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Muhu leht

***

Me saareuhked

tiivalöök pöörab aega
vahtrapuu härmabriljantides
vaikuse sees leevikseparv
me äratus õrn
päeva-aabitsas
lindude tiivalöök
pöörab aega

sajandid kerind end
kadakakeerdudesse
kivikaartesse
vaaremade kaitsemärgid
me sõrmedes
me ei kalestu
lubame
kerge on elada saarel
kus saatjaiks
lahke ausus mõttejulgus
tahe ja ilumeel
me oleme siin
me ei kalestu
me saareuhked
muhulased

1. jaanuar 2010
Irma Järvesalu

Teade
Tallinna Muhulaste Selts peab
pidu juba 21. korda. Koguneme
20. veebruaril kl 16.00
klubisse Raavis Raua tn 1.
Kodumuhulased, olete oodatud
peole, kui juhtute kenal talveajal
Tallinna!
Seltsi eestseisus

“See on tee...” Kui palju laule on tehtud koduteest,
külateest. Igaühel meist oma teed ja rajad, paremad ja
kehvemad, otse jalgade all. Iga tee viib kuhugi. Loe lk 5.

2. jaanuar 2010
Irma Järvesalu

Murdevõistlus oo jälle käe!

Sellevoastase murdevõistluse
teemaks sai välja mõteldud
„Kanged muhulased”. Muhus oo
eluaeg oln sõuksi, kis oo teestest
vähe kangemad või rutskutegijad
või pire omamuodi või muidu
misegagid silma paistn. Esimise
murdevõistluse võedulugu olli
kangest Muhu mihest Riida Jurist
ja neid lugusid olli sial viel, Ranna
Paulist ja Puka Andrusest ja Mihkli
Juulast ja. Nägu Tooma Juhan oo
selle asja oma jutu “Mare Tüürimees ja tema abikaasa Konstantin”
lõppus kenaste kokku võdn: “Kasvata lapsi, istuta puid, ehita kõva
maja, tee hea paat, või ela oma
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mehega, kut Mare elas, pane ühte
talumajase korraga taevas ja põrgu
– aga tee midagid uut ja oma moodi,
jäta oma jalajälg Muhu kivise maa
peale ja inimeste meele.”
Vat just sõukstest inimestest,
olgu nad elus või surn, sie põle
tähtis, tulekskid kirjuta. Tähtis oo,
et jutud oleks papri piale pantud
Muhu murdes. Ja kui te äkist
mõtlete, et mõuke sie õige muhu kiel
siis oo, siis voadake korra esimese
murdevõistluse roamatu sisse. Sialt
te näete, kui mitut muodi soab muhu
kielt kirja panna. Ja kindlaste levab
igaüks just omale sobiva kiele, mis
oo just ta omade esivanamate käest
päritud. Teese murdevõistluse
sõnaroamatud oo juba koa internettis vähepärast akatatud, aga
paberkandjal soab kõiki võistluse
sõnastikka Muhu Muuseumis
uurida, kis arvab, et omadest
sõnadest väheks võib jääda. Ja

muidugid oo nüid omaette koande
vahel olemas koa meite auindamise
toimkondas mõlemad korrad
toimetan Kuusiku Linda kokku
pandud muhu murde sõnastik. Seda
tuleb koolimajast küsida.
Ikka nobed ja libed sulge ja Tooma
Juhani sünnipäevaks toemetage siis
aga omad luod ja laulud emba
kumba roamatukoguse, Erika või
Anne kätte, või soatke nendele meili
piale. Osavõttajate tänamine oo
loanis jälle märtsi keskel, emakielepäeva aegus.
Koguva Loasu Kadri
ja Piiri Metsavahi Irena
MTÜ Muhu Kessist

