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Muhu leht

“Mõne silmad avanevad alles siis,
kui vaadatavat asja enam näha ei ole”

Peretoimingud
2010. aastal
2010. aasta on saanud möödanikuks, kuid kokkuvõtete tegemise
aeg on just nüüd, kui on kokku
löödud arvud valla elanikkonna
kohta läbi Pereregistri toimingute eelmise aasta kohta. Seda
huvitavat informatsiooni on tore
ka teile jagada, head lugejad.
Muhulasi on 1. jaanuari 2011.
a seisuga registris 1904 inimest,
neist 965 meest ja 939 naist.
Võrreldes eelmise aastaga on
vähenemine 14 inimese võrra.
Uus ilmakodanik sündis 13
perre. Jäädavalt lahkus 28 inimest. Oma elukohaks valis
Muhu valla möödunud aastal
47 isikut, vallast lahkus 43
inimest.
Minult on küsitud: „Kas oma
sissekirjutusega saan ka kuidagi
vallale kasulik olla?”
Loomulikult on sellest sammust kasu meile kõigile, sest kui
on tegemist tööealise inimesega,
siis 11,4% brutotöötasust laekub
kohalikule omavalitsusele, mis
omakorda moodustab tegevuskulude eelarvest 41%. Ka see,
mis ajal inimene oma elukohateate omavalitsusele esitab,
omab tähtsust. Nimelt laekub
tulumaks terve aasta sellele
omavalitsusele, kus ta omab
sissekirjutust 1. jaanuari seisuga.
Head 2011. aasta jätku!

Heiske Tuul
Sekretär-registripidaja
Foto: Ilmar Põldemaa
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Nii on öelnud Vassili Randmets,
Muhu pärimusliku materjali koguja
20. sajandil.
INTERREG IVA KeskLäänemere programmi
Lõuna-Soome - Eesti
alamprogrammi
2007 - 2013 piiriülese koostöö
projekt

Metsanduslik
pärandkultuur – ühise
kultuuriruumi avardaja
Läinud suvel oli Muhu vallal
võimalus osaleda pärandkultuuri
inventeerimise projektis, mille
korraldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus.
Eesmärgiks oli valida, leida ja
kaardistada objekte, mis aitaksid
meil mõista eelmiste põlvkondade
olemist, tegutsemist ja käitumisviise, seda eelkõige läbi kodude.
Koondasime kokku need killud, mis
aastasadadega kas päris kadunud,
unustatud või peidus ja sidusime
need materiaalse ja vaimsega, mida
oleme osanud tänaseni hoida ja edasi
kanda.
Koos teiega, kes te läinud suvel
kohe esimesel kutsel saapad jalga
tõmbasite ja teejuhiks olite, leidsime seekord ligi 700 erinevat
objekti. Läbi valikute kantakse
nendest peagi ca 600 maa-ameti
kodulehele http://xgis.maaamet.ee/
xGIS/XGis. Neid andmeid on
võimalik kasutada kõigil, eriti vallal
oma planeerimistegevuse korraldamisel.
Oli otsimisvaeva ja leidmisrõõmu. Oli lõbusaid meenutusi ja
natuke kurbustki sõjajälgedest.
Koos tundsime vahel isegi piinlikkust esivanemate ees, kelle
kätetöö oleme lasknud laguneda ja
rapikusse kasvada.

Märkasime ja tunnustasime aga
ka hoitut ja juba väärtustatut.

· Mõned teadsid pärimust Piiri
metsas elanud Kiku Jaagust, kes
õhtuti olla suure kolinaga oma
raudväravaid (?) sulgenud. Või
mäletati Lepiku küla Puka seppasid, räägiti Lõetsa jõe vesiveskist
ja Muhu Suurkaevust, kuhu kord
üks hani sisse kukkunud ja siis
Vahtna alt välja ujunud.
· Teatakse, et juba Rootsi aja
lõpust on Muhu kiriku juures,
Viiraküla kõige kirikupoolsemas
talus kihelkonnakool tegutsenud.
Teada on, et 1792. a oli koolmeister
“kaebust tõstnud”, kuna ta ametis
oldud viie aasta eest ei olnud palka
saanud!
Mäletati, et pea igas külas on
aegade jooksul eri peredes juba
algharidust jagatud.
· Teatakse, kus on asunud meie
kõrtsid ja mõisad oma tallide,
keldrite, rehede, aitade, koerte- ja
linnumajadega. Lõpe kõrtsis olevat
olnud korraga kohta 50 hobusele.
· Ümber saar(t)e liikudes leidsime erinevaist aegadest pärinevaid

