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Juuli 2017 (heinakuu)

Seiklus algab

Koolivaheaeg kestab, puhkuste
periood on alanud. Inimesi on palju
liikvel. Ükspäev, tööpäeva lõpus,
oli tegu Kalakohviku poolt Liiva
keskusesse autoga pääseda ja Liiva
vahele ära mahtuda :)
Aga kuhu veel minna ja mida teha
Muhumaal, kui arvukad toitlustuskohad keskuses läbi käidud ja
käsitöökaup uudistatud / soetatud.
Mul on heameel, et käesoleval
aastal on Muhus valmis saanud üks
väga äge koht (nagu lapsed ütlevad).
Piiril, kunagise sõjaväebaasi alal, on
ootamas nii suuri kui ka väikseid

Muhu leht

Jaani- ja heinakuu muuseumis

Muhu Seikluspark.
Seikluspark on super ajaveetmise
koht aktiivsema puhkuse austajatele ja saab üheks meelispaigaks
kindlasti lastele. Kuna mina olen
ka pigem aktiivse puhkuse austaja,
mitte päikese käes vedeleja, „pakkisin” ükspäev lapsed autosse ja
sõitsime otse seiklustesse. Olime
kõik väga põnevil. Mõned nädalad
tagasi käisime uudistamas, mis seal
metsas ehitatakse, aga nüüd oli
võimalus ise seda kõike proovida.
Kohustuslikud paberid täidetud,
rakmed seljas, ohutusinstruktaaž
läbi viidud, võis suunduda n.ö
testrajale. Kes selle raja ilma apsakateta läbib, võib suunduda järgmisele levelile. Olin üsna veendunud, et minu pisike poiss, kes
kardab kõrgust, sibab rakmetes
mändide all, kuni meie puude otsas
turnime, aga ei. Esialgu küll väga
ebaleval sammul, kuid iga ringiga
Loe edasi lk 3.

1. juunil külastas Muhu saart Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid,
kes istutas presidendi alleesse oma puu. Muuseumi esindus oli selle
sündmuse juures ja proua president laulis koos muhulastega laulu
„See oo meite Muhu” Meelis Mereääre karmoška saatel.
5. juunil avasime Kunstitallis selle aasta esimese fotonäituse.
Näitusel saab vaadata Luca Berti poolt 2015. a pildistatud Muhu
inimesi ja loodust. Näituse avamisel viibis ka fotograaf ise, kelle
tegemistest on olnud pikemalt juttu ka maakonna lehtedes.
13. juunil toimus Orezare näitetrupi etendus „Vanameeste suvi”.
Kuna meie lepingud ilmajaamaga ei tahtnud kuidagi vett pidada, siis
sai tund enne etenduse algust tehtud kiire otsus kolida Kunstitalli. Oli
väga tore tükk ja pealtvaatajaidki oli ilmast hoolimata üle paarikümne
kohale tulnud. Järgmisel päeval käisid kaks prouat veel uuesti Koguvaga
tutvumas ja kiitsid, et neile etendus väga meeldis.
15. juunil külastas Muhu Muuseumi ERR-i reporter Margus Muld,
kes tegi intervjuu „Ennenuti” näituse teemal Meelis Mereääre ja näituse
autori Ivo Kõvamehega. Aktuaalses kaameras sai seda näha laupäeval,
17.6.2017. 16. juunil avasime Tooma talu rehalses Ivo Kõvamehe
näituse „Ennenuti”. Näitusel saab vaadata neid esemeid, mis on täna
jäänud kodudes tööta ja osa nendest on kindlasti ka ära visatud. Ühele
põlvkonnale meenutus, uuemale midagi uskumatut. Jaaninädalal oli
Muhu Muuseum avatud tavapäraselt ja turiste käis rohkesti.
1. juulil toimus juba kolmandat korda laat “Meite Muhu Mant”,
hoolimata jahedast ilmast pidasid müüjad kenasti vastu ja rõõmus
meel püsis laada lõpuni. Kõik müüjad ei mahtunud Muhu valla uute
telkide alla ja nii said osad end sisse seada Kunstitallis, kus sai head
sooja kohvi ja erinevaid soolaseid ja magusaid hõrgutisi maitsta.
Külastajaid oli liikvel rohkesti. Laada kultuurilise poole pealt hoidsid
melu üleval lõõtsamängijad Saaremaalt ja toredate tantsudega esinesid
Rapla eakad tantsutrupist “Kuukiir”. Neid juhendab särasilmne Sillen
Sindonen. Suur tänu kõigile müüjatele ja külastajatele. Loodame
traditsiooni jätkata ja et järgmisel aastal saaksid kohal olla ka kõik
need, kes sel aastal olid seotud noorte tantsu- ja laulupeoga.
Järg lk 3.

Meite Muhu Mant: aktsioonis on Marget Tafel.
Kalmer Saar
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Vallavalitsuse istungitelt
31. mai

15. juunil sündis Mari
Viiardi ja Tanel Maandi perre
tütar Victoria Maandi.
16. juunil sündis Siiri Alt´i
ja Tanel Äkke perre tütar
Anette Äkke.

XV Muhu Jooks
toimub laupäeval, 19. augustil
2017. Põhijooksu (17,2 km)
start Kuivastu sadamas kl 11,
registreerimine samas 9.0010.30. Rahvajooks (6,3 km)
stardib kl 11.30 Liivalt kiriku
parklast, registreerimine kl 9-11
Muhu spordihallis. Finiš Nautse Mihkli puhketalus. Rahvajooksule on oodatud ka kepikõndijad ja matkajad. Eelregistreerimine toimub 1.-18. augustil
Muhu Turismiinfopunktis ja
valla kodulehel www.muhu.ee
Lastejooksu (200 m) start kl
13.15 Nautse külas. Lastejooks
tasuta. Rahvajooks on tasuta
eelregistreerimisel, jooksupäeval
osavõtumaks 2 eurot. Põhijooksu osavõtumaks eelregistreerimisel 3 eurot, jooksupäeval 5
eurot.

Simisti küla nime
muutmine
4. juunil 2017 jõustus Riigihalduse ministri määrus, millega
muudeti Regionaalministri 22.
detsembri 2006. a määrust nr 9
„Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte
määramine”.
Muuhulgas muudeti Simisti
küla Simiste külaks. Tegemist on
ajaloolise nimekuju taastamisega.

