Nr 12 (325)

Detsember 2016 (jõulukuu)

Muhu leht

Pilk mööduvale aastale

Jõululaat

Kallid muhulased!

17. detsembril kl 9-13
Muhu Spordihallis
Kl 11 esineb ansambel
Lõõtsmoorikud
Laadal kauplejate registreerimine ja info: Anneli 503
7407
Spordihoone II korrusel
avatud Jõulueelne kirbukas. Info ja registreerimine:
Liinu 5693 9589

Käes on aasta pimedaim aeg, käes
on aastalõpu kiire ja tormakas aeg,
ent muhulaste kodude ja meie
ettevõtete akendele ning õuedesse
sätitud jõulutuled ja -küünlad
näitavad, et elame jõuluootuses.
Keset kõige pimedamat aega on
jõulud valguse ja ootuse aeg, aga
jõulud on ka kingituste tegemise,
heade soovide, andeksandmise ning
vastastikuse hoolimise aeg.
Meil igaühel on jõuludest oma
mälestused ja ettekujutus ning tihtipeale on see seotud lapsepõlvega.
Nii on ka praegu meie, täiskasvanute kohus hoida elus vanu jõulutraditsioone ning neid edasi anda,
mitte lasta jõule ära rikkuda kommertsi ja raha poolt. Ka meie lapsed
peavad aru saama, et advendiaeg ja
jõulud ei tähenda tegelikult Cocacola reklaami ja meeletut kaubandushullust ning et jõulud ei alga oktoobris või veelgi varem. Muhula-

Jõulukuu Muhu
Muuseumis
Käes ta on, aasta viimane kuu.
Muhu Muuseumil on olnud
toimekas aasta, tehtud said kõik
planeeritud ja ka planeerimata
üritused. Aasta lõpp tuleb
rahulik, kohtume osade Muhu
lastega Tooma talu rehetoas, kus
ehime kuuske ja mängime
põhkudes mänge. Muuseumi
esindus on kohal ka 17.12
toimuval Muhu laadal.
Muuseum on avatud T-L 1017, 23.12 ja 31.12 oleme avatud
10-14 ja 24.12 on muuseum
suletud. Häid saabuvaid pühi!
Siret Jõeleht
Muhu Muuseumi tegevusjuht

sed oskavad vanu kombeid ning
tavasid hoida ning mul on väga hea
meel, et lisaks kodudes edasiantavatele traditsioonidele oskavad nii
meie lasteaed kui ka kool väärtustada ehtsaid jõule, olgu selle kinnituseks kas või meie kooli poolt läbiviidav advendiaja alguse tähistamine
Muhu Katariina kirikus.
Aasta lõpp on ka kokkuvõtete
tegemise aeg. Kui mõtlesin sõnale,
millega meenutada peatselt ajamerre
kaduvat aastat, siis esimesena tuli
meelde meile nii omane ja armas
sõna KENA. Tõepoolest, üldjoontes oli kena aasta. Muhulased ja
muhulaste saavutused olid tihtipeale nii maakondlikus kui ka
üleriigilises meedias ning seda
muidugi positiivse poole pealt, taas
oli uhke ja hää olla muhulane.
Traditsiooniliselt teeme kokkuvõtteid ja täname oma inimesi Eesti
Vabariigi aastapäeva peol, siinkohal
mõned meenutused.

Üsna aasta alguses said maakonna noorsootöötegijate tunnustusüritusel tunnustuse nii meie
noorsootöö tegijad kui hinnati
kõrgelt ka kohaliku omavalitsuse
panust noorsootööse, seda samuti
üleriigilisel tasandil.
Taas olid muhulased oma 27
registreeritud talguga ning aktiivsusega tõelised tegijad „Teeme Ära”
talgutel ning meie kodusaar ja
kodukülad said puhtamaks.
Oli tõeline ettevõtluse aasta. See,
mis toimus suvel Liiva keskuses,
ristiti rahva poolt tabavalt festivaliks või laulupeoks. See melu ja menu on tagantjärele isegi pisut uskumatu, ent ääretult meeldiv. Suur
kiitus teile kõigile ja ootame põnevusega uut suve. Väärt asjad ei jää
märkamata ning tunnustamata –
novembri lõpus tunnistati Liiva
keskuse ettevõtjad ja Liiva keskuse
areng Saare maakonna parimaks
turismiarendajaks 2016. aastal.

Kalmer Saar

Loe edasi lk 4.
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Volikogu 16. novembri
istungi päevakord
- Muhu valla 2016. a 2. lisaeelarve lugemine ja vastuvõtmine
- Maa riigi omandisse jätmine
- Kohalike ja erateede nimekirjade kinnitamine
- Kallaste Kauniaugu katastriüksuse jagamine
- Liiva küla Tõnise detailplaneeringu algatamine
- Pädaste Laasikse-Nuka,
Lahe ja Aerga maaüksuste detailplaneeringu küsimus
- Kommunaalameti juhataja
ajutine asendamine
- Informatsioonid.
Teisipäeval, 13. detsembril
kell 11.00-14.00 Liival,
Muhu restos Koost
Päevakava

Muhu Liha:
loomakasvatustapamaja-lihatööstustoode
Lamba- ja veisekasvatatus muutub Muhus üha populaarsemaks, loomapidajate arv suureneb ja loomakarjad kasvavad.
Peagi on valmimas ka kaks
lihatööstust: Kalev Raidjõele
kuuluv Kohaliku Liha Keskus
Liival ning Muhu Põrsas OÜ
lihatööstus sinkide ning vorstide
valmistamiseks. Muhus on
olemas nõudlus nii kohaliku
tooraine kui ka kohalike toodete
järele, on olemas söögikohad ja
poed. Puudu on ainult vahelüli
tootja ja töötleja vahel - kohalik
tunnustatud tapamaja.
Kutsume kõiki asjast huvitatuid 13. detsembril Liival
kokku saama! Oodatud on
loomakasvatajad, töötlejad,
toitlustajad ja teised asjast
huvitatud muhumaalased. Arutame hetkeolukorda ja püüame
leida võimalusi Muhusse oma
tapamaja tegemiseks.
Meiega liituvad:
Eesti Lambakasvatajate Ühistu juhatuse liige Rainis Ruusamäe, liikuva tapamaja asjatundja; Maaeluministeeriumi
toiduhügieeni büroo toiduohutuse osakonnast Piret Aasmäe,
väiketapamajade nõuete asjatundja; Muhu „Kohaliku Liha
Keskuse” juhataja Kalev Raidjõe; Muhu vallavanem Raido
Liitmäe.
Lisainfo:
annely.esko@keskkonnaamet.ee
või 511 6738.