lautrikohti koos võrkmaade
jälgedega. Näiteks nagu Tammiski
nukk veel säilinud kiviaedade ja
Suure Musta Kiviga, mille alla
olevat Must Mart koos oma Nagivälja Marega kogutud suure hulga
raha matnud.
· Sirgeid ja looklevaid kiviaedu
on aegade jooksul tehtud igaks
otstarbeks, mis piiret vajasid. Olgu
see mõisa- või külapiir, tänav või
koduõu, põld või mets, heina- ja
karjamaa. Nõmmküla ja Kallaste
vaheline külapiir pidavat tähistama
hoopis põhja - lõuna suunda! Ja
isegi mõned põlenud kiviaiad on
teada... Leidsime vastuse Rinsi
piirikivi 3HM raidkirjale.
· Üllatust pakkusid Kallaste küla
„tuhliaugud“ ja Võilaiu maastik
oma heinaküünidega, pisut kurblik
oli Järve asumi lugu.
· Märkasime ehk kadunud
„Hingeküla“ hiiepaika ja imetlesime koos Kesse pärnade suursugusust.
· Seisatasime Luutsenuka „katkumägedel“.

Järg lk 3.
Fotol: Mõisaküla Ränga.
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Head Muhulased!
Ootame Teie ettepanekuid
2010. a Muhu valla haridus-,
kultuuri- ja spordistipendiumi ning "Muhu valla
aasta Tegu 2010" valimiseks
10. veebruarini 2011. a
Muhu Vallavalitsusse.

Liigne lumi ja jää tuleb
katustelt eemaldada
Tehnilise Järelvalve Amet
tuletab seoses mahasadanud
rohke lumega ehitiste omanikele
meelde, et ohutuse tagamiseks
tuleb pidevalt jälgida katusele
kogunenud lume kogust ning
lumi ja jää õigeaegselt ära
koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral
ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab
kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või
ehitiste osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda
katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad,
spordirajatised, angaarid,
estakaadid) ning vanemaid
amortiseerunud ehitisi.
Erilist tähelepanu tuleb
pöörata katustel kohtadele, kus
on katuseastmed või katus
piirneb kõrgema ehitisega.
Sellistesse kohtadesse kuhjub
tuulega lund hangedena koguses,
mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti
tuleks vältida lume ja jää
kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse.
Lume ja jää eemaldamise
käigus katuselt alla või läbi
kukkumise vältimiseks tuleb
järgida ettevaatusabinõusid.
* Juhul kui hoone omanikul
puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse
tagamiseks vajalikud vahendid,
siis on soovitav tellida katuse
lumekoristustööd sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt.
* Võimaluse korral paigaldada
katuse servadesse ajutised
piirded. Piirded peavad olema
piisavalt tugevad, et kanda selle
vastu kukkuvat inimest.
- Juhul, kui katusel puuduvad
katusesillad ja -redelid, on
soovitav need katusel ohutuks
liikumiseks kindlasti paigaldada.
- Lume ja jää mehaanilisel
eemaldamisel kasutada õigeid
vahendeid, et vältida külmaga
rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist.

Volikogu istungi päevakorrast
15. 12. 2010
1. Muhu Vallavalitsuse hallatavate asutuste Muhu Lasteaia ja
Muhu Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine.
Muhu Põhikooli töötajate
koosseisu muudatus oli seoses
spordihalli toomisega kooli
alluvusse.
2. Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse avalike teenistujate,
töötajate ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord, 1. lugemine.
3. Muhu ja Ida-Saaremaa valdade
ühine jäätmehoolduseeskiri“ ja
„Korraldatud jäätmeveo tingimused“.
4. Vallavanemale töötasu määramine.
5. Tamse küla Staadioni ja
Krundi maaüksuste detailplaneeringu algatamine.
Nimetatud planeeringute eesmärgiks on maaüksuste piiride

