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„Kõikjal käivad päkapikud,
kujutage ette.
Muhu saarel täidavad nad
pähklitega pätte.“
Muhu Lasteaed tervitab kõiki
oma sõpru ja abilisi ning soovib
teile rahulikke jõule!
Anname teada ka meie jõulupidude toimumisajad, et kõik
lapsed saaksid õigel ajal kohal
olla:
I rühm „Siilid“ 17. detsember
kell 15.30
II rühm „Oravad“ 20.
detsember kell 9.30
III rühm „Jänkud“ 20.
detsember kell 14.
Muhu valla koduste laste
jõulupidu toimub 28. detsembril kell 12. Oma tulekust
või mittetulekust palun teatada
lasteaia telefonil 45 30 685
hiljemalt 26. detsembriks.
Päkapikk

Jõulupidu ja Muhu
kogukonnaköögi
avamine
Hellamaa külakeskuses laupäeval, 18. detsembril kl 19.
Tantsuks mängivad
“LÕÕTSMOORIKUD”
Tantsu vaheaegadel
vaatame filmi Inglismaa ja
Gotlandi väiketootjatest
ning arutleme kohaliku
toidu teemadel. Väike
toetus 40 eek.
ISSN 1736-289X

Muhu leht

Talve alguse kontsert

Armsad muhulased!
Kristlased kõikides maades valmistuvad pühitsema Kristuse sünni püha.
Jõulupühadeks valmistume mitu nädalat. Lapsed õpivad jõulusalme,
vanemad otsivad jõulukingitusi. Kõik on põnevil ja ootavad.
Ettevalmistusaega vajame, et puhastada ennast ihu ja hinge poolest vastu
võtma Kristust. Kirikulaulus öeldakse: "Püha öö, õnnistud öö".
Peatume mõttes jõulusõime ees. Vaatamata sellele, et Maarjal ja Joosepil
ei olnud tookord ruumi majas, inimeste juures, sünnib Jumala poolt
määratud ajal ometi Kristus. Petlemmas on näha imelist valgust ja kõlab
ingli kuulutus – teile on täna sündinud Õnnistegija.
Maailm ei ole enam endine, Jumal on andnud armastuse kinnituseks
oma Poja ja ükski, kes Temasse usub, ei pea enam hukkuma, vaid saab
pärida igavese elu. Kristuse tulek ei pannud alust mitte ainult ajaarvamisele,
vaid tõi ka uue maailmanägemise ja elava usu.
Praegu on paljudel inimestel majanduslikult raske ja nad ei saa jõule
pühitseda nii suure toredusega, nagu veel mõni aasta tagasi. Kutsume üles
tähele panema neid, kellel on puudus. Tuletame kõigile muhulastele meelde,
et suuremad kui majanduslikud väärtused on hingelised väärtused ja tõelise
jõulurõõmu saame siis, kui teeme rõõmu ligimesele, kellel on raske.
Kristluse olemusse kuulub edasiliikumine. Kogu universumis on alaline
liikumine. Nii kutsub ka Issand meid liikuma edasi ja nägema igas sammus
ja hetkes väärtust. Tänapäeval kurdavad inimesed selle üle, et neil on
kiire. Nad soovivad kiiresti jõuda sihtkohta. Kirik on kõikidel aegadel
väärtustanud teelolemist. Protsessi ennast. Hetke. Kulgemist, mitte
tormamist. «Mina olen tee ja tõde ja elu,» ütleb Kristus. Kutsume jõulude
eel, jõuluajal ja pärast jõule valima oma elus selline tempo, et meil oleks
aega elada väärikalt iga hetke, tunda rõõmu Jeesusest kui jõululapsest ja
üksteisest vendade ja õdedena.
Aare Luup

21. detsembril kell 18
Muhu Põhikooli saalis.
Esinevad Muhu Põhikooli
õpilasringid.
Kõik on oodatud!

Fotokonkurss “Talvine
Muhu”
Muhu Muuseum kuulutab välja
fotokonkursi teemal “Talvine
Muhu”. Ootame kauneid pilte
muhu loodusest, loomadest ja
inimestest talvel.
Fotodest koostame näituse, et
suvel Muhu saart külastavad
inimesed saaksid teada, kui ilus
siin talvel on. Parimate fotode
autoreid premeeritakse.
Fotosid ootame digitaalsel
kujul JPEG formaadis suurusega
1-5 MB hiljemalt 1. märts 2011
aadressil
meelis@muhumuuseum.ee
või mai@muhumuuseum.ee

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. Muhu laste jõululaat
10. detsembril Muhu
Põhikoolis kl 9.00 - 10.15.