Selgituseks võistlustöö
vormistamise kohta
Palun käsitsi või arvutis valmis
kirjutatud (ka salvestatud)

võistlustööle märkida varjunimi,
leht seejärel ümbrikusse panna,
kusjuures enne sinna lisada veel
üks varjunime kandev kinnine
ümbrik autori kontaktandmetega
(ees- ja perek. nimi, telef., postiaadress, e-mail). Postipandavale
ümbrikule palun peale kirjutada
märksõna „murdevõistlus“, raamatukogu aadress ja ära saata või
tuua Hellamaa või Liiva raamatukokku.
E-mailiga saatmise puhul peaks
võistlustöö peal olema kindlasti ka
trükitud varjunimi ja kaasa pandud
eraldi faili-lehel varjunimi + autori
kontaktandmed. (Liiva Raamatukogu aadress: Liiva k., 94701
Liiva postk., Muhu v., Saare mk.,
telef. 45 30686, e-mail:
liivark@muhu.ee).
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Endla päkapikud
esinesid Pärnus
Pärnus Maarja-Magdaleena gildi
majas toimus 1. detsembrist 5.
jaanuarini tikandinäitus “Päkapikud tööhoos”, kus Endla Prii
näitas oma tikandeid päkapikkudest. Teema sai alguse ühe
pööningu koristamisest, kus tuli
välja tuttav, ent hästi ära unustatud köögitikand. Sealt peale
otsiti taas üles vanu mustreid
päkapikkude tegemistega ning
kokku sai näitus “Päkapikud
tagasi kööki” Põhjaranniku
külakeskuses. Viimaste jõulude
ümber said päkapikkude erinevatest ametitest rõõmu tunda
pärnakad.

Oad ja Eed korraldab
tänavused
käsitööpäevad
22. jaanuari Meie Maa kinnitab, et Muhu käsitööselts Oad
ja Eed koostöös Muhu valla ja
käsitööliiduga korraldab tänavused vabariiklikud rahvakunsti- ja käsitööliidu käsitööpäevad.
Käsitööpäevad algavad 23.
aprillil Muhu saarel ja jõuavad
24. aprillil Kuressaarde. 15.
käsitööpäevadele oodatakse
aprilli teisel poolel esialgsetel
andmetel ligi 150 huvilist.
“Muhumaal tahaks näidata
kohalikku käsitööd ja ka saart,
korraldame töötubasid,” rääkis
Tiina Jõgi käsitööseltsist Oad ja
Eed.

Volikogu 22. jaanuari
istungi päevakord
Volikogu 22. jaanuari istungi
päevakord
1. Informatsioonid (eelarve
suurendamine sihtotstarbeliste
vahendite arvelt, pöördumine
SOL-i, Muhu Sotsiaalkeskuse
ehitusest, Aasta Tegu 2009
nominendid).
2. Kohanime määramine.
3. Kuivastu küla Tammikülje
ja Tammioja maaüksuste DP
algatamine.
4. Vallavalitsuse liikmete arvu
ja struktuuri kinnitamine.
5. Vallavanema valimine.
6. Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine.
7. Valitsuse liikmetele hüvitise määramine.
Päevakorra eelnõust jäeti välja
2010. a eelarve 1. lugemine ja
umbusalduse avaldamine, kuna
vallavalitsuse liikmed olid
esitanud tagasiastumispalve.

Vallavalitsuse istungitelt

21. detsember
Anti kasutusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Muhu Sotsiaalkeskuse elektrivõrgu ühendusele.
Väljastati ehitusluba Linnuse k
Eemu-Lauri elamu ehitamiseks.
Anti kirjalik nõusolek Kallaste k
Põlluvälja puurkaevu rajamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Suuremõisa k Uue-Sildu
puurkaevu rajamiseks.
Isikuandmete kaitse osas määrati
Muhu vallas vastutavaks vallavanem Peeter Laum.
Määrati nimed riigimaanteed
teenindavatele katastriüksustele
(kü). Määrati Linnuse k Tiigi nimi
ja aadress.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud toetuste maksmiseks.
28. detsember
Võttes aluseks haridus- ja
kultuurijuhi ettepanekud, otsustati
maksta lisatasusid Leena Peeglile
etenduse „Jõuluissi“ lavastamise
eest ja Vello Tikerpalule, kes pälvis
Saare maakonna rahvakultuuri
preemia.
Väljastati kirjalik nõusolek Oina
k Andruse-Jõe puurkaevu rajamiseks.