muutmine, mis muudab volikogu
18.8.2010. a otsusega nr 63
kehtestaud detailplaneeringut
krundijaotuse osas.
6. Võlla küla Lageda ja Välja
maaüksuse detailplaneeringu
mittealgatamine.
Volikogu otsustas nimetatud
detailplaneeringuid mitte algatada,
kuna Muhu valla üldplaneeringu
järgi on kogu ala määratletud
väärtusliku põllumaana, mida
üldjuhul ei hoonestata ja erandi
tegemine antud juhtumi puhul ei ole
põhjendatud. Tegemist täiesti
lageda alaga, millel puudub
kõrghaljastus ja millel pole
ajalooliselt asunud ühtegi elamut.
Maaüksused asuvad suures osas
ranna ehituskeeluvööndis.
7. Muhu valla 2010. a eelarve
parandused.
8. Vahendite eraldamine reservfondist

Suuremad ja pisemad Muhu külad
Kõige rohkem inimesi elab aastavahetuse seisuga Liival –
203 inimest, Hellamaal 155, Nõmmkülas 104, järgnevad
Linnuse 80, Kallaste ja Lõetsa 78, Piiri 65, Viira 56, Kuivastu
54 ja Pädaste 51 elanikuga. Kõige väiksemad külad elanike
arvu poolest on Oina 2, Raegma 3 ja Kesse 4 inimesega.

9. Muhu valla 2010. a lisaeelarve.
Volikogu otsustas 13 poolthäälega suurendada 2010.a.
eelarvet üksikisiku tulumaksu
ülelaekumise arvelt ja tasandusfondi eraldatud lisarahaga.
10. Muhu valla arengukava
aastateks 2007-2013 redaktsiooniline muutmine.
Volikogu komisjonid on üle
vaadanud Muhu valla tegevuskava
aastateks 2011-2013 ning esitanud
omapoolsed ettepanekud tegevuste
lisamiseks ja juba teostatud tegevuste väljaarvamiseks. Eesmärk
1.2 - Renoveerida vanad teelõigud,
Tegevustesse lisada Ahenda tee
renoveerimine. 1.3 - Koostöös
Maanteeametiga viia mustkatte
alla Muhu põhjaring. Tegevusse
lisada ka lõunaring. Eesmärk 17.3
- Turundada Muhut turismikohana.
Tegevustesse lisada osalemine
geopargis.
11. Informatsioonid
P. Tamm andis ülevaate kasutult
seisvatest valla maadest. Lume
lükkamine Muhu vallas on seni
kulgenud ilma suuremate tõrgeteta
ja lumetõrjele on seni kulunud ligi
265 000 krooni. Tervikuna on
2010. a lumetõrjele kulunud üks
miljon krooni.

Vallavalitsuses arutatust
7. detsember
Tühistati 30. aprilli 2010 korraldus nr 120 „Peremehetu ehitise
arvele võtmine”, kuna peremees
tuvastati.
Lubati muuta Suuremõisa k
Ränga ja Võlupe-Mäe katastriüksuste piire.
Kinnitati Raugi k Kalda jagamine:
Kalda ja Kiviaia.
Otsustati mitte nõuda Võlla k
Saadu kinnistu puukuuri ehitamiseks projekteerimistingimusi.
Väljastati kaevetööde luba AS-le
EBC Ehitus Liiva kpl kinnistule
elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Kinnitati Liiva sjsk ja Tõnise mü
DP lähteülesanne. Eesmärk on Liiva
sidejaoskonna krundile kaubanduskeskuse rajamine, vajalike juurdepääsude, parklate ja tehnovõrkude
planeerimine, Tõnise mü maa
sihtotstarbe muutmine, servituudide seadmise vajalikkuse määramine. Kinnitati DP tingimused.

Kinnitati stipendiumid vastavalt
stipendiumifondi nõukogu 2.12.
2010 ettepanekutele kogusummas
23 500 kr.
14. detsember
Väljastati ehitusluba MTÜ-le
Spordiklubi TC 2000 Tamse k
Staadioni kinnistule tenniseväljakute rajamiseks, jalgpalli
harjutusväljaku ehitamiseks ja
jalgpalli mini-tenniseväljaku ja
jooksuraja ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le
Muhu Puu Soonda k Platsi kinnistu
noorloomalauda rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Hellamaa
Aida elamule ja abihoonele.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud vara – 3,77 ha
suurune Metsa mü Viira külas.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud.