Vallavalitsuse istungitelt
2. november
Väljastati reklaamipaigaldamise luba
OÜ-le Prisma Net reklaami paigaldamiseks Kuivastu sadama kinnistule.
Kinnitati ürituse “Kaitseliidu laskeharjutuste tutvustamine” toimumine
Koguva karjääris 12. novembril.
Kinnitati Muhu lasteaia hoolekogu
koosseis (Maarja Kumpas, Mait
Metsaalt, Ave Toomsalu, Alli Kalm),
valla esindajaks määrati Triin Valk.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud.
Määrati lähiaadressid elukondlikele
hoonetele:
- Vahtraste k Lõo mü (Lõo ja Lõo/
1);
- Külasema k Ennupärdi kü (Ennupärdi ja Ennupärdi/1);
- Nõmmküla Männa (Männa ja
Männa/1).
Väljastati ehitusluba Liiva k Kiriku
mü pastoraadihoone ümberehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Simisti k
Lõunaranna sadama päästemajale.
Eraldati vahendid reservfondist Hellamaa külakeskuse uue moodulahju
ehitamise katteks.
Eraldati toetusi külaelanike seltsitegevusele ja külade arendamisele
(käsitööseltsile Oad ja Eed mardilaadal osalemiseks; külaseltsile Põhjarannik pinkide soetamiseks
Nõmmküla külaplatsile, Külasema
küla jõulupeo korraldamiseks,
MTÜle Pärandikool pastoraadi pargi

päikesekella taastamiseks).

9. november
Väljastati projekteerimistingimused
Rässa k Ööbiku mü aiamaja püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Nõmmküla Kadakanurme mü
suvemaja püstitamiseks, samuti puurkaevu rajamiseks,
- Viira k Allika mü abihoone püstitamiseks,
- Lõetsa k Kääru mü puurkaevu rajamiseks,
- Rässa k Jaanioru mü puurkaevu
rajamiseks.
Anti nõusolek jätta riigi omandisse
Lahekülas asuv maaüksus Kuressaare
metskond 701.
Otsustati jätta 9.9.2015 kehtestatud
kaugküttevõrgust müüdava soojusenergia hind muutmata.

16. november
Väljastati ehitusluba:
- Koguva k Tiigi mü puurkaevu
rajamiseks,
- Põitse k Vileta mü elamu püstitamiseks.
Otsustati läbi viia elektrooniline
hankemenetlus “Muhu Perearstikeskuse II korruse ümberehitamise
tööprojekti koostamine ja ehitustööd”.

24. november
Väljastati projekteerimistingimused

Rässa k Jaanimetsa mü sauna püstitamiseks.
Kinnitati Liiva k Tõnise kü detailplaneeringu (DP) lähteseisukohad.
Otsustati vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Kantsi k UiePeedu ja Luha kü-te DP.
Kinnisasjaga liitmiseks sobivate
maaüksuste erastamiseks otsustati
moodustada Kesse k Jaani-Aadu müd.
Otsustati korraldada konkurss kommunaalameti juhataja ametikoha
täitmiseks. Avalduste ja dokumentide
esitamise tähtaeg oli 5. detsember.

30. november
Kinnitati Muhu põhikooli hoolekogu koosseis (Tarvi Valdmets, Tiina
Tuulmägi, Hillar Peegel, Indrek
Vallau, Ülle Tuust, Mari Luup, Siret
Jõeleht).
Väljastati projekteerimistingimused:
- Oina k Kästiki mü garaaži
püstitamiseks,
- Laheküla Uue-Haaviku mü sauna
püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Hellamaa k
Tamme mü sauna püstitamiseks.
Otsustati toetada õpilaste huvitegevust. Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud.
Otsustati välja kuulutada Hellamaa
Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks avalik konkurss,
kehtestati konkursi kord. Moodustati
ajutine komisjon.

Planeeringud
Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.11.2016. a
otsusega nr 179 Liiva küla Tõnise maaüksuse
detailplaneeringu ning jättis algatamata
keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Planeeringu eesmärgiks on Tõnise maaüksuse
(katastritunnus 47801:004:0339, pindala 4593 m2,
sihtotstarve elamumaa) hoonestuse rekonstrueerimine
küla- ja koolituskeskuseks. Planeeringuga muudetakse
katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ning lahendatakse
katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrkude
ja -rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maaüksuse juhtotstarbe osas.
Tuginedes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustele ning asjaomaste asutuste seisukohtadele leiti,
et seoses planeeringu realiseerimisega olulist keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamine pole põhjendatud.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega ning keskkonnamõju eelhindamisega
saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v,
Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/
Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee
NB! kui soovite osaleda planeeringu koostamises
või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada
sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis,
kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu
väljatöötamises osaleda.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsuse 24.11.2016. a istungil võeti
korraldusega nr 327 vastu Muhu vallas Kantsi külas
asuvate Uie-Peedu (katastritunnus 47801:007:0234,
pindala 2,38 ha) ja Luha (katastritunnus 47801:
007:0780, pindala 8,8 ha) katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste kruntimine,
ehitusõiguse ja maa sihtotstarvete määramine, teede,
tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine ning servituutide
seadmise vajalikkuse määramine. Uie-Peedu ja Luha
maaüksuste arvelt soovitakse moodustada 4
elamukrunti ja 4 maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksust.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.
detsembrist kuni 30. detsembrini 2016.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku
kestel võimalik tutvuda Muhu Vallavalitsuse maa ja
planeeringuosakonna ruumides ning Muhu valla
kodulehel.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse
osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu
avaliku väljapaneku jooksul.
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee
Muhu Farmid OÜ võtab tööle traktoristsöötja ja karjaku. Töötasu 5,00 eurot tunnis.
Täpsem
info
5345
5445,
personal@tuulegrupp.ee
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Regiina Kudritskaja saavutas
oma esimese rahvusvaheliste
tiitlivõistluste medali
2.-5. novembrini toimusid Hispaanias Oropesas International Field
Archery Association vibu siselaskmise Euroopa meistrivõistlused.