Määrati nimed:
- OÜ-le Elering alajaamu teenindavatele kü-tele
- OÜ-le Jaotusvõrk alajaamu
teenindavatele kü-tele
- Kallaste k Kadakamarja
- Kuivastu sadamat teenindavatele kü-tele
- Simisti k Lõunaranna sadamale
- Nõmmküla pumbamajale.
Tehti 2009. a eelarveparandusi
hallatavate asutuste siseste kuluartiklite osas. Suurendati 2009. a
eelarvet sihtotstarbeliste laekumiste arvelt (Noortekeskus).

4. jaanuar
Linnuse k Salu-Matsi nimi muudeti Kuninga’ks.
Kinnitati detailplaneeringute
lähteülesanded:
- Rannaküla Lumikellukese
- Tamse k Stadioni ja Krundi.
8. jaanuar
Kinnitati Rässa k Jaanioru DP
lähteülesannete tingimuste parandused.
Muhu Muuseumi juhataja konkursi tulemuste väljaselgitamise
komisjoni nimetati Kultuuriministeeriumi esindaja Kersti Tiik.

11. jaanuar
Kinnitati Piiri k Tiiru kinnistu
varjualuse rajamise projekteerimistingimused.
Muhu Muuseumi juhataja ametikoha täitmiseks välja kuulutatud
konkursi võitis Lea Kuldsepp.
18. jaanuar
Kinnitati projekteerimistingimused Mäla k Andruse elamu
rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le Pädaste
k Kadaka kinnistu elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Muhu Lasteaia toidupäeva
maksumuseks kinnitati 15 kr ja
kohatasu maksumuseks 125 krooni.
Munitsipaalomandisse taotletavate kü-te mõõdistustööde teostaja leidmiseks otsustati korraldada
vähempakkumine, tehes ettepanekud kolmele litsentsi omavale
firmale. Mõõdistamisele lähevad
Viira k Kalmistu, Hellamaa k
Kalmistu, Päelda k Sepamäe,
Paenase k Oosaare ja Kallaste k
Peedu mü-d. Kinnitati hinnapakkumise, mõõdistustööde teostamise ja tööde üleandmise tähtajad.

Volikogu valis uue valitsuse
Jaanuarikuu istung oli praeguse
volikogu koosseisu jaoks viies.
Informatsioonidest: Peeter
Laum selgitas, et vald ei saa oma
liikmemaksu suurusele vastavat
teenust Saaremaa Omavalitsuste Liidult tagasi ning 7
omavalitsust on nõudnud SOLi
eelarve kärpimist. Sajandiehituse – sotsiaalkeskuse – probleemid on alguse saanud Facio
tehtud alapakkumisest. Volikogu
ja istungil kinnitatud uus
vallavalitsus jäid teemat arutama
istungi lõppedes.
Kohanime määramisel (Pihlaka allee) tõstatas Jaan Kesküla
küsimuse allee nimetuse võõrapärasusest. Volinikud rõhutasid,
et edaspidi tuleks hoida silm
peal võimalike avenüüde ja
promenaadide nimepakkumistel.
Vallavalitsuse struktuuriks
kinnitati viis liiget. Volikogu
esinaine Jaana Palu tuletas
meelde, et alguses ei peetud
suuremat vallavalitsust otstarbekaks, kuid elu on näidanud

vastupidise vajadust.
Vallavanema valimisprotseduuri alustades ütles Mihkel
Ling, et kindlasti on kõik
tahtnud otsuseid teha oma
kõige parema äranägemise järgi,
kuid suured laevad keeravad
aeglaselt ja ka Muhu on piisavalt suur muhulaste jaoks. Vald
ei ole äriettevõte, mida saab
kiiresti restruktureerida. Igaüks
peab tundma, et vald on ta
kodu. Uus vallavalitsus peaks
samas jätkama seda, mis
tagasiastunud alustasid. Mihkel
Ling seadis esimeseks kandidaadiks üles Raido Liitmäe.
Teiseks kandidaadiks esitati
Peeter Laum.
Raido Liitmäe tunnistas, et ta
ei seisa just kerge südamega
volikogu ees, olles võtnud pika
mõtlemisaja. Ta pole kunagi
pooldanud poliitilist võitlust
väikses kohas. „Me ei saa jaga-