21. detsember
Kinnitati
projekteerimistingimused sadamakaide rekonstrueerimiseks Nõmmkülas Võrkaial
ja Kallaste k Kallaste Rannal.
Väljastati kasutusluba OÜ-le
Eesti Energia Jaotusvõrk 1) Kallaste k Kadakamarja ja 2) Kallaste
k Kadaka-Jaagu elektrivõrguühendustele.
Kasutusluba väljastati ka Viira k
Reinu puurkaevule.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Asfako Lehtmetsa k alajaama
pinge parendamiseks.
Valla teede lumetõrjeks eraldati
reservfondist 50 000 krooni.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud.
28. detsembri erakorralisel
istungil otsustati maksta toetust
seoses tuleõnnetusega.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.
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Jätsid kooli pooleli? Nüüd oled targem – tule ja jätka!
Tänases Eestis on õppimisvõimalusi varasemast oluliselt rohkem.
Täiskasvanuid koolitavad – sageli
ka tasuta – ülikoolid, kutseõppeasutused, vabahariduslikud
koolituskeskused, rahvaülikoolid ja
muud õppeasutused üle kogu Eesti.
Kel õppimistahe, peab pisut
sügavamale enese sisse vaatama,
oma tegelikud soovid üles leidma
ja asja käsile võtma. Võimaluse leiab
kindlasti. Katkenud haridustee
jätkajate õppeasutustesse tagasitoomiseks on käivitatud ka riiklikke programme. Ülikooli tagasi
pöördujad saavad seda teha
programmi TULE vahendusel,
kutseõppeasutustesse kutsub poolelijätnuid tagasi programm

KUTSE. Programmijuht Aivi
Virma kutsub kõiki õpiteekonna
katkestanuid üles taas koolipinki
asuma:
„Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus
töötamine mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli Sa
enam ei jõudnud? Nüüd aga on
olukord tööturul hoopis teine.
Äkki kuluks lõputunnistus siiski
ära?
See programm on suunatud
Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis
ja ajavahemikus 1.1.2000-1.9.2010
selle pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised.
Kui asud õppima programmi
KUTSE alusel, siis on Sul võimalik

taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust ja
koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Huvi korral pöördu kutsekooli,
kus õppisid enne või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane eriala.
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse
Kooli pöördumisega ära oota
õppeaasta alguseni, uuri oma
võimalusi kohe!“
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti teel
aivi.virma@hm.ee
või
jatkukutse@hm.ee
Küllap kripeldab katkenud koolitee paljudel hinges. See on üks
uuesti alustamise võimalustest ilma,

et keegi midagi üleliigset uuriks või
katkestatu pärast etteheiteid teeks.
Oleme ju iga päevaga küpsemad ja
targemad ning oskame oma võimalusi-vajadusi selgemalt hinnata.
Jõudu ja julgust uueks alguseks!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsiooni
Andras projektijuht
Informatsiooni täiskasvanutele
mõeldud tasuta õppimisvõimaluste
kohta leiab veel:
www.hm.ee/tasutakursused
www.vabaharidus.ee
www.rajaleidja.ee
ning õppeasutuste kodulehekülgedelt.

Seespidi ennast sa ju nagunii ei puhasta...
Mõned mõtted saunast ja saunaskäimisest. Kui meie esivanemad
oma rännakuil Siberi steppides ja
mujal leidsid sobiva koha elupaiga
rajamiseks, kumma nad siis enne
ehitasid, kas sauna või elumaja?
Ilma et oleksin küsimust põhjalikult
uurinud, julgen lagedale tulla
arvamisega, et saun oli see, mis
kõige enne üles tõmmati. Toetan
seda eeldust faktile, et kui Londoni
Citys tehakse jalutuskäike nn walksturistidele, siis näidatakse anglosakside poolt rajatud igivanu
kirikuid, iga kiriku külje all on aga
veel vanem pub ehk kõrts. See tehti
loomulikult kõige enne valmis, et
meestel kuhugi minna oli oma pint
saada ja juua.
Olen kuulnud, et soome-ugri
saunast sai varakult kultusplats,
kus elu tihti algas ja lõppes.
Mõned aastad nüüd Muhus
elades olen märganud, et saunaskäimise traditsioon on endiselt
tugev. Saunaleili pakutakse heldelt
nii siit kui sealt, aga pärast ole selles
kahetsusväärses seisundis, et peab
hakkama koju minema. Olgugi, et
sõidukiga, kuid ikka pead ennast
jalule a’ama just siis, kui kena
lõtvus kehas ja mõni hea suutäis
nina ees, tihti ka midagi kõriloputuseks.
Veel ühe asja üle olen kaua
mõtteid mõlgutanud. Käsitööringe
on tegevuses mitmeid ja õpetajaid
paistab ka külluses olevat. Siiani ei
ole ma aga näinud, et kusagil
õpetataks saunavihtade tegemist,
mis tõesti on omaette kunst ja see
kunst peaks vanema generatsiooni
juures mõnel pool alles elus olema.
Külasaunade sisustus, alates

