,
ebatasasused isolatsioonis ja
põletusjäljed. Tavaliselt haaratakse
siis kleeplindi järele, kuid vigastatud isolatsiooniga juhtme parandamine ei paranda juhtme elektri
juhtivusomadusi. Paksu teibi või
isoleerpaela kuhja all on vigastatud
juhtme ühendus kehv ja juhtme
kasutamisel tekib ülekuumenemine.
Eriti ohtlik on asi siis, kui vigastatud koht juhtmes on isoleeritud
süttiva materjaliga nagu näiteks
paberteip. Ühtlasi ei tohiks elektrijuhtmeid peita vaiba alla. Esiteks
suurendab see juhtme muljumise
või isolatsiooni rebenemise ohtu,

teiseks ei ole nõnda võimalik
ohumärke õigeaegselt tähele panna
ning kolmandaks suureneb seeläbi
ka juhtme ülekuumenemise risk.
3. Liiga suur koormus
pikendusjuhtmetel
Pikendusjuhtmeid võib muretult
kasutada lambi või teleri toiteks.
Küll aga tekib arvestatav oht, kui
ühendada pikendusjuhtme taha
võimsaid elektriseadmeid või kui
ühendada omavahel mitu pikendusjuhet. Ohtlik on just pudelikael, mis
tekib enamasti seinakontaktis või
pikendusjuhtmete ühenduskohtades. Levinud ülekoormamise
märgiks peamiselt vanade elektrisüsteemide puhul on põlenud
pistikupesade augud.
4. Vanad pikendusjuhtmed ja
juhtmestikud
Enamikes kodudes on endiselt
veel kasutusel nõukogude ajast pärit
pikendusjuhtmed või seinakontaktiga ühendatavad „vargapesad”.
Neid võib kasutada ainult madala
koormusega seadmete puhul nagu
laualamp, raadio või äratuskell.
Kohvimasina või veekeetja ühendamiseks elektrivõrku need ei sobi,
sest nende läbilaskevõime ei ole
enamasti kuigi suur ja sellega tekib
ülekoormuse ja -kuumenemise oht.
Vanemate majade puhul on
probleemiks ka amortiseerunud
elektrisüsteemid, millega ei kannata
üheaegselt kasutada mitut võimsamat seadet nagu veekeetja,
elektripliit, pesumasin, elektrikeris
või mõni elektritööriist. Paremal
juhul tähendab see tüütut korkide
väljalöömist, kuid halvemal juhul
võib see kaasa tuua põlengu elektrikilbis. Lahenduseks saab siin olla
vaid uue nõuetekohase toiteliini
ehitamine ning need tööd tuleb
tellida professionaalidelt.
5. Liiga tugevad lambipirnid
valgustites
Lambipirni valimisel tuleks
jälgida valgustile märgitud maksimaalset lubatud võimsuse ehk

vattide hulka (näiteks 40W, 60W,
100W). Valida tuleks lambipirn,
mis on võrdne või väiksem tootja
soovituslikust võimsusest. Liiga
tugev lambipirn võib kahjustada
valgusti juhtmestikku, lambisoklit
ja ka valgusti kuplit.
6. Katteta pistikupesad,
logisevad lülitud
Katmata seinakontaktid kujutavad suurimat ohtu väikelastele,
kuid võivad olla ohtlikud ka
täiskasvanutele. Veelgi ohtlikumad
on seinast välja turritavad juhtmed,
mille otsad tuleb kindlasti isoleerida
ja ka avaus seinas tuleb katta.
Elektriohtu kujutavad ka kõiksugu
logisevad pesad ja lülitid, mis ei
ole seina küljes korrektselt kinni.
Seda seetõttu, et pesa või lüliti
kasutamisel liigub ka elektrijuhe,
mis võib saada vigastatud või tulla
ühendusest lahti. Lüliteid ja pesasid
tuleks vajadusel uute vastu välja
vahetada.
7. Elektrisüsteemi puudulik
maandus
Selle vea tuvastamine ja likvideerimine eeldab professionaali
abi, kuid elektriohutuse tagamise
seisukohalt on see ääretult oluline.
Elektriseadmed on turvalised
kasutada, kui neil on olemas
korralik maandus ehk ühendus
maaga. Varasematel aastakümnetel
maandati majade ja korterite
elektrisüsteeme tihti torustike
kaudu, sest torustikud olid alati
maaga ühendatud. Täna on selline
tegevus täiesti lubamatu. Paljudes
majades on torustike uuendamisel
kasutatud plastikdetaile, mis on
vana maaühenduse katkestanud.
Samas on ühendused seadmete ja
torustike vahel alles jäetud. Millist
ohtu see kujutab? Kui elektriseadme isolatsioon rikneb, tekib
olukord, kus seadme korpus satub
pinge alla ja läbi ühenduse torustikuga jõuab pinge maja teistesse
osadesse. Rikkis elektriseadme
kasutaja ei pruugi probleemi