da endid omadeks ja võõrasteks, mis paraku on juhtunud,“
ütles kandidaat. Ta märkis, et
Muhus on omad kombed ja
tavad ja Muhu on heas mõttes
konnatiik, kuhu alligaatoreid ei
saa lasta. Raido Liitmäe lootis,
et tekkinud olukord natuke
rahuneb. Muhu võiks olla jätkuvalt ajalehtede esikaantel,
aga siis juba positiivses võtmes. Peeter Laum omakorda
kinnitas, et nende nägemus on
endiselt avatus, läbipaistvus,
muutuste toomine valda.
Volikogu liikmed valisid 9
poolthäälega vallavanemaks
Raido Liitmäe. Peeter Laum
kogus 4 toetajat.
Raido Liitmäe tegi volikogule
esildise, kus pakkus uue vallavalitsuse liikmeteks Kalev Küti,
Triin Valgu ja Mihkel Jürissoni.
Vallavalitsuse uued liikmed
kinnitati.
Muhulane

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - õigusaktid ja dokumendid - dokumendiregister.
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Õppenõustamiskeskus on
aastaga käima läinud

Saaremaa Õppenõustamiskeskus
on loodud Euroopa Sotsiaalfondi
(ESF) programmi “Õppenõustamissüsteemi arendamine” toel.
ESF programmile asus partneriks Kuressaare linn 2008. a
sügisel.
Saare Maavalitsuse Haridus- ja
Kultuuriosakonna ning Saaremaa
Omavalitsusliidu toetusel on
õppenõustamiskeskusele leitud
oma ruumid ja nõustamisteenus
käivitus keskuses 2009. a märtsist.
Nõustamisteenus on tasuta.
Õppenõustamiskeskus on piirkondlik tugikeskus, mille ülesanne
on toetada laste arenguliste ja
hariduslike erivajaduste varajast
märkamist ning individuaalset
arengut.
Saaremaa Õppenõustamiskeskuses pakuvad nõustamisteenust sotsiaalpedagoog Daili
Tuuling, logopeed Piret Kaminskas, eripedagoog Anu
Konks, psühholoog Eveli Kallas.
Programmi koordinaator on
Maret Metsmaa.
Kahel päeval igas kuus konsulteerib lapsi, lapsevanemaid ja
pedagooge Saaremaa Õppenõustamiskeskuses Pärnu Haigla

lastepsühhiaater Kaja Rand.
Millal pöörduda spetsialisti
poole?
Õppenõustamiskeskuse spetsialistide poole võib pöörduda, kui
lastel ilmnevad käitumisprobleemid, neil tekivad suhtlemisraskused koolis või kodus ning ka
siis, kui lapsed hakkavad koolist
puuduma. Kui lastel tekivad
emotsionaalsed probleemid, mis
avalduvad hirmuna kooli ja õpetaja
ees ning tal on madal enesehinnang.
Õppenõustamiskeskusesse on
oodatud ka lapsevanemad, kes
soovivad hinnata oma lapse
koolivalmidust või kui lapsel
esinevad kõneprobleemid ja
õpiraskused koolis.