saunaahjust kuni lavade ja pesuvahenditeni, on igal pool eeskujulik
ja täidab oma ülesande, aga kui
vihtlemiseks läks ja saunaperemees
selleks viha üle andis, vajus ennemalt ülev saunatuju. Sest mis mulle
anti, ei olnud korralik viht, vaid üks
punt nöörijupiga kokkuseotud
kaseoksi.
Kui isa-ema olid vabrikutööga
viiekümnendate aastate lõpuks nii
palju kapitali kokku saanud, et võis
hakata oma maja peale mõtlema, sai
see teoks Göteborgis, kus isa
hakkas hoogsalt maja keldrisse oma
kolmandat sauna ehitama, nagu ta
meile, lastele, korduvalt seletas.
Mina võtsin vabatahtlikult vihategemise oma õlgadele, lootes, et
tegemine õpetab. Mingisugused
vihad said tehtud, aga nurinat kostis
tihti, et need põle vihad, need oo
luuad.
Reisil Soome nägin ühes Helsingi
kaubamajas müügil saunavihtade
hunnikut. Suurima huviga uurisin
tihedat kerget vihta, kus ka iga oksa
tüvi oli noaga paljaks kraabitud ja
viha otsad ilusasti ümmarguseks
lõigatud.
Hiljem õpetas mulle üks osav
vihategija, kuidas juba oksi korjates
peab ilusa, sirge ja pika oksa
sidumisoksaks jätma. Viha käepide
tuleb lõpuks poolitada ja kumbki
pool keeruga kokku tõmmata, enne
kui tervele varrele selle oksaga ring
ümber tehakse. Praegu on meelest
läinud, kuidas töö lõpetada.
Katkisest jalgrattakummist lõigatud kummirõngad on minu oma
leiutis käepidemeteks. Need ei lase
ka kuivamisel peenemaks jäänud
käepidet laiali minna.
Kadakaokstest viha tarvitamine

kuuldus esimest korda küllaltki
barbaarne, on aga täiesti talutav ja
kadaka saab tulises vees isegi
pehmeks.
Nüüdsel ajal külasauna minnes
on mul alati kaasas omatehtud viht.
Viha ja vihategemise kohta leidsin
huvitava loo Rootsi kirjandusest,
autoriks ei ole keegi suurem või
väiksem kirjanik kui Nobeli
auhinnaga austatud Selma Lagerlöf.
Lugu on kahest vennast, kes
elasid Värmlandi ürgmetsas. Saun
oli neil ka ja jõululaupäev oli käes.
Viht oli neile nähtavasti kuidagimoodi tuntud ja vennad otsustasid
minna metsa vihtu tegema. Metsas
olles tõusis tuisk ja torm ja ju siis
koju nii pikk tee oli, et vennad
hakkasid tuulevarju otsima. Vajusid
järsku mingisugusesse auku, mis
laienes avaraks koopaks ja seal
magav karuema tegi meestele ruumi
oma külje all. Järgmisel hommikul
said mehed olukorrast aru ja jooksid
koju püsside järele. Ära olles oli
aga karuema koopast välja tulnud
ja ajas suures raevus mehi taga, kuni
ta nad kätte sai ja neile lõpu tegi.
Neile, kes tema külalislahkust nii
pahasti tahtsid tasuda.
Siinkohal oleks huvitav teada
saada ütluse tähedust või tähendusi, et külasaunad köetakse
järgemööda.
Kui mõnest suuremast inglise
sõnaraamatust vaadata, mis on
„saun” inglise keeles, siis saab tihti
vastuseks „russian bath”. Eks see
ole tõendiks selle kohta, et leilisaun
pärineb Aasiast ja Siberi steppidest.
Kuidas see juhtus, et ta Itaalia
poolsaarel erilise menu osalikeks
sai, on mulle teadmata. Poolsaar olla