Raamatutest
ja Muhu naiste näputööst
Mai lõpus helistas mulle hea tuttav
ja küsis, kas tean midagi: kohe
olevat ilmumas raamat Muhu mustritest ... Vist kolmas kõne tutvusringkonnas aitas mind õigetele
jälgedele ja andis teadmise, et raamat
ilmub mardipäevaks. Samuti selgus,
et ettevalmistamisel veel teinegi
raamat Muhu käsitööst.
Raamatute kirjutamine ja trükkimine, samuti Muhu mustrid on
jätkuvalt in. Niisiis juba pikemat

aega piinlikkust tekitanud tühik
kirjasõnast Muhu käsitöö teemal
sai sel aastal vääriliselt täidetud ja
kogunisti kahe raamatuga.
Üks on pilguheit ühe looja väga
isiklikku loomemaailma ja loomingusse, teine mahukas kogumik
Muhu naiste imepärasest käsitööst.
Esimesena ilmus varasuvel Leida
Kirstu „Muhu tikand” (osa materjali kättesaadav veebilehel, raamat

peaks 2011 ilmuma ka e-raamatuna.
(Vt: www.muhutikand.ee/raamatmuhu-tikand). Leida Kirstu „Muhu
tikand” ilmus esmakordselt 1998.
a ja sisaldas Leida joonistatud
tikkimismustreid.
2010. aastal on Leida lähedaste
toel ja algatusel sama nimega raamatusse saanud Leida enda lugu,
Leida uued tikkimismustrid ja tema
õpetused tikkimiseks. Ja hulk pilte
Järg lk 7.
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Ühisköök Hellamaa külakeskuses on valmis

Hellamaa külakeskuses sai hiljuti
valmis ühisköök. Vana külakeskuse
köök on ehitustööde käigus saanud
täiesti uue ilme. Vanast pole enam
jälgegi. Ka kogu köögi sisustus on
välja vahetatud. Uued on pliididahjud, kraanikausid, külmikud,
nõudepesumasin, tükeldaja-viilutaja. Köögiruumide taha on juurde
ehitatud esik, kustkaudu saab
toiduaineid kööki toimetada. Kaunis ja kaasaegne köök on valminud
Saarte koostöökogu ning PRIA
toetusel ja abil.

2011. aasta maamaksu
soodustused
Vastavalt Muhu vallavolikogu otsusele saavad Muhu
vallas maamaksust vabastust
taotleda pensionärid ja represseeritud. Maamaksu vabastusel on järgmised tingimused:
· maamaksu vabastuseks peab
inimene esitama avalduse Muhu
valla kantseleisse (sekretärregistripidaja Heiske Tuule
kätte) hiljemalt 15.1.2011;
NB! Nimetatud avaldus tuleb
igal aastal uuesti esitada.
· vabastust saab taotleda
ainult maaüksusele, millel asub
elamu;
· maamaksust vabastust saab
taotleda ainult ühele maaüksusele;
· maamaksust vabastuse
saamise tingimuseks on, et
taotleja ei saa maadelt rendi- ega
üüritulu;
· maksuvabastuse ülempiiriks
on 13 eurot.
Maamaksust vabastamise
taotluse blanketi saab Muhu
valla kantseleist või Muhu valla
kodulehelt. Kodulehelt leiab
blanketi, kui valida ülevalt
paremast nurgast link „vormid“
ning seejärel „toetuse taotlus“.
Inimesed, kes ei ole pensionärid ega represseeritud, ei saa
maamaksuseaduse alusel maamaksust vabastust taotleda.
Küll aga võivad majanduslikult
raskes olukorras olevad inimesed esitada maamaksust
vabastamise avalduse Muhu
vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjon vaatab
esitatud avaldused läbi ja
määrab vajadusel toetuse.
Maamaksu-alaste küsimuste
korral palume pöörduda Muhu
vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonda (tel: 4548984; epost: maa@muhu.ee).
Pille Tamm
Muhu vallavalitsuse maa- ja
planeeringuosakonna juhataja