Volikogu 19. juuni
istungi päevakorrast
- Muhu valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
- Muhu Lasteaia põhimääruse
kinnitamine;
- Vallavara võõrandamine,
võõrandamise korraldamise
delegeerimine;
- Detailplaneeringu algatamine
(Päelda k Ruusiaugu mü);
- Volikogu järgmise koosseisu
liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine,
mandaatide jagamine;
- Kompromissettepaneku
arutelu.

Kehtestati turuplatsil asuvate puidust
müügikioskite üürihinnaks 6 eurot /
m 2 . Hind kehtib 1.6.–30.9.2017.
Määrati Kallaste k Veski kü asuvate
elukondlike hoonete lähiaadressid.
Otsustati jagada Tamse k Põllumaa
kü: Jalgpallimaa (ärimaa) ja Põllumaa (mtm).
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Suuremõisa k Kaigu-Tähvena mü
kaalutlusotsuses toodud tingimustel.
Väljastati kasutusluba:
- Rässa k Paju mü püstitatud suvemajale,
- Liiva k Muhu Ambulatoorium mü
asuva perearstikeskuse ümber ehitatud 2. korrusele,
- Piiri k Karjalasma metskond mü
rajatud kõrgseikluspargi harjutusrajale ning osale radadest.

7. juuni
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Raugi k Laasu mü kaalutlusotsuses
toodud tingimustel.
Väljastati projekteerimistingimused
Raugi k Asplivälja mü elamu püstitamiseks; projekteerimistingimustega muudeti “Aspli kinnistu detailplaneering” ehituslikke tingimusi.
Väljastati ehitusluba:
- Tamse k Põllumaa mü golfiväljaku
rajamiseks;
- Tamse k Põllumaa ja Krundi mü
jalgpalli harjutusväljaku nr 1 rajamiseks;
- Tamse k Põllumaa mü jalgpalli
harjutusväljakute nr 2 ja nr 3 rajamiseks.
Võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule Simiste k Lõkitsa kü
detailplaneering.
Otsustati jagada Lõetsa k Sassi kü:
Sassi ja Sassi-Salu.
Otsustati korraldada konkurss valla
keskkonnaspetsialisti ametikoha
täitmiseks.
Väljastati reklaami eksponeerimise
luba OÜ-le Prisma Net 12,6 m 2

reklaamile Kuivastu-Kuressaare
maantee ääres 5.–25.6.2017.
Kehtestati hinnad Muhu Turismiinfopunktis müüdavatele valla sümboolikaga kaupadele.
Otsustati moodustada valimisjaoskond hääletusruumiga lasteaia saalis.
Kinnitati laskespordi õppeharjutusvõistluse “Muhu Cup Tuul” toimumine Koguva karjääri alal 17. juunil.
Väljastati ehitusluba Kallaste k
Andovälja mü elamu püstitamiseks.
Alla lihthanke piirmäära jäävas hankes “Kesse abaja paadisilla rajamine”
osalenud Tormitehnika OÜ tunnistati kvalifitseerunuks, tema pakkumus vastavaks ja ka edukaks.

13. juuni
Kinnitati Muhu valla õppestipendiumite saajad vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekule.
Eraldati vahendeid reservfondist
(telkide soetamine Hellamaa külakeskusele, müügikioskite soetamine
Liiva turuplatsile, kunstitalli kauba
soetamine, laudade ja toolide soetamine Hellamaa külakeskusele,
keraamikaahju omaosaluse katteks,
Muhu laululava lipumastide soetamiseks, kontrollmõõtmiste katteks).
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Kallaste k Männikäbi mü kaalutlusotsuses toodud tingimustel.
Väljastati projekteerimistingimused
Põitse k Tõnise mü suvemaja püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Suuremõisa k
Tagametsa mü puurkaevu rajamiseks.
Vaadati üle volikogu materjalid.

22. juuni
Määrati sotsiaalhoolekandelisi hüvitisi.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
kaalutlusotsuses toodud tingimustel:
- Vahtraste k Allika mü,
- Kallaste k Kopli mü,
- Vahtraste k Matsi mü.

Detailplaneeringud
Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.6.2017. a otsusega nr
217 Muhu vallas Päelda külas asuva Ruusiaugu maaüksuse
(katastritunnus 47801:004:0623, pindala 2,16 ha)
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning
maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Maaüksusel
kehtib Muhu Vallavolikogu 17.8.2011 otsusega nr 114
kehtestatud detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse
jagamist kolmeks maaüksuseks, millest kahele nähti ette
ehitusõiguse andmine elamute rajamiseks. Põhjapoolseimale
maaüksusele (Ruusiaugu) hoonestust ei kavandatud.
Algatatav planeering muudab kehtivat planeeringut
Ruusiaugu maaüksuse osas.
Detailplaneringu algatamise otsusega 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.

Väljastati ehitusluba:
- Igaküla Koguva karjäär mü seirepuurkaevu rajamiseks,
- Nõmmküla Lepanurga mü suvila
püstitamiseks.
Kinnitati Päelda k asuva Ruusiaugu
kü detailplaneeringu lähteseisukohad.
Väljastati reklaami paigaldamise
luba:
- OÜ-le Pindi Kinnisvara 1 m2 reklaami paigaldamiseks Kantsi k Anemooni kinnistule,
- OÜ-le Prisma Net 12,6 m 2
reklaami paigaldamiseks Kuivastu
sadama kinnistule 19.6.–16.7.2017.
Kinnitati ürituse “Kunstifestival
Futu Muhu 2017. Sada aastat” toimumine 14.–15.7.2017 EKL Muhu
Kunstitalus Nõmmküla Uuetalul,
pikendades öörahu aega 15.7.2017
kl 3.00-ni.
Otsustati seada sundvaldus avalikes
huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Rässa k
asuvale Jaanimetsa kinnistule. Sundvaldus seatakse Elektrilevi OÜ kasuks
0,4 kV pingega maakaabelliini
ehitamiseks.
Eraldati toetusi külaelanike seltsitegevusele ja külade arendamisele
(Kapi ja Tupenurme külade külaplatsi laua ja pinkide valmistamiseks;
kontserdi “Traffic LIVE - Muhu
kohvikutepäeva lõpetamine” korraldamiseks; XV jaaniturniiri korraldamiseks; Kuivastu küla kokkutuleku korraldamiseks; RR Estonia
Tartu Rally 2017 ja Lõuna-Eesti
Ralli 2017 osalemiseks; külaseltsi
Põhjarannik MTÜ Nõmmküla külaplatsi katusealuse avamise ürituse
korraldamiseks; Lõõtsmoorikute CD
tegemiseks; Rahvusvahelistel Saarte
Mängudel osalemiseks).
Otsustati korraldada riigihange
“Muhu endise hooldekodu hoone
ümberehitamise tööprojekti koostamine ja ehitustööde 1. etapp”, otsustati viia läbi elektrooniline hankemenetlus ja moodustati vastav
komisjon.