kunagi olnud kaetud paksude
metsadega, aga aegade jooksul võeti
need metsad maha küttepuudeks.
Saunakütmist alustati hommikul
esimesel tunnil, st kella kuue paiku
ja kell 11 olid ruumid soojad. Seda
kuulutati linnaelanikele kellade
helistamisega. Hiljem võttis ristiusk
üle nii kellaaja kui ka kellad ise ja
me saime nüüdsed kirikukellad, mis
kutsuvad inimesed kokku kella
üheteistkümneks.
Roomas muutusid saunad nii
tähtsaks keskpunktiks inimeste
elus, et keegi elunautija on
vermitanud ladinakeelse ütluse:
BALNEA
FEMINA
VINO
CORRUMPUNT CORPORA
NOSTRA - saun, naised ja vein
laastavad meie keha - SED VITAM
FACIUNT BALNEA FEMINA
VINO - teisest küljest aga teevad
elu elamisväärseks saun, naised ja
vein.
Rootsis olla saunad 16. sajandil
muutunud nii suureks ühiskonna
paheks, et need keelati valitsuse
poolt ära ja selle all on rootslased
kannatanud hilisema ajani, kuni oma
majade ehitamine moodi läks peale
Teist maailmasõda ja soovijatel oli
tee vaba oma sauna tegemiseks, kui
ruumi jätkus. Asi tehti veelgi
lihtsamaks, kui turule tulid elektriga
köetavad saunaahjud. Vihta ei
tarvita rootslane aga tänapäevani.
Rootsi saun on natuke soojas
ruumis küürutamine ja siis dushi
alla minek. Mul on tõesti raske
niisugust toimingut saunaskäimiseks nimetada.

Heikki Verendel
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Talvine lumetõrje ei lähe probleemideta
Muhu Valla Kommunaalamet on
sõlminud lumekoristuslepingud
kaheksa ettevõttega või ettevõtjaga. Lepingujärgselt peab firma
hoidma lepingulise territooriumi
teed lumevabana ja probleemide
korral paluma abi teistelt lükkajatelt.
Probleeme on sel talvel olnud
aga palju, mille põhjustanud erakordne lumerohkus ja järjestikused
tuisud. Ka selle artikli kirjutamise
ajal on teid, mis vajavad tõstmist ja
lükkamist. Kättejõudnud sula tõi
juba uued probleemid, milleks on
teepõhjas oleva lumekihi pudrustumine ja sellega vajadus enamus
teid üle lükata. Lisaks libedus, mis
teeb osadel lõikudel lükkamise väga
keeruliseks.
Kõik see omakorda on põhjustanud tehnika lagunemist ja meeste
väga pikki ja kurnavaid tööpäevi.

SUUR TÄNU!
Muhu Vallavalitsus tänab hr.
Olavi Tuisku ja Lincona
Põrandakeskust abi ja toetuse
eest Muhu Spordihalli põranda
kattevaipade hankimisel.

Siinkohal tahaks tänada kõiki
lumelükkajaid, kellest enamus on
andnud endast parima oma piirkonna elanike abistamiseks. Samuti
täname kõiki elanikke, kes on
mõistnud probleeme ja olnud abiks,
kes labida, kes nõuga.
Olgugi, et murdunud on selle
talve selgroog, on palju lund ja sellega seotud probleeme veel ees.
Kindlasti peab kommunaalamet
koos vallavalitsusega tegema
pingutusi valla lumetõrjetehnika
täiendamiseks.
Jõudu ja mõistmist kõigile ning
leiame aega ka lumest ja talvest
rõõmu tunda!
Täpsem info lükkajate ja
teenindavate piirkondade kohta
valla kodulehel www.muhu.ee

Arvo Vaga
Muhu Valla Kommunaalameti
juhataja

Tahame tänu avaldada maailma parimale lumelükkajale AIN
TARGMALE! Tema lükatud
teed on siledad ja üsnagi võimatutesse kohtadesse oskab teha
kohad, kus saab autoga ringi
keerata.
Pädaste küla rahvas