Eestit esindasid 22 erinevate
klasside vibulaskjat.
Muhulane ja vibuklubi Sagittarius laskja Regiina Kudritskaja
(pildil) saavutas oma esimese
rahvusvaheliste tiitlivõistluste
medali, tulles hõbedasele teisele
kohale koduse konkurendi ja
vaieldamatu liidri Triin Kent´i järel.
Tulemus on seda silmapaistvam, et
konkurendid Hispaaniast, Saksamaalt ja Slovakkiast on keskendunud ainult siselaskmise formaadile. Isiklik siiani parim tulemus
237 silma 300st jäi küll seekord
ületamata, ent seeria 229-231-232
näitab laskmispäevade tõusvat
trendi.
Järgmine rahvusvaheline võistlus, millest Regiina kavatseb osa
võtta, algab 29. märtsil 2017
Rumeenias Brasovis (vibu siselaskmise maailmameistrivõistlused).
Anu Uusmaa

Trükikojast on Muhusse saabunud raamatu „Muhu Murde Lood
2" kordustrükk. Raamatud hinnaga 10 eurot tükk on müügil
vallamajas, kohvikus „Koek ja Moes”, Hellamaa külakeskuses ning
Muhu Muuseumis.
Samuti saab raamatuid osta 17. detsembril Muhu jõululaadalt.
MTÜ Muhu Pärandikool

Ätsega Tallinnas

Esireas: Anne Keerd, Aili Nõu, Angela Arraste, Ülo Luht, Meeli
Kramm, Urve Oidekivi. Teine rida: Aire Liik, Silvi Jürjestaust,
Sirje Tarvis, Malle Tiidovee, Janne Kommel, Maire Liitmäe, Elo
Nõu.
26. novembri hommikul sõitsid võõrustajaid ja uudistasime väljatantsurühma ÄTSES tantsijad pandut. Suurt huvi tekitas üks
Tallinna, et külastada tantsumuu- Muhu pruudipõll ja meeste särgiseumi ja vaadata Eesti Draama- muster, mõlemad eelmise sajandi
teatris etendust „Viimasel minutil”. algusest. Muuseumi toetuseks
Tantsumuuseumis ootasid meid annetasid meie nobenäpud oma
Angela Arraste ja Ülo Luht. Muu- käsitööd.
seum on pühendatud eesti tantsuÕhtul vaatasime Eesti Draapidude traditsiooni ja ajaloo mateatris etendust „Viimasel
hoidmiseks. Uksest sisenejaid minutil”, mille peaosades mängisid
võttis vastu Anna Raudkatsi Ülle Kaljuste, Maria Klenskaja ja
vahakuju, mis tundus vägagi ehe ja Kaie Johanson. Kuigi me vanatõepärane.
neme, ei kao noorus meist kunagi.
Vaatasime ringi, kuulasime
Sirje Tarvis
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Pilk mööduvale aastale
Tallinna Tehnikakõrgkool kutsub pikaajalisi töötuid kandideerima Euroopa Sotsiaalfondi
poolt kaasrahastatud projekti
„Praktika toob tööle“ raames
läbiviidavatesse koolitusprogrammidesse.
Õppetöö toimub eesti ja vene
keeles.
Koolitused algavad jaanuarist
2017. Kokku on 4 koolitusprogrammi. Iga programmi maht on
120 akadeemilist tundi:
1. Arvjuhtimispinkide
(CNC) operaator (eesti
keeles)
2. CAD projekteerija (eesti
keeles)
3. Keevitaja (eesti keeles)
4. Veoseveo veokorraldaja
(eesti ja vene keeles)
Lisaks erialakoolitustele
läbivad kõik osalejad vähemalt
1-kuulise tööpraktika ettevõttes ning pakutakse lisateenuseid
nagu tööklubid, nõustamised,
isiksust arendavad koolitused
60 akadeemilise tunni mahus ja
ettevõtluskoolitus.
Koolitused on osalejatele
TASUTA!
Koolitustel ja tööpraktikal
osalemise ajal makstakse osalejatele stipendiumi ning vajadusel kaetakse sõidu- ja majutuskulud.
Täpsem info ja koolitusprogrammidesse kandideerimine:
www.tktk.ee/praktika

Algus lk 1.

Siin jääb üle ainult seda hoogu ja
indu hoida ning edasi areneda.
Loodetavasti aitab sellele kaasa ka
valla poolt algatatud ja ettevõtjatega
koos arendatav Liiva keskuse uus
detailplaneering, tulevikku vaatav ja
edaspidiseid arenguid võimaldav on
ka valla poolt Maleva kinnistu ost
Liiva keskuses.
Traditsiooniliselt üritusterohke
oli meie suvi. Lisaks juba teadatuntud ettevõtmistele lisandusid
Muhu I vigursaagimise võistlused,
väga hea vastuvõtu sai Muhu kohvikutepäev. Headel asjadel on komme
korduda ning kasvada – loodetavasti
need üritused jätkuvad ning saavad
traditsiooniks.
Muhu ajaloo seisukohalt oli oluline Hellamaa kiriku 150. aastapäeva
tähistamine, Muhu Põhikool pidas
oma 40. sünnipäeva.
Aktiivselt tegutses Muhu Muuseum ja usun, et pisut uut värskust
ning põnevust tõi ka esimene hooaeg
Kunstitallis toimetamisel.
Tänan meie kultuurirahvast –
oskasime ise kodusaarel pidusid
korraldada ja oma säravat kultuuri
näidata ning muhulased olid oodatud esinejad nii lähedamal kui kaugemal.
Heameel on ka sellest, et aasta
alguses plaanitud ja lubatud suuremad investeeringud on enamuses
olnud võimalik ellu viia: lasteaialapsed söövad ja saavad ka ise esimesi kogemusi toidutegemisel uues
söögisaalis, Hellamaal on valmimas
muhupäraselt värvikirev laululava,
tolmuvaba katte sai pea 4 km vallateid ning esimese kihi tolmuvabast
kattest sai Maanteeameti poolt
Hellamaa-Nõmmküla riigimaantee.
Nii võiks seda nimekirja jätkata
ja jätkata ning kõigil meil oleks

M i n i s p a a Jaspis
Detsembrist avab Liival Tõnise
maja ärklikorrusel oma ukse
Minispaa Jaspis. Pakutavateks
teenusteks on erinevad massaažid,
keha- ja näohoolitsused, maniküür,
pediküür. Oodatud on kõik, nii
väikesed kui suured, naised ja
mehed.
Eraldi pööraksin tähelepanu spaa
teenuste alla kuuluvale kehahoolitsusele. Nii nagu meie keha vajab õhku
hingamiseks, vajab seda ka meie
nahk. Kõige tõhusamaks meetodiks
peetakse kehakoorimist, mille tagajärjel eemaldatakse surnud naharakud, peale koorimist saab lebada
20 minutit soojas ja mõnusas mähises.
Tulemuseks sile ja siidine nahk. Tänu
dušinurgale on võimalik valida nii
pärnaõie, piparmündi, siidi ja muude
erinevate kehahoolduste vahel.