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsuse 7.6.2017. a istungil võeti
korraldusega nr 155 vastu Simiste külas asuva
Lõkitsa (47801:001:0398, pindala 2,22 ha)
katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine ning ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Lõkitsa maaüksusele soovitakse
rajada elamu koos kõrvalhoonetega. Hoonestust
kavandatakse samale joonele naaberkinnistute
hoonestusega (ca 90m põhikaardijärgsest
rannajoonest). Rannikule soovitakse rajada
lauter.
Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt
Simiste küla Kaisturanna maaüksuse
detailplaneeringut (kehtestatud 29.8.2012
Muhu vallavolikogu otsusega nr 145).
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 26.6. – 26.7.2017. a. Detailplaneeringu
materjalidega on avaliku väljapaneku kestel
võimalik tutvuda Muhu vallamajas ning Muhu
valla kodulehel: http://www.muhu.ee/
Detailplaneeringud
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee

3

MUHULANE

Muhu lasteaialapsed Viidumäel
26. juunil sõitsime sügisel
kooliminevate lastega Viidumäele.
Meie reis oli üks osa loodusprojektist, mille eesmärgiks oli
õppida tundma meid ümbritsevat
loodust ja erilist tähelepanu
pöörasime veekogude elustikule.
Uurimisretkede korraldamiseks
taotlesime rahastust KIK-i kaudu.
Projekt rahastati ja nii korraldasime
kokku kaks retke, mille käigus
tutvusime nii Väinamere elustikuga
Pildil: Anni Toomsalu, PipMarii Maimre, Rasmus
Saarkoppel, Ekke Paivel,
Jürgen Saksakulm ja ees on
Ott Tarvis.

Jaani- ja heinakuu muuseumis
Algus lk 1.

Muhu Muuseumis tulemas:
19. juuli õhtul algusega kell 19
tulevad Tooma talu õuele tantsima
neli naisrühma. Õhtu kannab
pealkirja „Saarlaste ja Muhulaste
kingitus Soome 100. sünnipäevaks”. Sel õhtul piletit ei ole vaja
soetada, tule palun kohale ja naudi!
20. juulil on Tooma talu õuel
selle hooaja teine teatrietendus. Sel
korral tulevad meile külla Tornimäe
näiteseltsi näitlejad ja nende esituses
saab vaadata tükki „Teie Jumal”,
algus kell 19 ja piletid 5 ja 3 eurot.
Juulis muutub ka Kunstitalli
näitus. Vaadata saab Muhu ja
Saaremaa kunstnike töid. Millal
täpselt näitus avatakse, anname
jooksvalt teada.
Pisut eelinfot ka augustis toimuvast pärandoskuste nädalast.
4. augustil viime läbi villapäeva ja
sel korral proovime keskenduda
rohkem vokkidele. Kui seda loeb
keegi osav puutöömees, kes tunneb
ka vokke, siis võta palun muuseumiga otse ühendust numbril 5451
1291 või meili teel: tegevus@
muhumuuseum.ee. 5. augustil viime
läbi „Muhu ringmängide pääva ja
Muhu mõlgi”, kohapeal toimub ka
lindistamine. 6. augustil on kõik

Muhu põllede huvilised oodatud
Koguvasse Kuntsitalli juurde, kus
Alliki Oidekivi räägib Muhu
põlledest. Võta palun ka enda põll
kaasa, oleks hea neid näha ja
võrrelda. Täpsem info juba juuli
lõpus erinevate kuulutuste ja
infokanalite kaudu.
Muhu Muuseumis vaadatavad
näitused: Väljal I korruse fuajees
Rudolf Tedrekull 100 „Valendab
üksik puri”, II korruse fuajees
näitus „Muhu lapsed 20. sajandil”,
II korrusel veel püsinäitus „Muhu
tekstiil”. Toomal: Kirjanik Juhan
Smuuli sünnikodu vanade hoonete
ja taluvaraga, all keldris näitus
„Meremeeste kirjad”, lambasaunas
„Ihu vajab õhku ja vett”. Tooma
talu rehalses Ivo Kõvamehe näitus
„Ennenuti”, Tooma talu endises
sigade laudas näitus „Muhu naene
oo kut lill”.
Muuseum pani suvehooajaks
Kuivastu sadama kohvikusse
MTÜ Halulaev poolt tehtud
näituse „Laevad on puust ja mehed
rauast”. See jutustab purjelaevade
ehitamisest Hiiumaal ja tuntumatest laevadest ja reederitest.
Lisaks saab kohvikust osta kuuma
sööki ja külma jooki. Kohvik on
avatud E-R 9-18 ja L 9-20.
Muuseum on avatud E-P 9-18.
Kunstitall on avatud E-P 10 - 18.
Kena alanud suve ja tulge ikka
muuseumisse!
Siret Jõeleht
Muhu Muusemumi tegevusjuht

kui ka Viidumäe allikasooga.
Projektis osalesid „Jänkude”
rühma kooliminevad lapsed, kes
olid väga tublid ja kuulasid
tähelepanelikult meie matkajuhi
Maris Sepa lugusid Viidumäe
taimestikust ja loomastikust.
Pärast loodusraja läbimist tehti
meile ka väike “eksam”, kus igaüks
sai öelda, mida uut ta teada sai.
Kõige lõpuks korraldasime kerge
pikniku keha kinnitamiseks ja siis
võiski tagasi koju sõita.
Suured tänud Marisele kogu meie
reisiseltskonna poolt nii toreda
päeva eest!
Reet Hobustkoppel

Seiklus algab
Algus lk 1.