Saaremaa Õppenõustamiskeskus teeb võrgustikutööd kõigi
Saare maakonna koolide tugisüsteemidega - sotsiaalpedagoogid,
psühholoogid, eripedagoogid,
logopeedid. Koostöö on koolide ja
lasteaedade pedagoogidega. Üheskoos püüame tekkinud probleemidele lahendusi leida. Väga nõutud
on lastepsühhiaatri konsultatsioon.
Hea on tõdeda, et lastevanemate
ja koolide poolt saadud tagasisidena
on Saaremaa Õppenõustamiskeskuse olemasolu väga vajalikuks
peetud.
Aitähh kõigile toetajatele ja
abistajatele, kes õppenõustamisteenuse Saare maakonda aitasid tuua
ning selle teenuse toimimist igati
toetavad.
Saaremaa Õppenõustamiskeskus asub Kuressaares Lossi
t 1. Asume maavalitsuse hoovis.
Meie koduleht on aadressil:
www.kuressaare.ee/
oppenoustamine/
Saaremaa Õppenõustamiskeskuse telefon on 452 0523
Maret Metsmaa
Õppenõustamissüsteemi
arendamise piirkondlik
koordinaator

Digiretsept
Digiretsept on elektrooniline
ravimiretsept, mille arst patsiendile
arvutis välja kirjutab. Digiretsept
saadetakse arsti arvutist interneti
teel otse retseptikeskusesse. Retseptikeskus on retseptide (ravimid,
imikutoidud) ja meditsiiniseadmete
kaartide väljakirjutamiseks ja
töötlemiseks asutatud elektrooniline andmekogu.
Digiretsepti tulekuga kaob ära
senine roheline retseptiplank.
Apteeki ravimit välja ostma minnes
ei pea inimesel olema kaasas
paberretsepti. Selle asemel peab
apteeki minnes kaasa võtma isikut
tõendava dokumendi, kus oleks
peal pilt ning isikukood, näiteks IDkaart, juhiluba või pass. Apteeker
leiab retseptikeskusest patsiendi
isikukoodi abil hõlpsasti üles kogu
talle vajaliku info.
Tulevikus saab arst analoogselt
välja kirjutada ka meditsiiniseadme
kaarti, näiteks glükomeetri testribade ostmiseks.
Digiretsepti alusel väljakirjutatud ravimid saab kätte retseptikeskusega liitunud apteegist.
Nende nimekiri ning asukohakaart

asuvad digiretsepti kodulehel –
www.haigekassa.ee/digiretsept
Retseptikeskusega liitunud
arstid ja apteekrid tunneb inimene
ära digiretsepti logoga kleebise
järgi raviasutuse või apteegi uksel.
Tulevikus saab ravimi digiretseptiga kätte igast Eesti apteegist.
Kui Te ostate ravimit kellelegi
teisele, peate apteekrile esitama
patsiendi isikukoodi ning lisaks
enda dokumendi. arst digiretsepti
koostab, on retsept vaikimisi
avalik st retsepti saavad välja osta
kõik isikud, kes teavad patsiendi
isikukoodi. Kui soovite retsepti
alusel ainult ise ravimit osta,
teavitage sellest oma arsti, kes
märgib teie soovi retseptile.
Privaatset retsepti saab välja osta

ainult patsient ise. Volitatud retsepti saavad välja osta nii patsient
ise kui ka tema poolt volitatud
isikud.
Juhul kui retsepte on ootel mitu,
tuleb teada ka ravimi nime või
toimeainet ja ostjal tuleb kindlasti
esitada ka isikut tõendav dokument
ning tema isikukood salvestatakse
retseptikeskusesse.
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtestati kahekuuline digiretseptile ülemineku periood. Selle perioodi
kestel saab apteek ravimeid
väljastada nii paber- kui digiretsepti
alusel. Üleminekuperioodi kestel
arst ühele ja samale patsiendile
korraga enam nii digi- kui paberretsepti kirjutada ei tohi.
Kui saate arstivisiidil rohelise
retseptiplangi, tähendab see, et
tegemist ei ole digiretseptiga ja
ravimi saab kätte igast Eesti
apteegist.
Peale üleminekuperioodi lõppu
võib arst erandkorras, näiteks
koduvisiitidel, patsiendile välja
kirjutada paberretsepti.