tunnetada, samas kui mõnes teises
korteris saab näiteks valamut, vanni
või radiaatorit puudutades elektrilöögi. Seda probleemi on võimalik
lahendada ainult hoones tervikuna
nii elektrisüsteemi uuendustöödel
kui ka torustike vahetamisel.
8. Elektrijuhtmetele mittevastavad kaitseseadmed
Kui elektrijuhtmestik on vana,
kuid soov on ikkagi kasutada kaasaegseid võimsaid elektriseadmeid,
kiputakse probleemi nägema vaid
kaitseseadmes nagu näiteks
elektrikilbis asuvad kaitsekorgid,
mis suurema koormuse korral välja
löövad. Naabrist haltuuramees võib
küll 10-amprise kaitsekorgi vahetada 16 ampri vastu, kuid elekter
on kaval… Kui kaitseseade
rakendub, ei ole enamasti probleem
mitte liiga „väikses” kaitseseadmes,
vaid näiteks selles, et majapidamise
juhtmestik pole ette nähtud soovitud võimsuse läbilaskmiseks.
Elektrivool otsib sel juhul nõrgimat
lüli, milleks võib olla pistikupesa,
seina sees olev harukarp või kinnisõlmitud juhtmed. Halvimal juhul
võib nendes tekkida süttimine.
9. Isetegevus elektrisüsteemis
Eestlased on leidlik rahvas ja seda
on näha ka elektriseadmete ja
juhtmete parandustööde puhul.
Näiteks puuritakse aastakümneid
vanade pistikupesade augud suuremaks, et ühendada sinna tänapäevaseid võimsamaid seadmeid.
Isetehtud pikendusjuhtmeid leiab
väga paljudest majapidamistest.
Levinud on juhtmete parandamine
kleeplindiga.
Kuna elektritöödel tehtud vead
võivad üsna kurvalt lõppeda, tuleb
tööd usaldada alati asjatundja
hoolde. Elukutselised elektrikud
teavad, mida nad teevad ning ei
paranda ainult sümptomeid, vaid
näevad ka probleemi sümptomite
taga.
Andrus Alas, Eesti Energia
Elektritööde osakonna juhataja
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Collester OÜ

Autoremont

Kere, veermiku ja mootori
remonttööd
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Piduristend
Heitgaaside mõõtmine
Ehitusteenused
Kerevenituspink
Ekskavaator-laaduri teenus Diagnostika
Transport (kraana + kallur)
Klaaside vahetus
Minitraktori teenus
Võimalik ka ise meie juures
Avant 520:
oma autot remontida
Laadimiskopp
Töökoda asub Soonda külas
Muruniiduk (ketid või terad) vanas lauda kompleksis.
Ekskavaator
Pinnasesilur
Pinnase kobestaja
Võimalik rentida koos juhiga
või ilma.
5067 502 - paavo@collester.ee
5273 775 - alan@collester.ee

Killustikku erinevad fraktsioonid,
kruusa, liiva ja sõelutud mulda
Puhastame kraavid, teeääred ja
põllud võsast.
Kellel soov enne sügistormide
Ostame :
tulekut ohtlikuks muutunud puid või
Parima hinnaga raieõigusi
Metsamaad Ahendas ja mujal oksi saagida, siis andke teada. Augusti
viimasel nädalal on korvtõstuk
Muhus, ka läbiraiutud kinnistuid
Muhus liikvel.
Metsamaterjali
Info:
50
97
679
või
Müüme:
erkki.noor@bmw.ee
Kuiva küttepuud pikkusega 0,3 www.muhuvarahaldus.ee
3 meetrit.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduseõpetaja Aare Luup,
tel 56 903 327; muhu@eelk.ee
Koguduse uudised ja uuemad teated leiad internetiaadressilt www.eelk.ee/muhu