aina kindlamalt, läbis tema
lasteraja. Paari tunni möödudes
lausa jooksis raja läbi ja otsis
juba kõrgemaid radu. Samal ajal,
kui emme kõrgustes turnis, oli
laps saanud selgeks karabiinide
kasutuse ja temas juurdus veendumus, et midagi ei saa juhtuda,
kui need trossi külge kinnitatud
on. Eks endalgi kippus paar
korda ära unuma, et üks karabiin peab alati trossi külge
kinnitatud olema! Unustada ei
tohi. Veel täna ketrab see ohutusjuhend peas nagu mantra üks olgu alati kinni.
Seikluspargi personal on väga
tore ja kohe appi tormamas, kui
mõni kõrgustes jänni jääb.
Samuti on väga abivalmid kaasseiklejad. Puuotsas platvormil
oma järge oodates toetatakse
rajale takerdunud seiklejat julgustavate sõnadega ja ulatatakse
abikäsi raja läbimist takistava
ämbliku eemaldamiseks.
Seikluspargis jagub tegevust
päris mitmeks tunniks ja igale
vanusele. Nädala pärast, kui
saavad valmis raskusastmelt
kõige keerukamad rajad, võib
julgelt terve päeva seikluspargi
jaoks võtta. Piknikukorv kaasa
ja seiklema! Nii äge! Aitäh hakkajatele muhukatele, kes võtsid
vaevaks projektirahad n.ö koju
tuua. Just selline koht meil
puudu oligi! Edukat hooaega
Muhu Seikluspargile.
Ave Toomsalu

“Ennenuti” näituse avamine, keskel Ivo Kõvamees.

Muhu Kohvikutepäev
2017
30. juulil toimub II Kohvikutepäev Muhu saarel, kus muhulastel ja suvemuhulastel on võimalus muuta oma koduaiad ühepäevakohvikuteks.
Eelmisel suvel korraldasime
kohvikutepäeva esimest korda.
Üritusega jäädi väga rahule ning
seda soovitati kindlasti korrata.
Kohvikutepäev annab võimaluse suurendada inimeste ettevõtlikkust ja omavahelist läbikäimist Muhu saarel. Kohvikute
avamist ootame eelkõige aktiivsetelt Muhu elanikelt ja
suvitajatelt, kaasa võivad lüüa
ka muuseumid, sadamad, stuudiod ja muud keskused ning
tavapärased kohvikud. Praeguseks on oma kodukohvikust
teada andnud juba kümme
kohvikupidajat üle Muhumaa.
Kui ka sinul on soov oma
koduõuel kohvik avada, siis 10.
juulini saab veel ennast kirja
panna, kirjutades Annelile
(annelitamm.muhu@gmail.com).
Korralikuks kaardistamiseks
ja info jagamiseks anna palun
teada järgnev:
1) kohviku nimi,
2) asukoht,
3) lahtiolekuaeg,
4) kontakt (nimi ja telefon),
5) kohviku lühitutvustus (veel
midagi huvitavat peale kohvi ja
kookide. Näiteks mõni esineja,
mõni näitus, jne)
Kohtumiseni kohvikus!

18. juulil kell 11.00 Hellamaa Külakeskuses esineb ja
tutvustab oma näitust Urmas
Tulviste (loe ka lk 4).
* Teadlased mitmest Euroopa
riigist ja Tartu ülikoolist käisid
Muhu loopealseid uurimas,
kirjutas 16. juuni Meie Maa.
Külalised on LIFE projekti
osalised, mida rahastab Euroopa Liit. Lääne-Euroopas ei ole
taolist liigirikkust üldse säilinud,
nagu siin. Annely Esko kinnitusel leidub loopealseid vaid
Eestis ja Rootsis.
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Palju õnne
uutel teedel!
Muhu Põhikooli
lõpetajad 2017:
Esimeses reas
klassijuhataja Leena
Peegel, Kadri Ligi,
Maarjali Vaht, Sigrit Mardi,
Alexandra Sigrit
Lindberg-Tarvis, Elluli
Saat. Tagareas Alexander
Allan Lindberg-Tarvis,
Risto Valdmets, Oliver
Luup, Alex Nurmberg, Ott
Andero Oidekivi, Karoliine
Kaljuste.
Aimar Lauge

Põhjaranniku jaaniõhtu
Jaaniõhtu Nõmmküla külaplatsil toimus traditsiooniliselt 22.
juunil. Ilm oli kui tellitud ja
rahvast oli eriliselt palju kokku
tulnud - lausa igast Muhu servast ja kaugemaltki. Kindlasti oli
selles oma osa muusikameestel,
kunagisel EÜE-kate pundil ja
Mardi Ristel ehk Malle Igel, kes
esitas pealtvaatajaile Juhan
Smuuli monoloogi.
Õhtu juhatas sisse külavanem
Andres Tammik, kes avas külaplatsil vastvalminud katusealuse
ja tänas tänukirjaga selle ehitajat
Kaido Evertit ning tema häid
abilisi, kes kõik ehitamist nõu ja
jõuga toetasid. Katusealuse
ehitamist rahastas läbi projekti
Kohaliku Omaalgatuse Programm 2000 euroga, millele
lisandus vabatahtlik töö ja annetused. Järgmisena on plaanis
varjualusele tuulevarjuks seinad
teha. Kaugemateks plaanideks
on kogu plats heakorrastada ja
midagi ka laste jaoks teha, et neil
jaguks ürituste ajal tegevust.
Külavanema tänu läks ka kõigile
neile headele inimestele, kes õhtu kordaminekuks oma panuse
tegid. Oma etteaste lõpuks
kutsus ta kõiki ühisele piknikule
ja jaanitule juurde tantsuplatsile
jalga keerutama. Pidu kestis
kaugelt üle kesköö ja loodame,
et kõik osalejad said ridamisi
meeldivaid elamusi.
Kohtume kui mitte enne, siis
aasta pärast järgmisel jaaniõhtul!
Reet Hobustkoppel
* Ajakiri Meremees avaldas
värskes numbris (2/4, 2017)
persooniloo muhulasest kaptenist Ilmar Noorest seoses tema
75. sünnipäevaga. Palju õnne!
Refereering ilmub edaspidi.