Eesti Haigekassa Pärnu
osakond

Täiendav ravimihüvitis
Täiendav ravimihüvitis aitab
kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil ravikindlustatutel,
- kelle raviskeemides on kallid
ravimid;
- kes põevad kroonilisi haigusi
ja peavad seetõttu manustama
ravimeid pika aja vältel;
- kes peavad kasutama mitmeid
erinevaid ravimeid kombinatsioonis.
Kui inimene on kalendriaastas
ravimite eest tasunud 6000 kuni
10 000 krooni, hüvitab haigekassa
6000 krooni ületavast osast 50
protsenti.
Kui inimese poolt kalendriaastas
tasutud summa on vahemikus 10
000 kuni 20 000 krooni, lisaks
eeltoodule 10 000 krooni ületavast
summast 75 protsenti. Vastavalt
ravikindlustuse seadusele ei
arvestata täiendavat ravimihüvitist 20 000 krooni ületavate summade pealt.
Täiendavat ravimihüvitist arvutatakse ainult ravimite loetelusse
kantud ravimite ehk soodusravimite ostmisel. Täiendava ravimihüvitise arvutamisel ei võeta
arvesse:
- käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud rahalisi kulutusi;
- haigekassa poolt juba eelnevalt
apteegile tasutud summasid;
- retsepti omaosaluse alusmäära;
- summasid, mis ületavad ravimite piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.
Täiendava ravimihüvitise taotlemiseks piisab, kui kindlustatud
isik või tema seaduslik esindaja on
ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.
Avalduse esitamiseks on järgmised võimalused:
- riigiportaali www.eesti.ee
kaudu;
- saata tavapostiga (Lai 14 Pärnu) või e-posti teel digitaalselt
allkirjastatuna (parnu@haigekassa
.ee) või tuua avaldus klienditeenindusbüroosse (Rüütli 40a, Pärnu
E,T,N,R 8.30-16.30, K 8.3018.00).
Esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa kord kvartalis
kindlustatud isiku ravimitele
tehtud kulutusi ning hüvitise
saamise õiguse tekkimisel kannab
summa avalduses näidatud arvelduskontole.
Täiendava ravimihüvitise kohta
saate lugeda täpsemalt meie
koduleheküljelt: http://www.
haigekassa.ee/kindlustatule/ravim

Avely Raid-Lelov
Eesti Haigekassa Pärnu osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja
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***
Vahel maailma koesse
ühtäkki tekib auk. Seekaudu
kaotsi läeb hingi,
keda me hoida ei märka.
Siis märkamatus teeb valu.
Ja hiljemalt nädala pärast
auk maailma koes
ei ole enam nii uus,
ta servad enam nii teravad.
Ta sarnaseid taevas on sadu.
Kes suudaks meelde jätta
kõiki tähti?
Siis vaata vahel tema poole
vähemalt.

***
Kui puu on seest tyhi
teeb rähn või tihane
temasse pesa.
Kui pähkel on seest tyhi
on yks uss jäänud ellu
ja läinud ära.
Õõnsad mehed
ja naised
elavad igayhes meist,
tyhjul silmil
vaadates pimedusse.
2 x Kadri Tüür

Küünlakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Melania Vokk 93
Leonilla Tarvis 89
Liidia Tamm 89
Susanna Keert 89
Meida Jalakas 86
Elviine Kiiker 86
Drosiida Saar 83
Vilma Merekivi 82
Arnold Läks 82
Elfriide Tarvis 81
Alice-Rosine Toomla 80
Elve Abe 70
Maime Kasenõmm 70

Maksuvaba pension
5250 kr kuus
Tulumaksuseaduse kohaselt on
riikliku pensioni maksuvaba tulu 3 000
krooni kuus. Samal ajal on igal
pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 2250 krooni
kuus. Seega pensionär võib saada
maksuvabalt kokku kuni 5250 krooni
kuus.
Üldise maksuvaba tulu (2250 kr)
arvesse võtmiseks peab mittetöötav
pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduse
blankett on saadaval ka www.ensib.ee
Allkirjastatud avalduse võib saata
posti teel. Töötav pensionär peab
valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult
või pensionist ja esitama avalduse
vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei
saa.