Suures, ilusas ühisköögis on
võimalik muidugimõista eeskätt
valmistada maitsvat sööki.
Kuna Saarte koostöökogu üks
suund on kohaliku toidu propageerimine, siis ongi ühisköögi
eesmärk luua kohalikele väikeettevõtjatele võimalus oma toodangut müügiks ette valmistada.
Samas märkis külakeskuse juhataja Tiina Jõgi, et ootab põnevusega

kõiki ettepanekuid selle kohta,
milliseid kursusi ja koolitusi võiks
hakata ühisköögis läbi viima.
Külakeskuse juhataja ning kõigi
tulevaste ühisköögi klientide tänusõnad rahalise ja moraalse toetuse
eest kuuluvad Saarte koostöökogule, PRIAle ja Muhu vallavalitsusele. Samuti töö teostajatele
ehitusfirmast OÜ Kehte.
Irena Tarvis

Vallavalitsuses arutatust
2. november
Kinnitati suunatud pakkumiste tulemused Muhu valla poolt munitsipaliseeritavate maade mõõtmiseks,
nende juriidiliseks vormistamiseks.
Parimaks tunnistati OÜ Gromaticus
pakkumine.
Otsustati jagada Rässa k Silmeksi mü:
Silmeksi ja Mere.
Võeti vastu Rannaküla Lumikellukese mü DP.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Rässa k OÜ-le Tarvel Vara kuuluva
Põllu elamule
- Kuivastu k Kõrtsiotsa majutushoonele ning majutus- ja toitlustushoonele.
Väljastati kirjalik nõusolek:
- OÜ-le Ratsumetsa kuuluva Võlla k
Kukkemetsa puurkaevu rajamiseks
- OÜ-le Via Rivera Invest kuuluva
Kallaste k Kadakamarja puurkaevu
rajamiseks.
Kehtestati alates 2. novembrist 2010
Muhu valla Kommunaalameti poolt
Liiva katlamajas kasutatavate sisseostetavatele kütetele järgmised hinnad:
1.1. Virnastatud hakkematerjal (peale hakkimist) – 31-62 kr/m³ (2-4
eurot)
1.2. Sisseostetav hake katlamajja või
lattu transporditult – 125-156 kr/m³
(8-10 eurot)
1.3. Saepuru katlamajja või lattu
transporditult – 31-45 kr/m³ (2-3
eurot).
Nimetatud hinnad on ilma käibemaksuta.
Väljastati kasutusluba Muhu vallavalitsusele kuuluva Hellamaa Külakeskuse kinnistul rekonstrueeritud külakeskusele (ühisköögi väljaehitamine).
9. november
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Kuivastu k AS-le Saarte Liinid
kuuluva Kuivastu sadama kinnistu kai
nr 2 rajamiseks
- Lalli k Tähvena elamule.
Väljastati kirjalik nõusolek Hellamaa
k Aida abihoone ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- OÜ-le Paternoster Võiküla majaka
elamu ehitamiseks puhkemajaks, kuuri
rekonstrueerimiseks seminaride hooneks, sauna rekonstrueerimiseks, lao
rekonstrueerimiseks kabeliks, keldri
rekonstrueerimiseks ja kuuri ehita-

miseks
- EV Kaitseministeeriumile kuuluva
Levalõpme k Liivimaa radarihoone
ja abihoone ehitamiseks.
16. november
Otsustati muuta maade sihtotstarbeid:
- Tamse k Staadioni - ärimaaks
- Tamse k Kivisambla - elamumaaks
- Suuremõisa Tamme - elamumaaks.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja kompensatsiooni määr:
- Päelda k Laasu nr 12
- Hellamaa k Kõrtsi A-10.
Kinnitati Vahtraste k kasutusvaldusse antava mü nimeks Putke (mtm,
3,59 ha).
Kinnitati projekteerimistingimused
AS-le Eesti Energia Võrguehitus
elektrivõrguühenduste väljaehitamiseks:
- Mõisaküla Saarkopli
- Mõisaküla Mihkli.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Rässa k Põllu elektrivõrguühenduste väljaehitamiseks.
23. november
Vallavalitsus andis korraldused kahe
vaideotsuse kohta, mis puudutavad 1)
ehitusloa väljastamist OÜ-le Hansasent kuulunud Võiküla Mäe kinnistule,
ja 2) Võiküla Kase katastriüksuse
sihtotstarbe muutmist elamumaaks.
Korralduste nr 409 ja 410 alusel jäeti
vaided rahuldamata.
Otsustati vastu võtta
- Viira k Uuelu mü DP
- Raegma k Kaasiku mü DP
ja korraldada nende projektide
avalik väljapanek 13. - 28. detsembrini 2010.
Kinnitati Koguva külas asuvate
Nuka, Sauna, Vana-Käspri, SuureAndruse, Arbu ning Rootsivere külas
asuvate Tiigi ja Sauna-Välja mü-te DP
lähteülesanne ja tingimused. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal
kuni kümne elamukrundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse andmine elamute ja kõrvalhoonete
rajamiseks, golfiväljakute ja vajalike
teenindushoonete rajamine, golfi-