Muhu segakoor käis Talsi laulupeol
Muhu segakoor käis 26.–28. mail
Laucienes ja Talsi laulupeol. Oli
tore ja meeleolukas reis.
Ühine kontsert pakkus loodetavasti ka meid vastu võtnud Lauciene segakoorile ja kontserdile
tulnud muusikasõpradele samasugust rõõmu nagu Muhu segakoorile,
kellele Leena Peegel oli laulud selgeks õpetanud. Sel ajal, kui Lauciene
kultuurimaja juhataja Madara meile

kohalikke vaatamisväärsusi tutvustas, olid meie vastuvõtjad ise
hõivatud järgmise päeva laulupeoga, mis toimus Talsis. Kuna
eestlased ei satu läti laulupeole just
sageli, siis jätsid nii lätlaste ülevast
paatosest kantud laulud kui ka lauljate ja laulupeopubliku pühendumus sügava mulje. Harjumatu oli
rongkäigu puudumine ja see, et
hümni ei lauldud peo alguses, vaid

pigem lõpupoole.
Kuigi sellel kontserdil ei olnud
tingimused nautimiseks ideaalsed,
soovitan kõigile soojalt Lätimaale
mõnda sellist laulupidu kuulama
minna. Päris üldlaulupeole Riias ei
ole kuuldavasti võimalik pileteid
hankidagi. Suur tänu vallale, kes
segakoorile sellise kontsertreisi
võimaldas.
Eda Maripuu

Foto: Raido Liitmäe

Urmas Tulviste joonistuste näituse tutvustus (vt ka lk 3)
Lasteraamatud sünnivad tihti
headest peresuhetest. Kui suhted
toimivad, on nii lihtne oma väikesi
unistusi ellu viia. Meie peres oli
lugu nii - abikaasa püüdis mind
kümme aastat ära rääkida, et ma
lastele midagi joonistaksin. Punnisin vastu nagu suutsin, sest kunstiloominguga tänapäeval midagi ei
teeni ja rohkem tühjast tüli, kui asi
väärt on.
Aga naised on ju visad ja koos
ühe lasteaiakasvatajaga õnnestus

kunstnik tööle suunata. Raamat on
sõpradele hea kingitus ja raamatu
tegemine väga hea vaimse treeningu
vorm. Ilusa raamatu tegemiseks
peab olema tippvormis ja kes meist
ei tahaks tippvormis olla.
Muhumaal headest lugudest
puudust ei ole. Ühe toreda kapten
Kliiverpommi laulu sõnad sain
Nuka Arno käest. Teise Tikerpalu
Vello käest. Meelis Mereäär saatis
mitu laulu muuseumi kogudest. Nii
need lood kogunesid. Laane Meeli

näituselt sain mustrinädiseid.
Eriliselt tore tunne on oma vanas
koolimajas näitust teha. Meie
klassis oli kaks noort karikaturisti:
Saare Tõnu ja mina. Peagi märkasime, et ka teiste poiste vihikuservadele ilmusid joonistused mingitest veidratest mehikestest. Üks
ring on täis saanud. Karikatuurid
on jõudnud vihikuservadelt pildiraamide sisse.
Head kaasaelamist!
Autor
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Jaanikuu tähti Kalmer Saare piltidel

President Kersti Kaljulaidi visiidist Saare maakonda kirjutas 2. juuni Saarte Hääl ja 3. juuni
Meie Maa. Kahepäevast ringsõitu maakonnas alustas Kaljulaid presidendi alleele pärnapuu
istutamisega ning muhulastega kohtumisega. Muhu presidendialleel on seni olemas kõikide Eesti
presidentide või nende järeltulijate istutatud puud. - Kaljulaid arvas, et parem sõitku ikka
praam: “Las see saare eripära ja eluviis jääb. Parem on hea praamiühendus.” Presidendi hinnangul
läheks silla puhul oluline osa siinse piirkonna võlust kaotsi.

Muhus saeti välja 17 pätti, kirjutas 6. juuni Meie
Maa. Peakorraldaja oli Rakvere ametikool, lisaks Eesti
õpilastele osalesid üritusel õpilased Läti, Leedu ja
Saksa ametikoolidest koos juhendajatega. Kokku
valmistasid meistrid kaks suurt pätti ja õpilased 15
väikest. Lisaks vigursaagimisele tutvustati õpilastele
Muhu saart ja traditsioone.

Vigurivänt2017
Võistlus Vigurivänt on läbinud
värskenduskuuri ja toimub sellest
kevadest alates taas neljas
piirkonnas üle Eesti: Rakveres,
Pärnus, Tallinnas ja Tartus. 4. mai
2017 toimus Vigurivända võistlus
Pärnus. Pärnu piirkonnas said
osaleda Pärnumaa, Viljandimaa,
Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa
koolide võistkonnad. Võistlusele

registreerus 13, kohale tuli 11
võistkonda. Kooli sai esindada üks
4-liikmeline võistkond, mis
koosnes 10-12-aastastest poistest
ja tüdrukutest.
Saare maakonnast osales Muhu
Põhikooli võistkond, kes saavutas
II koha. I koha saavutas Jõõpre
kool, 3. koha Haapsalu Põhikool.
Lisaks võistkondlikule arvestusele oli võimalik individuaalselt
osaleda aeglussõidus. Selgitati
välja 3 aeglasemat poissi ja 3
aeglasemat tüdrukut. Tüdrukutest 1. koht Nora Paist
(Muhu PK), 2. koht Teele
Tarvis (Muhu PK); poistest
1. koht Andrus Jõeleht (Muhu
PK), 2. koht Romet Noor
(Muhu PK).
Ulvi Kipper
Foto: www.liikluskasvatus.ee