Lisaks erinevatele lõõgastavatele ja
hooldavatele protseduuridele pakub
Jaspis ka tervist toetavaid kuure. Kel
on probleeme sõrmeliigestega, karedate või külmetavate kätega, see saab
kohest abi ja leevendust soojast parafiinihooldusest.

Olen lõpetanud Kuressaare
Ametikoolis spaateenindaja eriala
2015. aastal. Lisaks sellele olen
läbinud erinevaid täiendkoolitusi.
Eesmärgiks on anda edasi omandatud teadmisi ja liikuda selles
suunas, et Muhus oleks oma spaa
koos erinevate vannide ja muu sinna
juurde kuuluvaga. Seniks ootan Teid
oma väikeses minispaas Tõnise
majas. Broneerige endale sobiv aeg
telefonil 5657 9859.
Laske end hellitada! Marve Järv

näiteid tuua veel ja veel. Aitäh kena
aasta eest!
Need asjad ja üritused on aga
teostanud ja ellu viinud inimesed.
Kõige ilusam fakt mööduvast aastast ongi see, et meie elanike arv on
tänavu kasvanud umbes 30 inimese
võrra: tore on, et Muhusse on tagasi tulnud mitmed noored perekonnad ja on neidki noori peresid, kes
seovad end esmakordselt Muhuga.
Nii on selle aasta kõige meeldivam
eelarveväline kulu (ootamatu ja
planeerimata kulu on tihtipeale
negatiivse alatooniga ning tingitud
mingi asja purunemisest vmt) lasteaialastele lisavoodite ostmine, kuna
laste arv lasteaias on lihtsalt kasvanud. Oleks selliseid kulusid
rohkem!
Ei ole midagi rõõmustavamat, kui
Muhu noored räägivad nii omavahel, teiste noortega kui ka meedias
positiivselt oma kodukohast, Muhu inimestest ja usuvad oma kodukoha tulevikku ning soovivad selle
arengusse anda ka oma panuse.
Aitäh, Mareli, Elisa jt, kes te nii
ilusasti olete väljendanud oma usku
Muhu arengusse ja tulevikku. Piirkonnal, mille arenguvõimalusi ja
positiivset kuvandit näevad noored, on tulevikku. Arvan, et paljud
muhulased usuvad ja loodavad
seda. Küll sooviks, et haldusreformi
seadusega meile jäetud võimalus
jätkata oma vallana saab teoks ja
kellegi masinlik ning kõrgest poliitikast räsitud mõtlemine ei lõhuks
juba ajalooliselt toimivat ning
majanduslikult hästi endaga toimetulevat ja arenevat piirkonda.
Lisaks õnnehetkedele võib elu olla karm ja ebaõiglane, vahel lausa
julm ja ebaõiglane. Minu kõige
sügavam kaastunne kõigile muhu-

Muhumuster Salongi
õpitoad (Liiva lasteaia
majas):
12. detsembril helkurid
erinevatest materjalides.
19. detsembril kangast
dekoratiivsüdamete tegemine.
Oodatud on kõik, kel on soov
meisterdada midagi toredas
seltskonnas või kinkida lähedastele sooja tundega isetehtut!
Info ja registreerimine: Triinu
503 4662.

Muhu koduste laste
jõulupidu
20. detsembril kell 11
Muhu lasteaia saalis
Info: Reet 5669 1980

lastele, kes mööduval aastal saatsid
igavikuteele oma lähedase, sõbra,
tuttava, töökaaslase.
Head muhulased! Ma loodan, et
peale kiiret jõulukuu saginat leiame
hoolimata selleaastastest lühikestest pühadest jõulude ning aastavahetuse paiku pisut aega ka puhata, aega endale, aega oma lähedastele ja sõpradele. Kas olete mõelnud, kui tihti tuleb meie huulilt
sõnapaarid „mõni teine kord”,
„teinekord näeme”, „teinekord
räägime”. Mõnikord aga ei pruugi
seda teist korda tullagi... Jõulud ja
aastavahetus on uue alguse pühad
– proovime siis kõik nii, et katsume
leida rohkem aega suhtluseks, kooskäimiseks, üksteise hoidmiseks. See
on tugeva kogukonna märk!
Uus aasta toob uued tegemisedtoimetamised ning loodetavasti
kaaluvad head sõnumid taas ülesse
ebameeldivad ning me suudame
jätkata oma positiivset arengut.
Lõpetan ilusa mõttega ja tunnustusega muhulastele maakonnalehest Saarte Hääl: „ Suure ja Väikese väina vahel on ettevõtlikust,
ennekõike aga ideede elluviimiseks
vajalikku energiat alati nõnda palju
olnud, et seda üha uuteks ja uuteks
asjadeks jagub. Nii lihalikeks kui
vaimlisteks.”
Soovin, et me ei unusta uuel
aastal suurte asjade taga näha ka
väikesi. Seda sama soovin ka meie
riigi valitsusele ja otsustajatele Eesti
elu korraldamisel.
Rahulikku jõuluaega, meeleolukat aastavahetust ning jätkuvat
tegutsemistahet ja sära uuel aastal!
Raido Liitmäe
vallavanem
8. detsember kell 17

verivorsti valmistamise
õpituba
Hellamaa külakeskuses
Vajalik registreerimine telefonil 516 3773
* Kuna tulemas on EELK Muhu
Katariina koguduse nõukogu ja
juhatuse valimised (5.2.2017),
siis väike meeldetuletus koguduse liikmetele. Koguduse
täieõiguslikuks liikmeks loetakse
ristitud ja konfirmeeritud
koguduse liiget, kes on käinud
möödunud aasta jooksul vähemalt korra armulaual ja on
tasunud oma liikmeannetuse.
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Lasteaedade spordipäev
Orissaares
15. novembril toimus Orissaare
spordihoones juba 7. korda Saareja Muhumaa lasteaedade spordipäev. Sel korral osales juba 9
lasteaeda oma võistkondadega.
Võisteldi kokku viiel alal ja sel
korral lisandus laste aladele veel ka
täiskasvanute võistlus, mis küll
võistkonnale punkte ei lisanud.
Lõppkokkuvõttes kogus kõige
rohkem punkte ja võitis meie oma
Muhu Lasteaia võistkond. Kiitus
ja tänusõnad kõigile osalejatele ja
laste juhendajatele Ritale, Ulvile ja
Eleenale selle toreda tulemuse eest.
Lisaks võistlusele sisustasid
meie päeva politseinikud Kaisa
Nurm ja Hillar Peegel, kes jagasid
lastele liiklusalaseid teadmisi. Laste
hulgas liikus ringi veel üks lahe
tegelane, kes jagas komme ning lõi
lihtsalt rõõmsat meeleolu. See
tegelane oli kõigile maiustajatele
tuntud Draakon.