keskuse jaoks rajatava 30 majutuskohaga ärihoone rajamine, vajalike
juurdepääsude ning tehnovõrkude
planeerimine, maa sihtotstarbe muutmine ja servituutide seadmise vajaduse
määramine.
Otsustati pikendada Soonda k Reiu
aida elamuks rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kehtivusaega ühe aasta võrra.
Kinnitati projekteerimistingimused
AS-le Eesti Energia Võrguehitus
Suuremõisa k Mardi elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Vanamõisa k
Saueaugule rajatud puurkaevule.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud kulude kompenseerimiseks
esitatud avalduste alusel.
30. november
Väljastati ehitusluba Saaremaa
Tarbijate Ühistule kuuluva Liiva
kauplusehoone laiendamiseks.
Kinnitati Vahtraste k Tipika mü
jagamine: Tipika, Kaarina ja Ainoranna (kõik el-m-d).
Otsustati muuta Tupenurme k Mardi
ja Aida mü-te piire.
Võeti vastu Igaküla Mäe DP ja
otsustati korraldada projekti avalik
väljapanek 3. - 16. jaanuarini 2011.
Kinnitati Võiküla Jaagu ja Jürna müte DP lähteülesanne ja tingimused.
Planeeringu eesmärgiks on selgitada
välja arendustegevuse võimalikkus
Jaagu ja Jürna mü-tel, mü-te kruntimine kuni kolmeks elamukrundiks,
kruntidele ehitusõiguse andmine
elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks,
maa sihtotstarbe muutmine, vajalike
juurdepääsude ning tehnovõrkude
planeerimine, servituutide seadmise
vajalikkuse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine kavandatu
elluviimiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
Kallaste k Kadaka elamule.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Võrguehitus AS-le Kuivastu k Ranna
elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Kinnitati Igaküla Pärdi-Matsi jagamine: Pärdi-Matsi ja Pärdi-Mari
(mtm-d).

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.
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Raamatutest ja Muhu naiste näputööst
Algus lk 1.

Leida ilusatest töödest...
Tunnistan oma algset pisukest
nõutust Leida raamatu suhtes. Olin
seda raamatupoes korduvalt lehitsenud, aga päris endale polnud
raamatut hankinud ja põhjalikumalt
lugenud. Nüüd, võtnud mõtteks
raamatutest kirjutada, oli see üks
väga pime ja vihmane novembriõhtu, kui raamatut raamatupoes
esmakordselt pikemalt istudes
lugesin. See oli üks väga ilus lugu,
mis sellest raamatust leidsin, ning
meie kurjas ajas nii üdini positiivne.
Üks ilus armastuse lugu. Kui nüüd
raamatute tekste segada, siis
Koguva Laasu Kadri sõnad Meite
Muhu mustrite raamatu sissejuhatusest on just need, mis Leida elu
ja töö kohta sobivad:
Ju sie omade kätega aside
tegemine ikka aitab koa elust läbi
tulla. Põle kuulda olnd, et mõni
kangest torssis inimene teestest
ulka uhkemad käsitööd oleks tein
olavad. Muhu moega asju tuleb
ikka julge ja rõemsa südamega
teha, siis need tulavad õiged välja
koa ehk sõnadega Leida raamatust
„Minu elu on olnud üks tore mäng
mustrite ja värvidega. Tikandimustritesse joonistan lilleõisi, mida
kogusin lapsepõlves mängumaalt
kivide ja kadakate vahelt. .... Ma ei
ole oma elus tundigi armastuseta
töötanud, mulle on kõik tööd meeldinud, aga kõige sobivam oli just
Uku töö...” ja lause ühelt teiselt
raamatu leheküljelt „Kõik valud ja
vaevad on sisse tikitud.”
Leida Kirst (s. Osa) on pärit
Igaküla Antsu-Matsilt, hiljem
ostsid vanemad Igaküla Laasu koha.
Leida Kirst oli aastaid UKU esitikkija ja õpetanud seda kaunist kunsti
ka paljudele teistele. Sünniaasta

Muhu rahvakunsti tutvustav
raamat “Meite Muhu mustrid”.
Suureformaadilises ja 400 leheküljelises raamatus on põnevat
lugemist Muhu käsitöö kohta,
palju fotosid vanadest esemetest,
vanu pilte muhulastest, täpseid
tööjuhiseid nii kudumiseks,
heegeldamiseks kui tikkimiseks
ning suur hulk erinevaid mustreid.