Lõetsa küla rahvas tänab tublisid traktoriste Aivo ja Marko
Maltist, kes on hoidnud teed korralikult lahti ja tulevad alati
hädasolijatele appi.
Suur aitäh Hellamaa surnuaia vahile Marko Reinvälile, kes
suutis tänavuses lumemöllus tagada inimestele juurdepääsu
omaste kalmudeni! Tänulikud muhulased

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
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
Kirikupühad veebruaris:

2. veebruar - Issanda templisseviimise püha, küünlapäev
Rinsi
NB! Laupäeval, 5. veebruaril
kl 10 jumalik liturgia
Hellamaa
NB! Laupäeval, 19.veebruaril
kl 10 jumalik liturgia
Liiva hooldekodu
NB! Laupäeval, 19.veebruaril
kl 13 palvus
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

Küünlakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Melania Vokk 94 (25.2)
Leonilla Tarvis 90 (4.2)
Susanna Keert 90 (12.2)
Meida Jalakas 87 (21.2)
Elviine Kiiker 87 (26.2)
Drosiida Saar 84 (6.2)
Vilma Merekivi 83 (4.2)
Elfriide Tarvis 82 (13.2)
Alice-Rosine Toomla 81 (19.2)
Luule Laimets 75 (9.2)
Ahto Tarvis 75 (12.2)
Eino Peegel 75 (20.2)
Maie Kesküla 75 (28.2)
Marje Vapper 70 (6.2)
Vello Hallikäär 70 (12.2)
Nikolai Lasn 70 (13.2)
Are Noorhani 70 (20.2)

Mihhail Lasn 70 (21.2)
Külli Ling 70 (25.2)
Jüri Murd 65 (11.2)
Aita Tamm 65 (14.2)
Eda Golovko 65 (21.2)
Gerda Väärtnõu 65 (24.2)
Elly Jõgi 60 (6.2)

Palju õnne!
Tulekahjus koduta jäänud Ivo Tammiku kontole saab annetusi
teha, number on 1100778794 (Swedbank).

Puuetega inimeste
valmistatud käsitöötooted
e-poes
MTÜ THINK Eesti on loonud
puudega inimeste valmistatud
käsitöötoodete e-poe. E-poes, mis
asub aadressil www.shop.think.ee
on hetkel müügil tikitud pildid,
kindad, sokid, kampsunid, linikud,
siidirätikud, ehted, kaardid ja
mitmeid muid tooteid. Et toodete
valikut mitmekesistada, otsib meie
e-poe meeskond käsitööd armastavaid puudega inimesi või
nende lähedasi, kes pakuksid
oma tooteid meie netipoe kaudu
tulevastele ostjatele. Pood on
juba praegu eesti, vene, inglise ja
soomekeelne, sest lähiajal tutvustame seda ka naaberriikides. Sageli
käime laatadel kauplemas, osalesime detsembris Võru jõululaadal
ning kahel päeval ka Mia Jõulumaal
Kose vallas.
Käsitöömeistrid - tuleme teie
juurde kaupade järele, andke endast
märku! Kaupa saab pakkuda
telefonitsi 51965729 Anneli Metson või e-kirja teel shop@think.ee

Lumekoristustööd
katustelt, hoovidest.
Jääpurikate eemaldus.
Tel. 5350 2787.
Nõnda on tunda antud...
Ma heidan meelt
Ja tõstan tuju
Ja viskan villast ka
Ma astun tihti ämbrisse
Ja otsin oma saart
Võin valget laeva oodata
Ning näha musta merd
Võin kollast päikest vaadata
Ja olla sinist verd
Võin sõnamänge mängida
Võin olla surmasuus
Võin unest üles ärgata
Võin joosta alla tuult
See jutujärg on mänge täis
On mängud mõnusad
Nii mööda saareranda käin
Ja otsin sinu saart
Katrin-Ädu Metsand

Muhu Muuseum ootab kauneid pilte fotokonkursile „Talvine
Muhu” 1. märtsini 2011. Vt lähemalt detsembrikuu Muhulasest.
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 1. veebruari õhtuni.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

5. jaanuaril 72-aastane Lembit Hallikäär.
6. jaanuaril 83-aastane Kasper Mägi.
Tunneme kaasa omastele!

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 400 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