Hellamaa jaanipidu 2017: järelkasvulava...
* Müügimajakestest Liiva keskuses pajatas 14. juuni Meie Maa. Ühte
seab end sisse Hellamaa Maanaiste Selts. Mai lõpus saadi toetust kultuuriprogrammist „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015–2019", mille
raames hakatakse valmistama Muhu rahvariideid ja luuakse rahvariide
laenutus.
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Laululaager Tornimäel
Laululaager Tornimäe kirikukompleksis 1. – 5. augustini.
Laager algab teisip., 1.8. kl 17
õhtupalvusega Tornimäe kirikus.
Mida põnevat lisaks tavapärasele
lauluharjutamisele, palvustele ja
söömaaegadele tänavu teeme?
Plaanis on tutvumine Muhu kirikutega. Külastame Hellamaa
Peetruse ja Pauluse kirikut ja Rinsi
Kaasani Jumalaema kirikus toimub reedeõhtune palvus. Tornimäe naaberkülas Andruse talus
Kertu ja Uku Kuudi juures oodatakse meid nii ürdiaeda imetlema
kui ka talutöödel osalema. Ja kui
juba Saaremaale tullakse, siis tuleb
kindlasti minna külla õekestele
Reomäe skiitas.
Laagri lõpetamine kulmineerub
vastutusrikka väljalaulmisega Lümanda kiriku 150. aastapäevale
pühendatud piiskoplikul liturgial
5. augustil Lümanda Issandamuutmise kirikus.
Nagu alati, on midagi ekstra plaanis ka lastele - mängu ja sporti
nii vees kui kuival maal.
Ööbime telkides, seega kaasa
võtta telgid ja magamiskotid. Pesemisvõimalused saunas. Täiskasvanutele maksab laagripäev 5
eurot (hinna sees toitlustamine).
Lisandub maksumus noodimaterjalide eest 2-3 eurot. Lastele on
laager tasuta. Saame pakkuda nii
soodsaid tingimusi tänu meie
toetajate suuremeelsusele.
Kuna laager lõpeb laupäeval Issandamuutmise püha pidamisega,
siis jätkame eelmisel aastal alustatuga ja õpime lisaks Saaremaal
teenistustel kasutatavaid lauluviise. Oodatud on kõik lauluhuvilised, nii kogenud kui algajad
kui ka need, kes soovivad olla
koos looduslikult kaunis paigas
Jumalaema kaitsmise kiriku palvelises keskkonnas, arendades
oma teadlikkust koosolemise ja
tegemise rõõmust ühiseks kasuks
ning tänulikkust. Just tänulikkus
on selle laagri kandev teema.
Osalemisest palume teada anda
tel 50 44 022 või e-posti aadressil
marina.treima@gmail.com
Rõõmsa kohtumiseni!
Laagri korraldustoimkond
Laagrit toetavad Metropoliit Stefanus,
Mihkel Talviku mälestusfond, Eesti
Kirikute Nõukogu, Pöide vald, Tallinna
püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna
kogudus ja Tornimäe Neitsi Maarja
kaitsmise kogudus.

IN MEMORIAM

Helene Rüpp (21.9.1925 Muhus – 29.6.2017 Tallinnas)
Juunikuu viimaseil päevil jõudis
meieni kurb teade, et 91-aastaselt
on teispoolsusesse lahkunud
Helene Rüpp (s. Kumpas).
Helene ehk Leeni, nagu teda
omade hulgas kutsuti, sündis Võlla
külas Nõmme talus viielapselises
peres kõige noorema lapsena.
Varajane lapsepõlv möödus Muhus
ning hiljem koliti mõneks ajaks
vanematega Tapale, kus ta aitas
venna Mihkli kaksikutest lapsi
hoida. Seda perioodi meenutas ta
alati suure heldimusega. Teise
maailmasõja sündmuste tõttu tuldi
tagasi kodusaarele ja 1944. aastal
lõpetas Leeni Saaremaa Ühisgümnaasiumi.
Järgmisel, 1945. aastal astus
Leeni vanema venna Hermani
eeskujul õppima Tartu Ülikooli
arstiteaduskonda. Selle lõpetas ta
1953. aastal, misjärel suunati ta
tööle Väike-Maarja haiglasse, kuna
venna Rootsi emigreerumise tõttu
ei sobinud ta töötama Tartu
Ülikooli kliinikus. Hiljem sai ta
siiski asuda tööle Tartu Ülikooli
Maarjamõisa haigla närvikliinikusse, kus töötas aastakümneid

kõrgema astme neurokirurgina. Ka
peale pensionile jäämist jätkas
Leeni töötamist noorte kirurgide
juhendajana.
Vanematele muhulastele on Leeni
meelde jäänud abivalmis ja alati
rõõmsameelse arstina, kes väga
paljudel aitas jõuda kvalifitseeritud
arstiabini Tartus. Teinekord piisas
kõnest Leenile, et saada parimate
spetsialistide jutule. Samuti korraldas ta Tartu arstide vastuvõtte
Muhu saarel, et tuua parim arstiabi
muhulastele lähemale.
Leeni oli suurepärase huumorimeelega ning armastas seltskonda.
Uued kohad ja võõrad kultuurid
huvitasid teda väga, kuid suved
veetis ta alati kodusaarel õe Hilda
juures, külastades sugulasi, tuttavaid ja armsaid paiku. „Pole
ilusamat kohta kui Võlla rand!”,
olevat ta öelnud. Meri, päike ja
Muhumaa loodus olid talle alati
hingelähedased. Samuti hoidis ta
end alati kursis kõige Muhus
toimuvaga ning sugulaste käekäik
läks talle väga korda.
Viimased eluaastas veetis Leeni
Tallinnas koos poja perega. Teda

Tere, hea muhulane!
Tänavu kevadel alustas Kuivastus tegevust
Ansu-nimeline aiand. Tänan siinkohal kõiki,
kes on juba märgatava raja kasvuhooneni sisse
sõitnud, mind sõbralikult vastu võtnud ning
nõu ja jõuga sellele ettevõtmisele abiks olnud.
Kuna tee siia tuulepealsele rannale on pikk ja
keeruline ning, mis seal salata, enamasti läbitav
Niva-laadse masinaga, siis pakkus TUUL
lihaäri (kollane maja Liiva Konsumi vastas)
lahkesti abi, eraldades Ansu Aiandile põneva
ajalooga kuuriruumi, mis asub selle salapärase
halli seina taga maantee ääres.
Väike aia- ja lillepood saab avatud
7. juulil kell 12.00.
Tasub kindlasti kiikama tulla, sest müüritagune hoov on kujundatud vaikseks nautlemiseks saare kiireimas punktis.
Selleks, et väike roheline poeke eduliselt
toimima hakkaks ning igal (suve)muhulasel
alati värske ja puhas aia- või metsasaadus
käepärast võtta oleks, vajan teie kõigi lahket
abi. Hea peremees, perenaine või noor, kes
taskuraha vajab, kui Sa näed, et oma pere
kõrvalt jääb mõni porgand, tomat, kirss, tikker,
till, piparmündivars, ... mis iganes muu
maitsev saadus (ka metsamarjad, seened) üle,
siis tule ja müü need mulle. Igaks juhuks helista
enne ka ette, mida ja kui palju tuua plaanid, nii
saan korraldada sujuvama edasimüügi.
Samuti on oodatud kõik head ideed: kui
arvad, et Sul on aias, sahvris, keldris midagi,
mis ka teistele maitseda või meeldida võiks,
siis paku kindlasti.
Olen juba ette tänulik, et aitate mul seda
mõtet teostada ning ootan kohe praegu teie
pakkumisi.
Ilusa suve jätku soovides, Helen, 52 06 939

Helene oma 80. juubelil
Pelgulinna kodus.
jäävad leinama poeg Mihkel perega,
õde Hilda ning õe ja vendade
järeltulijad.