1930 ütleb ise kõik, pättidega mindi
Kuressaarde kooli, sest sõjajärgses
Muhus polnud muud jalga panna.
Ja mõõduvõtuks tänasesse päeva
– UKU tikkijate kuunorm oli 20
paari pätte (ja rohkem polnud ka
hea teha). Leida mustrivaramust oli
pärit ka Muhu tikandi motiiviga
kilekott nõukaajal - ehk mäletate?

Meite Muhu mustrid
Anu Kabur, Anu Pink, Mai
Meriste - Kirjastus Saara. Kaaspanustajatest nimetaksin siinkohal
veel Kadri Tüüri ja Eda Maripuud.
Raamatu esmaesitlus oli mardilaupäeval Muhus Liiva koolimajas.
Suur ja väga ilus raamat, milles
iseenesest materjali mitme raamatu
jagu. Ja julgust pidi neil naistel seda
tööd ette võttes olema, sest materjali maht oli mõõtmatu. Nagu Eda
Maripuu raamatu esitlusel ütles,
et materjali tuli aina juurde ja ajas
igatepidi üle ääre... See materjal
ühte raamatusse ära mahutada ja
sellest tervik luua oli tegijatele
tõeliselt raske ülesanne.
Raamatu esitlusel jagus autoritelt tänusõnu väga paljudele
muhulastele.

Raamatusse on talletatud mitme
põlvkonna Muhu naiste tõeliselt
imelised erksavärvilised näputööd.
Tohutu värvilõõm, mis Muhu
mustritest kiirgab ... roosa, kollane,
punane. Muhu mustritest halba
raamatut teha ei saagi! Ja mis oleks
see raamat ilma Rein Saksakulmu
kogutud vanade fotodeta!
Mulle teevad raamatu eriti
armsaks teksti sisse ja vahele
pikitud muhu murdes laused mõttekillud ja vanasõnad... Ja
julgevõitu on neist mõnigi: „Kuidas
Muhu naine korraga 4 asja tegi: Ma
aasi loomad karjaarusse, kudusi
vardud, aasi ärraga juttu ja kussi
koa.”
Mina pidin raamatu puhul kord
jälle mõtlema Muhu murdele. Oma
poolenisti Muhu päritoluga ja päris
Muhus elatud aastate vähesuse
tõttu ei saa ma ennast „päris”
muhulaseks nimetada, aga murdekeelsed sõnad mu keeles on eelkõige
just käsitööga seotud, no ei paindu
see minu keel roositud pätti tikitud
sussiks nimetama. Pole see. Ja
Muhus on ikka siilik, mitte seelik.
Ja roositud tekki ei saa ka parima
tahtmise korral vaibaks nimetada.
Ja tikkimine on minu jaoks ikka

rohkem roosimine...
Tore, et ometi kord sai osa sellest
imepärasest maailmast kokku
kogutud ja ühtede kaante vahele
mahutatud. Ehk saab nüüd kaugemalt rahvale ka selgeks tehtud, kes,
millal ja mida kandsid ja et meie
rahvariided ei ole tõesti mitte
vormirõivad.
Nüüd raamatu tegijatele üks
palve: osa raamatust, eelkõige kõiksugu praktilised õpetused ja
koekirjad veel ühte väiksema
formaadiga ja tavapaberiga raamatusse... Ja kiiresti ja mustreid veel
rohkem juurde ning mustri loojatetegijate lood ikka ka juurde. Suur
raamat on Laasu Kadri viisi hea
”kirguaal” lugemiseks ja nautimiseks, aga tema järgi ei ole mugav ja
mõistlik käsitööd teha. Ja tegelikult
näeks heameelega ka ühte veidi
süsteemsemat ja teaduslikumat kui see nüüd liiga naljakalt ei kõla Muhu käsitöö käsitlust.
Nende kahe raamatuga aga on
igatepidi hea algus tehtud. Ja ma
loodan ja vähepärast tean, et see
on alles algus... Muhu mustrites ja
tekstides, muhulaste saatustes ja
lugudes on veel nii palju, mis vääriks
paberile talletamist ja teistele näitamist-rääkimist-jutustamist ...
Ideede näppamiseks: möödunud
suvel sattus mu kätte üks imearmas
saksa kudumismustrite raamat,
mille pealkirjaks „Vanaemade kudumismustrid” ja kuhu on kogutud
saksa naiste kudumismustreid 19.
sajandi algusest...
Tänud nende ilusate raamatute
tegijatele ja rahulikku jõuluaega ikka
nendesamade Muhu mustrite ja
raamatute seltsis. Ja vardad ning
roosimistöö ka ikka kõrvale.
Anne Soo