Aastalõpusõna
Liiva Raamatukogust

Võidukas Muhu Lasteaia võistkond oma juhendajatega
Andla Rüütel

Tänud kõigile tegijatele toreda ja
sportliku päeva eest ning kohtume

juba veidi vähem kui aasta pärast.
Reet Hobustkoppel

Vana mööbli kogumine Maasi jäätmejaamas
Maasi jäätmejaamas võetakse
alates 9. jaanuarist Muhu vallas
elavatelt eraisikutelt tasuta vastu
suurjäätmeid ehk mistahes materjalist vanu mööbliesemeid. Suurjäätmete tasuta kogumine toimub
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetuse abil ja kestab kuni
kavandatud kogumismahu täitumiseni.
Suurjäätmete tasuta äraandmiseks tuleb selle omanikul eelnevalt hankida Muhu Vallavalitsuse
kooskõlastus, selle puudumisel
võetakse Maasi jäätmejaamas
suurjäätmed vastu hinnakirja
kohaselt vastuvõtutasuga 153
eurot/tonn. Kooskõlastus annab
õiguse suurjäätmete üleandmiseks ainult vaba kogumismahu olemasolu korral, seega
ei taga kooskõlastuse saamine
tasuta äraandmisvõimalust, kui
plaanitud kogumismaht on
äratoomise hetkeks täis. Kooskõlastust saab küsida alates
detsembrikuust kuni kavandatud
kogumismahu täitumiseni telefonil
453 0672 või meiliaadressil
heiske.tuul@muhu.ee, selleks tuleb
esitada oma nimi, isikukood,
elukoht ja telefoninumber. Muhu
Vallavalitsusel on õigus mitte anda
vastavat kooskõlastust eraisikutele, kelle elukoht asub väljaspool
Muhu valda.

Kooskõlastus saadetakse jäätmejaama automaatselt, eraldi
tõendit digitaalselt või paberkujul
vallavalitsusest hankima ei pea.
Jäätmejaamas kontrollitakse
kooskõlastust vajadusel isikut
tõendava dokumendi alusel. Kui
jäätmete tooja ei ole kooskõlastusel
märgitud isik, kontrollitakse
jäätmete päritolu kooskõlastusel
esitatud telefoninumbril. Jäätmete
tooja kinnitab nende üleandmist
oma allkirjaga.
Suurjäätmeid saab tuua Maasi
jäätmejaama tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L 9.00-17.00,
välja arvatud juhul, kui kogumiseks
kasutatavad konteinerid on parajasti täis. Seetõttu tuleb vahetult
enne suurjäätmete toomist kindlasti
teavitada ka Maasi jäätmejaama
telefonil 53 264 525.
Kui vähegi võimalik, tuleks vana
mööbel enne jäätmejaama toomist
koost lahti monteerida, nii mahub
seda kogumiskonteinerisse rohkem
ning seda suuremas koguses on
võimalik jäätmejaamas suurjäätmeid tasuta vastu võtta. Samuti on
lahtivõetud mööblit lihtsam peale
laadida ja jäätmejaama vedada.
Maasi jäätmejaamal on õigus
Muhu Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud suurjäätmeid mitte
vastu võtta, kui Muhu valla jaoks

arvestatud kogumismaht on täis.
Kooskõlastuse või isikut tõendava dokumendi puudumisel või
konteinerite ületäitumise ning
muude mahalaadimisega seotud
takistuste korral on Maasi jäätmejaamal õigus suurjäätmeid mitte
vastu võtta kuni vastava puuduse
kõrvaldamiseni.
Transporditeenust Maasi jäätmejaam ei paku, samuti tuleb toojal
ise jäätmed kogumiskonteineritesse
maha laadida, seega tuleb abitööjõud endal kaasa võtta.
Suurjäätmete tasuta äraandmiseks tuleb seega jäätmevaldajal
läbi viia järgnevad tegevused
vastavas järjekorras:
* Muhu Vallavalitsuselt kooskõlastuse küsimine ja saamine;
* Maasi jäätmejaama teavitamine
jäätmete toomisest;
* mööbli lahtivõtmine, pealelaadimine ja transport jäätmejaama;
* isikut tõendava dokumendi
esitamine ja jäätmete kaalumine
autokaalul;
* jäätmete mahalaadimine
konteinerisse;
* jäätmete üleandmise kinnitamine allkirjaga.
Küsimuste korral võtta
ühendust Maasi Jäätmehoolduse
OÜ-ga tel. 53 480 250.

Tänan südamest oma kauaaegset
kolleegi Anne Leeslat Hellamaa
Raamatukogust – läbitud tööaastail sai üksjagu mõtteid ja
kogemusi vahetatud, reisitud ja
toredaid muljeid talletatud.
Aitäh kõigile, kes meie raamatukogu külastasid, üritustel
esinesid, üritustest ja viktoriinidest osa võtsid või nende
korraldamisele kaasa aitasid ja
pikk pai inimestele, kes aitasid
lahendada mõnd probleemi,
andsid nõu ning tulid appi
raamatukogu sisustuse osalisel
värskendamisel.
Rahumeelset jõuluaega,
mõnusat aastalõppu ja
ilusat uut aastat!
Erika Pints
Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb...

Rahulikke Jõulupühi ja
edukat Uut Aastat
kõigile meie sõpradele ja
muhulastele!
Muhu Lasteaiapere!