EAÕK
Rinsi
4. augustil kl 10 jumalik liturgia

8. septembril kl 10 jumalik
liturgia.
Hellamaa
18. augustil kl 10 jumalik
liturgia.
Liiva hooldekodu
18. augustil kl 13 palveteenistus.
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
27. juunil 42-aastane Jaan Põldmäe.
2. juulil 73-aastane Olav Linnas.
9. juulil 86-aastane Amanda Tuul.
Tunneme kaasa omastele!

Mihklikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Paula Tarvis
96 (2.9)
Pauline Kesküla 95 (21.9)
Endel Jõesalu
89 (22.9)
Hilda Kiviaru
89 (29.9)
Linda Ristkokk
88 (25.9)
Hilda Paist
87 (15.9)
Petronia Kõrv
86 (28.9)
Laine Pallas
85 (6.9)
Leida Väljaots
85 (17.9)
Armilda Vaher
85 (27.9)
Arnold Nikkel
84 (16.9)
Vaike Vahter
82 (11.9)
Salme Maripuu
82 (16.9)
Ester Sepp
80 (26.9)
Heljo Nikkel
80 (30.9)
Estella Viik
75 (14.9)
Jüri Aaslaid
70 (4.9)
Aino Ling
70 (10.9)
Juta Jõgi
70 (13.9)
Mauri Kalevi Vallema 70 (17.9)

Helga Pallas
Anton Vapper
Arvo Pink
Tia Kaljula
Vello Lauge
Üllar Pikpoom
Jaanika Tustit

70 (19.9)
65 (6.9)
65 (13.9)
65 (21.9)
60 (11.9)
60 (21.9)
60 (21.9)

Palju õnne!
* Liiva lasteaia parklast leitud
märkmik Evi Werendel nimele.
Märkmik ootab järeletulijat
raamatukogus.

*Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga ja
müüme küttepuid. Kontakttelefon 53 408 138 Rein.

* Korstnapühkija A. Vaha (kt.
nr 054719)
6. - 8. september Muhu,
Orissaare ja Pöide vallas
Teenus, vajadusel koos redeliga!
Korstende ja küttekollete
parandustööd.
* Ilu- ja viljapuude ning hekkide
hooldus,
haljastuse rajamine ja hooldamine;
kalmistute hooldus, kalmu
kujundus;
transport kaubikuga, kolimisabi.
info: AK Getmer OÜ, 518 7614;
56 68 4705
e- mail: akgetmer@gmail.com
Kingi perele rahulolu ja vabaaeg!

Vaba Rahva Laul
Eesti Vabariigi 21. taasiseseisvuspäevale on pühendatud
vabaõhukontsert Vaba Rahva
Laul 20. augustil kell 18.00
Kuressaare Piiskopilinnuse
hoovis. Esinevad maakonna
koorid, Marvi Vallaste, Margus
Vaher, Teele Viira, Ott Lepland
bändiga ja Kuressaare Linnaorkester. Kooslaulmiseks laulikud. Programm on päevakohane.
Üritus toimub eesti keeles ja
eesti meeles.
Kontserdi korraldajate nimel
Ülo Kannisto tel. 51 54 202,
zone@hot.ee

Lipupäevad
20. august – taasiseseisvumispäev
Taasiseseisvumispäeval lõppes okupatsioon Eesti Vabariigis. 20.
augustil tegi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu koostöös Eesti Komitee
esindajatega otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.
1. september – teadmistepäev
1. septembril algab traditsiooniliselt koolides õppetöö. Teadmistepäeval
osutatakse erilist tähelepanu kooliteed alustajatele, kuid üldisemalt ka
haridustöötajatele.
Septembri Muhulase materjalid on teretulnud 2. septembri õhtuni.

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Uudised
Trükkinud Print Grupp 500 eks.
Hind 30 eurosenti