Lume lükkamine Muhu vallas

Sel talvel on Muhu Valla Kommunaalamet sõlminud lumelükkamise
lepingud kaheksa ettevõttega.
Lisaks ka valla kommunaalameti
traktor vastavalt võimalustele.
Korraldus lume lükkamise alustamiseks antakse valla kommunaalameti poolt. Kui lükkaja ei ole teieni
jõudnud ja olete lumevangis, saate
ühendust võtta teie piirkonna lükkajaga allolevatel kontaktidel. Info
ka valla kodulehel www.muhu.ee/
Kommunaalamet
Arvo Vaga
Muhu Valla Kommunaalameti
juhataja

Firma
Muhu Varahaldus OÜ

Lume lükkaja
Erki Noor,
Marko Oidekivi

Muhu T & T OÜ
Muhu Farmid OÜ

Jüri Tarvis
Aivo Maltis

FIE Aarne Jõgi
Horesto OÜ

Lembit Naaber
Ain Targem
Raul Pregel

Collester OÜ
Kehte OÜ

Paavo Aavik
Indrek Vapper

Jaaguaoto OÜ
Muhu Valla
Kommunaalamet

Mati Valk
Martin Väli

Lükkaja telefon
Piirkond
- Koguva, Rootsivere, Igaküla, Rintsi, Päelda,
5097679
Paenase, Külasema, Tamse, Rannaküla, Rebaski,
53002520
Kallaste, Tupenurme, Kapi, Liiva bensukas
- Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla
53680833
- Raugi, Vahtraste, Lõetsa, Lalli, Lehtmetsa,
53831257
Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega
- Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Võiküla,
51996612
Tusti
53409498
- Kuivastu küla (Kuivastu sadamas lükkab Saarte
5253497
Liinid OÜ)
- Soonda, Mäla, Targa, Liiva kaupluse ümbrus
5067502
- Piiri, Vanamõisa, Ridasi, Leeskopa, Nurme,
5291887
Aljava, Suuremõisa, Laheküla, Linnuse, Nautse
- Levalõpme, Lepiku
53465977
54513316

- Liiva, Viiraküla, Kantsi
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MUHULANE
Liiva Raamatukogus näitus
“Puudel õitsevad leevikesed,
aknaklaasidel jää...”
(Paul-Eerik Rummo)
Talvest kirjarahva loomingus

13. novembril sündis
Marin Aarni ja Ain Nõmme
perre Airon Nõmm.

Helget talve- ja jõuluaega
Muhulase lugejatele!
Tänan kõiki, kes raamatukogu ettevõtmistes osalesid,
meie tegevusele kaasa aitasid,
meie lugemisvarast meelepärast
leidsid ja külastusega rõõmu
tegid! Erika

MUHU VALLA AASTALÕPU PIDU
30. detsembril kell 20 Spordihallis
Tantsuks mängib FOLKMILL,
esineb tantsugrupp Smile4You.
Info tel: 5032010

Tänud koostöö eest
OÜ Käokingal on lõppemas teine tegutsemisaasta. Soovime
tänada koostöö eest ettevõtteid ja eraisikuid, kes meie
tegemistele nõu ja jõuga abiks on olnud. Ilusat advendiaega ja
saabuvaid jõule teile: Collester OÜ, Moekasti OÜ, Rengo OÜ,
Tihuse Turismitalu, Muhu Vallavalitsus, Ain Kollo, Elle Ots,
Kaie Abe, Hardi Kosk, Heiki Maisalu.
OÜ Käoking