Avalik kiri EV
presidendile Kersti
Kaljulaidile
1. novembril saatis tosin Eesti
avaliku elu tegelast kirja
presidendile, et kutsuda teda
sekkuma Eesti-Vene uue piirilepingu sõlmimisse. Väljavõtteid kirjast: „Me ei vaja uut
piirilepingut, sest rahvusvaheliselt tunnustatud piirileping
idanaabriga aastast 1920 on meil
olemas ja hoiul ÜRO kehtivate
lepingute registris (11 LTS 29).
Uue piirilepinguga loovutame
Saaremaa suuruse maa-ala, mille
väärtuseks on majandusteadlased hinnanud vähemalt triljon
eurot. Uue piirilepingu jõustumisel anname kontrolljoonetagused Eesti Vabariigi maavarad, hüdroenergia ja riigi ning
kodanike varad tasuta naaberriigile.”
„Meie arusaama järgi on
tekkinud olukorras esimeseks
sammuks uue piirilepingu
ratifitseerimisega kiirustamise
asemel üldrahvalik teemakohane
Järg pöördel.
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Muhu-seoseid ERMi
püsinäitusel
Täpsustuseks ja huvi äratamiseks ERMi uue püsinäituse
vastu olgu lisatud, et Muhuseosed leidub ERMi ekspositsioonis rohkemgi kui novembrikuises Muhulases “Muuseumi sügisaruandes” märgitud.
Nimelt leidub ajaraja tagumise
otsa kõrval ühe temaatilise
näitusena „Inimene ja looduskeskkond”, mis koosneb viiest
teemasaarekesest: haigused,
sõnnik, aiandus, sõda ja veeteed.
Viimases on meie vete ajaloolise
kasutamise näite-esemetena
muuhulgas esil Koguva rannast
Pärdi leppade alt leitud vahtplastkast (merevarandus),
Laedema lähedalt korjatud
klaasist võrgupullu ja ports
Koguva Laasult pärit võrke.
ERMi töötajatele olid näituse
koostamise töörühmas abiks
Keskkonnaajaloo Keskuse
liikmed, sealhulgas Kadri Tüür.
29. detsembril kl 17-18
toimub ERMi keskkonnanäitusel kuraatoritund, kus huvilised
saavad kohtuda näituse koostajatega ning kuulda selle
loomise teoreetilisi tagamaid.

Avalik kiri EV
presidendile Kersti
Kaljulaidile
Algus lk 5.

arutelu. Riigi territoorium
puudutab kõiki ja selle saatust
ei saa otsustada kitsas ring
poliitikuid ja ärimehi. Kindlasti
ootab ajaloolis-õiguslikku
hinnangut naaberriigi okupatsioon ja anneksioon Petseri
maakonnas ja kolmes Viru
vallas. Kõigest sellest olenevad
uued sammud Eesti Vabariigi
territoriaalse terviklikkuse
taastamisel. Kui aga hetkel pole
meil võimekust partneriga läbi
rääkida, võtame aja maha ja
külmutame teema. Kui Jaapani
Keisririigil on aega, on seda
meilgi. Palun tulge appi Eesti
Vabariigi territoriaalset terviklikkust hoidma!”
Pöördumisele on alla kirjutanud Rein Einasto, Paul Hagu,
Aldo Kals, Rein Koch, Aleksander Laane, Henn Põlluaas, Anto
Raukas, Jüri Vaidla, Arvo Valton, Ilmar Vananurm, Toomas
Varrak ja Tiit-Rein Viitso.
Kiri on loetav:
h t t p : / / o b j e k t i i v. e e /
poordumine-president-kerstikaljulaidi-poole-seosespiirilepinguga/ või http://
hennpolluaas.blogspot.com.ee/
2016/11/kaheteistkumne-kiripresidendile.html

Jõulukaart
Kaart - aja ootamatu puudutus kingitud mu 22-aastasele emale
aastal 1931 kaassuiliselt Liinelt
naksis Muhu tüdrik
lilletutt käes
tabatud kusagil laadal.
I. Järvesalu

* Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga, samas müüa
küttepuid. Tel. 5340 8138 Rein

Muld:
Müüme huumuserikast sõelutud
mulda haljastuseks 10 eur/tonn
Sõelutud muld täiteks (sisaldab kuni
1,2 cm läbimõõduga kivi) 5 eur/
Küttepuud:
Müüme 3-meetrist küttepuud, tonn.
hind alates 18 eur/ruum koos Saadaval erineva fraktsiooniga
killustik, liiv ja kruus.
kojutoomisega
Lõhutud küttepuud alates 28 eur/
ruum koos kojutoomisega (lehtpuusegu).
Kõik halupuud on enne lõhkumist
aasta kuivanud ja niiskusesisaldus
alla 20%.
Eraldi saada ka kase-, tamme- ja
saarehalud.
Pakume kompleksiga küttepuude
saagimis- ja lõhkumisteenust.
Võimalus tasuda järelmaksuga.

Aasta oli siis 1895:
Neil päevil kolis Virtsu Posti
Tellegrafi Kontor uude korteri
Jaama majast endisse Tollimajasse.
Milles palju lahedamad ruumid on.
Väin Virtsu-Muhu vahel on juba
nõrgalt kin[n]i, ehk küll ühe
hobusega üle sõites jalge all ragiseb.
Vahest ka mõni sisse kukub, ei
hooli inimesed sest ometi. Sest üle
peab saama.
Täna 17. detsembril tuli Kuresaare raske post Lihulast seie. Sai
ka siit 10ne üksiku hobusega üle
saadetud. Õnnetusi ei ole juhtunud.
Virtsus 17. detsembril 1895,
I. Lambert [Hanila kihelkonnast]
Grenzsteini kirjakogu 12. köitest
KM EKLA f 38 m 12:1, l 211.

Head metsaomanikud! Kõigil
metsaomanikel on võimalus saada
atesteeritud metsakonsulendilt kuni
15 tundi nõustamist aastas riigi
kulul. Küsi lisainfot ja nõustamist
MTÜ Saaremaa Metsaühingust!
Tel. 5045 978 (üld) või 5305
9455; 5341 2480 (juhatuse liikmed)
Soovid osta müüa kinnisvara
või vajad hüva
nõu?
Võta ühendust: Lauri Kolk
Tel: +372 5191 2950,
lauri@adrem.ee
www.adrem.ee
Kõige ülevaatlikum info Muhumaa kinnisvarast! Adrem Kinnisvara tegutseb Saare maakonna
kinnisvaraga juba aastast 2002!

Teostame:
Settekaevude tühjendust, teede ja
väljakute ehitust, kiviaedade ladumist.