EKL Muhu Kunstitalus Nõmmküla Uietalul toimub
14.-15. juulil video- ja performance’i festival
FUTU MUHU 2017 - SADA AASTAT
Festival kuulub EV100 kunstiprogrammi “Sada kunstimaastikku”. Avapäev on pühendatud performance’le ja muusikale;
festivali teine päev videopresentatsioonidele ja publikuintervjuudele. Festivali jooksul valminud ja festivalil esitletud teostest
toimub ülevaatlik näitus „C’est la Vie” Pariisis Prantsusmaal 3.–
8. oktoobril 2017. Festival on pühendatud ajaloole, täpsemalt
20. ja 21. sajandile, mis Kunstitalu hoonetest märkamatult mööda libisesid. Esitleme kunstnike hinnanguid aastatel 1901–2017
toimunud sündmustele, isiklikult oluliseks tunnistatud faktidele,
üldistele huvipakkuvatele tendentsidele ning rahvusvahelistele
arengutele. Video ja performance’i formaadis ülevaateid, väljavõtteid, tõlgendusi, uuslavastusi, ümbersõnastusi, taasesitlusi ehk
erinevaid kunstikeskseid lähenemisi möödunud aastasajale Eestis,
Euroopas ja maailmas. Festivali kuraator on Tiiu Rebane.
Osalevad kunstnikud:
Muusika – Jimi Tenor (Soome); Juhan Vihterpal, Woldemare,
Meelis Salujärv (Eesti). Performance – Noolegrupp, Hannah
Harkes, Mari Prekup, Meeland Sepp, Tsirkus-Kunst-Teater
Põleva Kaelaga Kirjak,
Taave Tuutma, Kaarel
Kütas (Eesti); Jana Zatvarnicka (Slovakkia),
Project Heroina (Eesti/
Portugal).
Video – Azsacra Zarathustra, Alexander Morozov (Venemaa); Roope
Ahola, Tuomo Kangasmaa (Soome); KarlKristjan Nagel, Merle
Luhaäär, Leila Lükko,
Tiiu Rebane (Eesti).
Festivali
publikuinfo ja etteregistreerimine aadressil
www.ai-res.org
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Küttepuud:

3-meetrised koos koju toomisega 18 eur/ruum. Halupuud: 30 cm – 32
eur/ruum
35 cm – 30.- eur/ruum, 45-60 cm 28.- eur/ruum. Hind sisaldab
kojutoomist alates kümnest ruumist. Võimalik tellida konteinerisse laotud
küttepuid. Pakume kompleksiga küttepuude saagimis- ja lõhkumisteenust

Saematerjal:
Müüme kuiva saematerjali. Servamata lepa, haava, tamme, pärna,
saare ja jalaka planku ning lauda. Aialatid männist ja haavast pikkus 3
meetrit. Aiapostid tammest, erinevad pikkused. Toodame vastavalt tellija
soovile punn- ja põrandalauda erinevatest puuliikidest. Võimalik tellida
poolpalgi mooduleid kuuride ja saunade ehituseks.

Tehnika:
Roomikekskavaator, kopplaadur, minilaadur, kallur-furgoon ja
metsaveoautod ja palju erinevat põllumajandus ning metsatehnikat.
Meie masinaparki on lisandunud kaks uut masinat. Minilaadur Avant,
mis mahub igale tööplatsile, võimalik kasutada ka siseruumides ning
kahjustab pinnast minimaalselt. Masinal on palju erinevaid töövahendeid.
Kevadiseks metsseakahjustuste tasandamiseks on parim tööriist masinale
paigaldatav vedrupiidega raudreha ning tasandusrest. Masina rendihind
22.-/h.
Pinnase-ja kännufrees, millega on kiirelt ja efektiivselt võimalik
võsastunud või ebatasasane maa muuta murutraktoriga niidetavaks alaks.
Seade sobib ka kitsaste külavaheteede freesimiseks ja tasandamiseks.
Meetrise läbimõõduga tammekännu pinnasega tasaseks freesimisele kulub
5 minutit, purustab ka juured 20 cm sügavusel pinnases. Hind kujuneb
vastavalt töömahule.

Haljastus:
Müüme huumuserikast sõelutud mulda haljastuseks. 10 eur / tonn
Sõelutud muld täiteks (sisaldab kuni 1,2 cm läbimõõduga kivi) 5 eur /
tonn
Hobusesõnniku ja turbaga segatud kasvumuld 25 eur / tonn
Tänavakivi müük ja paigaldus, kivi hind alates (5.- m2)
Erineva fraktsiooniga killustikud, liiv ja kruus ning graniitkillustik.
Teede ja platside ehituseks freesasfalt.

Teostame:
Settekaevude tühjendust, teede väljakute ja
aedade ehitus.

Rohkem infot: www.muhuvarahaldus.ee
Info ja tellimine: 50 97 679 või 53 00 25 20

Tehnoülevaatus
Teostame ka TRAKTORITE
ülevaatust!
Tulekustuti taatlemine ja
müük
Autode sisepesu
Autoremont
Kere, veermiku ja mootori
remont
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Kerevenituspink
Diagnostika
Klaaside vahetus
Muruniidukite ja trimmerite hoiustamine ning
hooldus
52 737 75 – alan@collester.ee

Ehitusteenused
Üldehitustööd, kanalisatsiooni- ja torutööd, elektritööd
Teehöövli teenus
Ekskavaator-laaduri teenus
JCB 4CX + erinevad kaevekopad + hüdrovasar
Transport (kraana + kallur)
Minitraktori teenus
Avant 520 + erinevad agregaadid
Sõelutud mulla, killustiku,
liiva, paekivi ja raudkivi müük
Haagiste rent
50 675 02 –
paavo@collester.ee
Asume Soonda külas
vanas laudakompleksis.
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Veoautojuhi ja bussijuhi
ameti- ja täiendkoolitus
Kuressaares

Lõikuskuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete
oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel
täiendkoolitusel Kuressaares.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute
süvaõppega.
Täiendkoolitus (35 tundi) toimub 28.9.–1.10.2017.
Ametikoolitus (70 tundi) alustajatele algab 28.9.2017.
Koolitajad: Lenno Põder ja Priit Lilleorg Ametikoolitus OÜ-st.
Koolituse hind ühele kategooriale 150 eurot. Veoauto ja buss koos 186
eurot.
Ametikoolitus alustajatele 300 eurot.
Koolituse algus kell 9.00 aadressil Kohtu 22, Kuressaare Ametikool.
Registreerimiseks või lisainfo saamiseks helista meile julgelt telefonil
5886 7665 või külasta meie kodulehte www.ametikoolitus.ee

Kunstnik Sirkka Raikamo
maalinäitus “Valon
leikkiä” (Valguse mänge)
Avatud suve ajal kell 12-18
Tõnise turismitalu galerii,
Paenase k, Muhu

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

Põitse Uiekopli õue peale
on 5. augustil kell 20.00
kõik oodatud tantsu
keerutama.
Pillilood passivad igale vanusele, äratundmist igale maitsele
ja pillimehe kaabu sisse võiks ta
vaeva eest paar eurot poetada.
Ehk saab inimese haisu õue peale
ja hoiab metssead sellega eemale.

Muhufitness suvised
jõusaali treeningud
Suvi on täies hoos ja nõnda on
ka jõusaalitreeningud. Kuni
augusti lõpuni toimuvad Muhu
Spordihallis jõusaali ringtreeningud kaks korda nädalas,
teisipäeviti 18.00 - 19.00 ja
neljapäeviti 18.30 - 19.30. Kõik
trennihuvilised on oodatud,
esimene trenn nagu ikka tasuta!
Rohkem infot
www.muhufitness.ee
Registreerumine
tonis@muhufitness.ee

Kirikuteated
EELK Muhu Katariina
kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti
kl 10 Muhu Katariina kirikus, 30.7.
ja 6.8. hooldekodus. Koguduse
hooldajaõpetaja Hannes Nelis, tel
529 1881 hannes.nelis@eelk.ee
Kontserdid: 8. juulil kl 19 Henry
Laks, 24. juulil kl 17 Läänesaarte
kammerorkester. (Vt ka lk 7).
Muhu Turismiinfopunkt
on avatud Muhu Kaubahoovis
12. juuni – 20. august 2017
iga päev kl 10 – 18.

EAÕK
Rinsi ja Hellamaa kogudused
Teenib preester Toivo Treima,
tel 5635 0051; toivo@eoc.ee
29. juulil kl 19.00 - Kontsert,
ansambel “Ortodox Singers”,
Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus. Piletid müügil
kohapeal või piletilevis: täispilet 10
ja soodus 5 eurot.
1.–5. augustil - traditsiooniline
õigeusu laululaager, Tornimäe
Neitsi Maria Kaitsmise kogudus.
Loe lähemalt lk 6.

Lilli-Vilhelmine Riis 95 (20.8)
Maimu Saarväli
94 (28.8)
Sofia Metsküla
90 (15.8)
Hilja Saksakulm
88 (5.8)
Arnold Räim
88 (19.8)
Vaike Ülem
88 (28.8)
Olga Äkke
87 (13.8)
Ariada Rosing
85 (27.8)
Endel Korv 70 (4.8)
Alvi Toom
84 (13.8)
Kalle Lasn 70 (10.8)
Vilma Aljas
83 (16.8)
Priit Oks
65 (23.8)
Liivi Pajust
83 (17.8)
Jüri Tarvis 65 (28.8)
Ülo Jagor
81 (20.8)
Olav Šverns 60 (10.8)
Maeri Hobustkoppel 75 (13.8)
Sirje Kesküla 60 (18.8)
Helje Lepmets
75 (13.8)
Thea Ots
60 (21.8)
Arved Liitmäe
75 (17.8)
Erme Tuuling 60 (23.8)
Asta Looris
75 (23.8)
Ivi Äkke
60 (28.8)
Tambet Randmets 70 (3.8)
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.

* Müüa käsitsi kooritud kuuselatte
pikkusega 3–6 m. Tel. 56 625 497.
Piiri taaskasutuskeskus
avatud E-L kell 10-17.
Muhu Arvutivõlur OÜ
Pakun arvutite parandus- ja hooldustöid, IT
taristute paigaldust ning
arvutite ehitamist vastavalt
kasutaja vajadustele.
arvutivolur@protonmail.com
5822 7584
Otsin merega seotud asju ja
ka mööblit väikesesse külalistemajja Viirelaiule Muhumaa külje
all. Kellel oleks ära anda või müüa
midagi, mis saaks uue hingamise
meie juures siis helistage meile
5454 2020.
* Ostan vanema mootorratta. Komplektsus ei ole
oluline. Võib pakkuda ka
varuosasid. Tel. 5139 893.
* OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215, info@est-land.ee
* Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga, samas
müüa küttepuid. Tel. 5340 8138
Rein

Visitmuhu.com
klassikaliste jalgrataste
rent Muhus
Nüüdsest on võimalik Muhus rentida klassikalisi meeste-, naiste-,
noorte ja lasterattaid. Igaüks leiab
oma! Rataste valikuga saab tutvuda
www.visitmuhu.com
Valikust leiab muuhulgas võidusõidujalgrattaid tõsistele treenijatele, aga ka kolmerattalisi ning
tõukerattaid lastele, mis sobivad
hästi suvituskoha hoovis rõõmsalt
ringi sõitmiseks.
Hetkel valikus: 18 klassikalist
jalgratast, 1 retro Segway ja 1 retro
lapsevanker. Lisavarustusena on
pakkuda jalgratta järelkäru lastele
ja rattatool. Kõik ratturid saavad
koos jalgrattaga kaasa kasutamiseks
ka tasuta kiivri ja jalgratta luku.
Lisainfo: www.visitmuhu.com
Broneerimine +372 512 3086 või
tonis@muhufitness.ee
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!

Augusti Muhulase materjalid on teretulnud 31. juuli lõunani.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 600 eks.
Hind 30 eurosenti