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Jõuluteenistused:
24. detsember jõululaupäeva
teenistus kl 18. Teenib Aare Luup.
25. detsember, 1. jõulupüha
sõnateenistus kl 11. Teenib Aare
Luup.
26. detsember, 2. jõulupüha
missa kl 11. Teenib Hannes Nelis.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 52 91 881,
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com
Koguduse uudised ja uuemad
teated leiad internetiaadressilt
www.eelk.ee/muhu

EAÕK
Rinsi
24. detsembril kl 14 Kristuse
sündimise püha jumalateenistus,
Jõululaupäev
Hellamaa
24. detsembril kl 16 Kristuse
sündimise püha jumalateenistus,
Jõululaupäev
Liiva hooldekodu
24. detsembril kl 15 Kristuse
sündimise püha palvus, Jõululaupäev.
Rahulikku jõulupaastu aega!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

4. novembril 64-aastane Väino Vapper.
26. novembril 62-aastane Ülo Tarvis.
6. detsembril 85-aastane Ellen-Johanna Suu.
6. detsembril 85-aastane Hilda-Elfriede Õue.
Tunneme kaasa omastele!

Näärikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Hildegard Tüür 90 (10.1)
Linda Saaremäel 89 (21.1)
Armilda Kiik 87 (1.1)
Leonhard Pajust 86 (17.1)
Adele Vaga 84 (24.1)
Aino Tuul 83 (23.1)
Maimu Äkke 82 (14.1)
Õie Räim 82 (29.1)
Eduard Vapper 81 (25.1)
Bruno Kollo 81 (30.1)
Amalie Maripuu 80 (20.1)
Saima Avilo 75 (31.1)
Lembit Uibo 80 (24.1)
Tõnu Saidlo 70 (13.1)
Helga Tammik 80 (28.1)
Milla Vaher 70 (14.1)
Harri-Eduard Viik 75 (3.1)
Aadi Tuulmägi 60 (15.1)
Meida Mereäär 75 (12.1)
Palju õnne!

Kauaoodatud Jõululaat
toimub 18. detsembril kell 9
Liival Muhu restorani õuel.
Jõuluteemalist kaupa jagub
igale maitsele.
Infopunktis päkapikukoobas,
avatud ka käsitööpood.
Restoranis saab kohvi juurde
nina soojendada, sekka mõni
pillilugu. Müügil Pihtla veski
toodang. Info tel: 5163773.

SOKKIDE NÄITUS
Hellamaa külakeskuses
21.detsembrini
T, N 9.00-18.00
K, R, L 9.00-14.45

UJUMA LEISI
Kolmapäeviti võimalik sõita
ujuma Leisi uude ujulasse. Väljasõit
valla bussiga kell 18.00 Liiva Kiriku
parklast. Peale ujumist saun.
Etteregistreerimine vallavalitsuses, 45 48983 Maris
Kiirusta, sest kohtade arv
piiratud. Osamaks 80 kr koos
bussisõiduga.
Ilmunud on uus ajakiri Õpitrepp.
Seda on võimalik veebis lugeda, alla
laadida ja kommenterida aadressil
www.andras.ee/opitrepp

Valla juubeli pildid
ja DVD
Vallamajas on kuni 20.
detsembrini võimalus tellida
valla 20. juubeli pilte.
Vallamajas müügil valla 20.
juubeli piduliku aktuse ja
kontserdi DVD. Hind 100.JÕULUKESS
8. aastat avatud Lõetsa küla
JÕULUKESS ootab JÜRIJAANI Talustuudiosse
jõulukaarte ostma või neid ise
savist tegema,
külade uudiseid ja retsepte
vahetama,
ise kingitust glasuurima või nime
peale kirjutama ja
KESSIST LEIAD PUUST,
RIIDEST JA SAVIST
JÕULUKINGI SÕBRALE
Avatud kohvik ja saad sisse
vaadata LEADERi projektiga
valmivasse hoonesse.
Teeviidad ja telefoninumbrid
5102183, 4548936
aitavad leida teeotsa
JÕULUKESSINI
LÕETSA KÜLAS
MUHUMAAL
kuni kolmekuningapäevani
MTÜ MUHU InSEA
muhuinsea.blogspot.com

Tänan kõiki lahkeid kaasabilisi, kes nõu ja jõuga Muhulase sisu on
aidanud korraldada, samuti tähelepanelikke lehelugejaid! Häid jõule!

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 5. jaanuari õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 5 krooni