Tehnika:

Roomikekskavaator, kopplaadur,
kallur, metsa- ja põllumajandustehnika ning palju erinevaid
seadmeid.
Uudisena on meie masinapargis
nüüd ka Mini-Rulloonpress, millega
Saematerjal:
Pakume kuiva servamata lepa- ja on võimalik teha nii heina kui silo.
männilauda, hind alates 0,50 jm. Rulli mõõdud 57 x 60 cm, kaal kuni
Prussid: 5x10; 5x15; 5x20 ja 5x25 30 kg, silo kuni 50 kg.
cm pikkuses 3 ja 4,3 meetrit, hind
Info ja tellimine: 50 97 679 või
alates 1,30 jm (jooksev m).
Müüme ka saetud poolpalki 53 00 25 20. Vaata ka
kuuride ja aiamajade ehituseks.
www.muhuvarahaldus.ee

Collester OÜ

Tehnoülevaatus
Teostame ka TRAKTORITE
ülevaatust!
Tulekustuti taatlemine ja müük
Autoremont
Kere, veermiku ja mootori
remont
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Piduristend
Heitgaaside mõõtmine
Kerevenituspink
Diagnostika
Klaaside vahetus
52 737 75 –
alan@collester.ee

Ehitusteenused
Ekskavaator-laaduri teenus
Uus JCB 4CX + erinevad
kaevekopad
Transport (kraana + kallur)
Minitraktori teenus
Avant 520 + erinevad
agregaadid
Mulla, killustiku ja liiva
müük

50 675 02 paavo@collester.ee

Kohapeal valik Energizer, Centra (Exide) ja AD (Bosch) akusid, AD
akudel hetkel 3a garantii.
Asume Soonda külas vanas laudakompleksis.
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Eestikeelne ajakirjandus sai 250
aastat vanaks. 1766 hakkas arst P.
E. Wilde Põltsamaal A. W. Hupeli
tõlgituna välja andma esimest
eestikeelset perioodilist väljaannet
“Lühhike öppetus”. 1. novembril
peeti Põltsamaal sel puhul pidupäeva, kuulati ettekandeid meie
ajakirjandusloost ja kaasajast.
Eesti ajakirjandus sündis kohalikuna: ka esimene eestikeelne
(tartu-võru murdeline) ajaleht
“Tarto Ma-Rahwa Näddali-leht”
oli kohalik. Seepärast olid korraldajad (Põltsamaa linnavalitsus, Eesti
Akadeemiline Ajakirjanduse Selts
jt) kutsunud vestlusringi ka kohaliku ajakirjanduse tegijad (Sakala,
Põhjarannik, Vooremaa ja Meie
Maa). Muret teeb teadmatus, mis
saab kohalikest ajalehtedest pärast
omavalitsuste ühinemisi, samuti on
silme ees paberlehe tellijate stabiilne vähenemine. Valutatakse südant
kohaliku ajakirjandusturu kahanemise pärast ja sellepärast, et omavalitsuste väljaanded reklaamiturgu
segavad.
Muhu vallaleht ilmub 1990.
aastast, see on oma kogukonna
nägu ja kindlasti mitte (üksnes)
omavalitsuse propagandakanal vastupidi, kui kogukond mõni aeg
tagasi valimistulemustes pettus,

kajastas Muhulane neid meeleolusid võimalikult ausalt. Vallajuhid
reeglina Muhu lehe sisu ei dikteeri.
Siin omavalitsus ega toimetaja ise
ühtegi reklaami lehte ei muretse,
tegu on hoopis reklaamijate survega, mille vastu on rohtu otsitud
reklaami maksustamisega. Muhu
infolehes muutus reklaam tasuliseks alles 2011. aastal, et sisult
mitte päris ära lämbuda. Põltsamaal
välja käidud mõte - keelata omavalitsuslehtedes reklaami avaldamine - tundub Muhulase toimetajale igatahes ühe päästerõngana.
Leht on väike, ilmub harva ja tihti
trügivad reklaamid sisulist osa välja,
mistõttu kogukondliku materjali
avaldamine nihkub järgmisse
kuusse. Muhu lehes tahaks ikkagi
eelise anda kõigile kohalikele
kirjutajatele, kellel on midagi öelda
just kohapealsele lugejale.
Reklaamitulu on tagasihoidlik,
turgutades kuigivõrd vallalehe
eelarvet, ja kui seda enam ei tule,
siis saab ju mõistlikult toimetades
lehe mahtu aeg-ajalt vähemaks
tõmmata.
Reklaamimise keeld kohalikus
lehes on kindlasti piiritletav, st
kohaliku elu teated selle all
kannatama ei pea.
Anu Pallas

Kui säravad tuled me
jõulupuul
ja väljas on külm ning kõle,
siis südameid soojendab
armastus...
ära hinge Sa sellele sule!
Suured ja soojad tänud Erkki
Noorele tõelise jõuluüllatuse
eest!
Üllatuse saajad Külasemast
ja Tamselt.

Eesti Post lõpetab alates 1.1.
2017 haigekassa blankettide
väljastamise ja edastamise.
Alates 2017. a 1. jaanuarist
palume pöörduda Eesti haigekassa blankettide saamiseks ja
edastamiseks haigekassa või
oma kohaliku omavalituse poole,
kes aitavad vajadusel avaldusi
täita ja edastada.
Haigekassa blanketid on
leitavad ka haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/
inimesele/blanketid
Seoses remonttöödega Leisi
ujula-spa ajutiselt suletud alates
30. novembrist. Taasavamisest
teatame kooli sotsiaalmeedia ja
kodulehe vahendusel.
Vabandame ebameeldivuste
pärast.

Rahulikku jõuluootusaega tegusale
Muhu valla rahvale!
Esimene lumehelves aknaruudul
peatus,
jõuluimest sedasi sulle teatas...
teine, kolmas, neljas langeb hele
lumi,
sinul aga hinges - süttib
Jõulutuli!
Almi Tugev
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Hiie väe tunnustamise sündmusel kuulutati käesoleva aasta
Hiie sõbraks Ahto Kaasik (mh
ka maarahva hiiekultuuri
tutvustava teose "Põlised
pühapaigad" eest).
Kalmer Saar