9. detsembril sündis Kristi
Abe ja Indrek Lauri perre
tütar Isabella Lauri.
21. detsembril sündis
Kristi Kalmu ja Aris Tiituse
perre poeg Salvador Tiitus.

Uudiseid Muhu
noortekeskusest
Helju Verendel Nyberg 70
Peeter Pints 60
Margareta Kolk 60
Erna Mander 60
Palju õnne!

Raamatukogus näitus
Aadu Hint 100
(10.01.1910 - 26.10.1989)
TOKKROES peab 5. veebruaril oma esimest sünnipäeva
(5 aastat on täis). Üritus toimub
koolimajas kell 19.00 ja kõik
fännid on oodatud.

Tänu

Avaldame tänu Sepamäe
kalmistuvahile kalmistu eeskujuliku korrashoiu eest!
Perek. Antoni, Saarem ja
Kasela.

Kirikuteated

EELK Muhu kogudus

Teenistused pühapäeviti kell
11. Alates 1.1.2010 on koguduse
hooldajaõpetaja Hannes Nelis,
hannes.nelis@eelk.ee, tel 5291881.

EAÕK
Rinsi
7. veebruaril kl 10 jumalik

liturgia
Hellamaa
21. veebruaril kl 10 jumalik
liturgia
Liiva hooldekodu
21. veebruaril kl 13 palvus.
Suur Paast algab 14. veebruaril.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

26. detsembril 60-aastane Mati Kipper.
28. detsembril 94-aastane Harald Hallik.
4. jaanuaril 59-aastane Rein Ellip.
15. jaanuaril 77-aastane Matvei Tuul.
Tunneme kaasa omastele!

Algus lk 4.
2009. aastal kulus noortekeskuse
ürituste eelarverealt noorte palkadeks ca 20 000 krooni, kuid
arvan, et see kulutus oli igat senti
väärt. Leian, et töömaleva korraldamine on üks olulisemaid tegevusi
noortekeskuste töös. Noortekeskuse juhataja ootab huvilisi noori
eelregistreerima. Oodatud on
eeskätt noored vanuses 13 ja
vanemad, kuid kuna ka nooremad
soovivad suvel midagi huvitavat
ette võtta, siis proovime ka neile
tegevust leida.

Eesti ANK suvepäevad
Hiiumaal
28. juuni - 1. juuli toimuvad
Hiiumaal järjekordsed noortekeskuste suvepäevad. Kes kohal on
käinud, need teavad, kui tore seal
on, ja kes pole, need on ehk kuulnud. Igatahes olid 6. jaanuaril 2010
Tallinna Noorsootöö Keskuses
koos noored nii Karksi-Nuiast,
Tartust, Tallinnast, kui ka Muhumaalt. Üheskoos pandi kokku
projekt, mis esitati organisatsioonile Euroopa Noored noorte
omaalgatusprojekti raames. Muhumaalt olid peale siinkirjutaja

projektile kaasa aitamas noored –
Herman Annus Oidekivi ja Hanna
Vahter. Mõlemile noorele oli see
uus ja huvitav kogemus ning peale
mitmetunnilist projektikirjutamist
olid noored ikka veel rõõmsatujulised ja valmis uuteks väljakutseteks pealinnas. Üheskoos käisime
Kullo lastegalerii näituse avamisel
ja enne seda jõudsime kiiresti ka
vanalinna kenas kohvikus tassitäie
cappucinot ära juua.

Asjad
Asju, millest rääkida oleks
veel küllaga. Aga paneb siia
punkti. Noortekeskuse tegevusel saab ikka silma peal hoida
keskuse kodulehel, blogis ning
muidugi ka ise kohale tulles.
Aga...
Kui sul on ära anda mõni järgnev
asi (korralik diivan, riiulid, ruubikukuubikud ja muud sarnased
huvitavad mänguasjad) või soovid
noortekeskust muul moel aidata,
siis võta ühendust telefonitsi (51
72 357 – Arnek) või
noortekeskus@muhu.ee

Arnek Grubnik
Muhu ANK juhataja

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