Eestikeelne ajakirjandus 250
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Laasu Sentale mõeldes
Senta Room (1942-2016)
Enam ei ulata Sa meile oma sooja
terekätt, ent kuskilt nagu kuuleks
veel Su reibast häält...
Sina olid kaua muhulaste
hariduselu vedajaks selle eest
väsimatult võideldes ja seistes.
Enne seda olid aga Sinagi väike
tüdruk oma suurte unistustega. Kui
palju neist täitus? ...Kes seda öelda
oskab. Elud teevad uperpalle ja
ilmselt on vähe neid, kes kunagi ei
kuku. Sa näitasid, kuidas tõusta ja
edasi minna. Tervena selle möllu
seest lahkuda õnnestub vähestel;
see Sinu pisut enam kui viie aasta
takka väljaöeldud unistus täide ei
läinud.
Oleme saanud imetleda Su
värvikat näputööd, alates tikitud

nõelapadjast, lõpetades vaat et
terve koolimajaga. Sa jõudsid
koolitarkust jagada ligi pool
sajandit, sellest suure osa seisid
Muhu kooli eesotsas. Tänu Sulle
said muhu lapsed varakult piiritagust maailma näha: Sina suutsid
ametnike jooksutamisele vaatamata
kõigi paberid juba esimesel korral
korda ajada. Sind jagus koguduse
ette(võtmistesse)gi - vähe on kohti,
kus Su sõna ei maksnud. Täname
Sind Su ainulaadse elu eest meie
keskel!
Sa oled tõtanud teisele poole kohta, millele mõeldes sõnad on
väetid. Küllap tänumeel ulatub
sinna, kuhu mõte minna ei oska.

Üleskutse Senta kolleegidele, õpilastele, sõpradele - palun
jagage oma mälestuskilde Muhulase
lugeja või muuseumiga, pange mõni
säravam moment kirja.
Kunagi, kui Senta Room sai oma
35 aastat kantud direktoriameti
maha panna, palusin teda, et ta
hakkaks kirja panema sündmusi,
mis ta (kooli)elus aset leidsid. Ta
lubas selle peale tõsiselt mõelda.
Kindlasti aitavad kaasteeliste
ülestähendused selgitada valgeid
laike muhulaste elus, kuid veel
tähtsam oleks talletada neid hetki,
mida täna mäletame, aga homme
juba unustama kipume. Hetki
Inimesest meie kõrval.
Foto: Egon Ligi
Lepana Anu / Muhulane

Kirikuteated
EELK Muhu Katariina
kogudus

Näärikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Hildegard Tüür
Linda Saaremäel
Armilda Kiik
Adele Vaga
Aino Tuul
Maimu Äkke
Leida Kirst
Eduard Vapper
Bruno Kollo
Helga Tammik
Leida Mägi
Endel Veskimeister
Helju Maisalu
Vaiki-Johanna Prii
Koidula Vigla
Helvi Ots

96 (10.1)
95 (21.1)
93 (1.1)
90 (24.1)
89 (23.1)
88 (14.1)
87 (22.1)
87 (25.1)
87 (30.1)
86 (28.1)
85 (20.1)
85 (22.1)
84 (20.1)
83 (9.1)
83 (17.1)
83 (23.1)

Harri-Eduard Viik 81 (3.1)
Peeter Vingisaar 81 (8.1)
Meida Mereäär 81 (12.1)
Õie Väärtnõu
80 (1.1)
Kalju Jõgi
70 (17.1)
Aire Liik
65 (18.1)
Janne Kommel 65 (21.1)

Palju õnne!
Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku
anda vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte
algava, vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed.

Aastalõpupidu
Muhu Spordihallis
30. detsembril algusega
kl 20.
Piiri taaskasutuskeskus sel aastal
avatud veel jõulupühadeni.
Reedel, 23. detsembril oleme
avatud sel hooajal viimast päeva
ning sel päeval kõik riidekaubad
hinnaga 1 euro. Kasutage juhust!
Uuel aastal jaanuaris ja veebruaris
oleme suletud. Millal täpselt uuesti
uksed avame, anname teada!
Häid pühi!

Esinevad SÜG-i 99. lennu
abituriendid
Tantsuks mängib ansambel
„Mis Siis”
Avatud baar
Pilet 10 eurot.
Info ja kohtade broneerimine
telefonil: 503 7407 Anneli

EAÕK

Rinsi Neitsi Maria Kaasani
Jumalateenistused toimuvad Pühakuju kogudus
18. detsembril kl 10 – Jumalik
pühapäeviti kell 10 Liival ealiturgia.
kate hooldekeskuses.
Hellamaa Peetruse ja Pauluse
24. detsember kl 19 jõuluõhtu
kogudus
jumalateenistus (kirikus), laulab
24. detsembril kl 15 - Kristuse
Muhu segakoor (juhatab Leena
sündimise
püha
eelpäev.
Peegel).
Kuninglike
tundide
palvekord.
25. detsember kell 10 1. jõuluTeenib preester Toivo Treima,
püha jumalateenistus armulauaga
tel 5635 0051; toivo@eoc.ee
(kirikus).
Koguduse hooldajaõpetaja
EELK Muhu Katariina koguduse a/a
Hannes Nelis, tel 529 1881 Swedbangas EE462200001120123840,
hannes.nelis@eelk.ee
selgituseks liikmeannetus.
Jumal õnnistab iga lahket andjat!

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
14. novembril 68-aastane Lembit Naaber.
14. novembril 70-aastane Lilli Liik.
14. novembril 56-aastane Arvo Vaga.
26. novembril 83-aastane Evald Küla.
2. detsembril 74-aastane Senta Room.
Tunneme kaasa omastele!

Ootame kõiki pühapäeval,

25. detsembril kell 18
Külasema külaseltsingu
jõulupeole
Muhu Restorani Koost.
Kavas on väike eeskava küla
taidlejatelt, loterii ja ei puudu ka
peo üllatus. Avatud on baar.
Tantsumuusikat teeb Ahto
Juhkam Häädemeestelt.
Sissepääsu saab lunastada 3 euro
eest. Info: Malle 5300 8874
Kinoõhtu Hellamaa
Külakeskuses:
“Teesklejad”
9. detsembril kl 19
pilet 4 eurot.

MEITE MEKK CATERING on
nagu restoran Sinu valitud kohas!
Tellida saab toitlustuse täisteenust alates laua katmisest ja
teenindamisest, kuni laua koristamiseni. Samuti saab tellida ka toite
eraldi - kuum-ja külmalauda, suupisteid, saiakesi, pirukaid, kooke,
torte ja palju muud. Võimalik
rentida nõusid.
Küsi pakkumist!
Maarja Kumpas
telefon: 53 474 284
E-mail: meitemekk@gmail.com
www.facebook.com/MeiteMekk-Catering

Jaanuari Muhulase materjalid on teretulnud 4. jaanuari lõunani.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 470 eks.
Hind 30 eurosenti

