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Tasuta bussiühendusest

Vigursaetud pingid

Nulleurose piletihinnaga liine
sõitvatel bussidel on silt “Tasuta”. Bussi sisenedes tuleb juhile
öelda, kuhu soovite sõita, seejärel
saate vastava pileti. Sõidu registreerimata jätmine on võrdne piletita sõiduga, kuna liiniveo korraldajad vajavad bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil sõitjate
arvu kohta. Tähelepanelik tuleb
olla erinevates linnades ja maakondades, sest igal pool ei ole
ühistransport tasuta. (Erineva
kujundusega ühiskaardid on aga
ristkasutatavad.) Mandriga ühendust pidavates bussides peab
reisija endiselt pileti ostma.

Kolmanda Muhu vigursaagimise
käigus tehti kuus pinki, neist üks
austusavaldusena pikaaegsele
koolijuhile Senta Roomile. Osales
kaks õpetajat: Riho Mäe Rakvere
ametikoolist ja Dalius Dirse Naujamiestise keskkoolist Leedust.
Viis pinki jäävad suveks Liiva
näituseväljakule, Senta pink koolimaja juurde.
Muhu vigursaagimine on ametikoolide õpilaste ning õpetajate
praktiline väliõppelaager, mille tulemuseks on meie kogukonda väärtustavad puuskulptuurid. Vigursaagimine toimus 7.–10. juunini
Muhu Katariina kiriku platsil.
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Muhu Lasteaed 50
Käesolev suvi on Muhu Lasteaia jaoks erilise tähendusega –
tähistasime oma 50. sünnipäeva.
Lasteaed avati 1968. a ja siis
alustati tööd kahe rühmaga Liiva
Algkooli teisel korrusel. Seoses
koolide liitmisega kolis lasteaed
1976. aastal internaadi maja 2.
korrusele ja päris oma majja saadi
alles 1980. aasta sügisel. Siis alustas tööd neli rühma. Vahepealsetel aastatel on laste arv ka vähenenud ning seoses sellega on
rühmigi vähem olnud.
Eriti rõõmustav on see, et meie
laste arv on taas kasvanud sedavõrd, et sügisest avame neljanda
lasterühma, et kõik soovijad
saaksid oma pesamunad lasteaeda tuua.
Loe lk 5.

Vt ka lk 7.

Muhu leht

Õpetaja Riho Mäe ja õpilane Tassilo
Köther, valmimas Senta pink.
Kaia Ljash

Saare Arenduskeskus tuli muhulastele
lähemale ja annab nõu
Hellamaa Külakeskuses
Mõtted Muhumaale nõustama tulla on olnud juba
eelnevatel aastatel, kuid nüüd tegime mõtte teoks!
Kui plaanidest Muhu vallaga rääkisime, võeti see
suure rõõmuga vastu ja nii meie koostöö algas.
Tööruum sai olema imekenas Hellamaa Külakeskuses. Mind võtsid 9. mail ja 13. juunil vastu
kaks rõõmsameelset naist Tiina Jõgi ja Anu Kaljuste.
Kohe väga oli tunne, et mind oodati – soe oli see
vastuvõtt sõna otseses mõttes! Ahjus praksusid
puud ja klientide vastuvõtmise asemel tekkis tahtmine
sukavardad välja võtta ning lihtsalt muhulastega
elust-olust rääkida. Noh ja küll selle rääkimise peale
oleks ka ettevõtluse teemad läbi arutatud.
Kui alguses ei teadnud, kuidas läheb ja kas kliente
tuleb, kas mind usaldatakse ning kas suudan kõigile
küsimustele vastata, siis tegelikult läks kõik kenasti.
Kogu aeg kliente käis ja ettevõtlusteemalisi küsimusi
oli seinast seina, alustamisest lõpetamiseni. Vedas
neil, kes olid konsultatsiooni aja eelnevalt broneerinud, siis ei pidanud pikalt ootama. Jõudsime nii
mõnegi ettevõtjaga vestluse käigus selleni, et tuleb
tegevussuunda natukene muuta, vaadata kriitiliselt
üle oskused ning võimalused suuri riske võtmata.
Uskumatult tublid ja hakkajad on Muhu inimesed!
Sain aru, et väga paljud alustavad ja tegutsevad
ettevõtjad ei tea erinevatest toetusvõimalustes ja
just eriti maapiirkonnas. Sellest tekkis mõte, et järgmisel korral kutsun kaasa Saarte Koostöökogust
Sulvi Munga, kes on Leader toetuste konsultant.
Samuti on järgmisel korral oodatud kõik mitteJärg pöördel.
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Vallavalitsuse istungitelt

Orienteerumispäevak
Liival 5. juulil 16.00 - 19.30
keskusega Muhu spordihoone
ees.
Päev kuulub üleriigilisse RMK
päevakute sarja - vt www.
paevakud.ee Teavet saab sealt,
samuti Saaremaa orienteerumisklubi kodulehelt (www.saok.ee).
Rajameister pakub ka tasuta
orienteerumise algõpet esmatutvujatele või lihtsalt algajatele.
Tegemist on teise orienteerumisüritusega Muhus. Eelmisel aastal
toimus samas kohas päevakulaadne üritus Muhu põhikooli
õpilastele seoses ülemaailmse
orienteerumispäevaga.

Saare Arenduskeskus ...
Algus lk 1.

tulundusühingute esindajad, kes
soovivad nõu või abi. Teid aitab
Saare Arenduskeskuse MTÜde
konsultant Helje Pent. Ja mina
ise tulen ikka ka ettevõtluse osas
nõu andma.
Teadmiseks veel niipalju, et
Saare Arenduskeskuse ettevõtlus- ja mittetulundusühingute
konsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad selle abil maakondade ettevõtluse arengut.
Kuidas alustada? Kuidas arendada oma ettevõtet ja jõuda uuele
tasemele? Kuidas orienteeruda
toetuste süsteemis ja saada
ettevõtluse jaoks vajalikku infot
– need on vaid mõned küsimused, millele aitame vastuseid
leida.
Täpsema ülevaate meie poolt
pakutavatest teenustest leiad
siit: www.sasak.ee
Kohtume juba jälle septembris! Kuupäev ei ole hetkel veel
kokku lepitud, kuid küll see info
õigel ajal teieni jõuab!
Kaunist suve, hea Muhu
rahvas!
Tiia Naagel
Ettevõtluskonsultant
SA Saare Arenduskeskus

Saare Arenduskeskus kuulub
maakondlike arenduskeskuste
võrgustikku, kuhu kuuluvad kõigis
maakondades paiknevad organisatsioonid, mis pakuvad tasuta
nõustamisteenust alustavatele ja
tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele
ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Tegemist on suurima üle-eestilise
nõustamisvõrgustikuga. Võrgustiku koordinaatori rolli täidab
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

7. juuni
Eraldati vahendeid reservfondist.

13. juuni
Otsustati liita:
- Liiva k Raunmäe katastriüksused
üheks (transpordimaa),
- Liiva k Keskplatsi kü-d üheks
(üldkasutatav maa).
Otsustati seada sundvaldus avalikes
huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kV maakaabelliini
ja elektrijaotuskilbi ehitamiseks:
- Nõmmküla Kuuse kinnistutele
(elamumaa),
- Nõmmküla Sireli kinnistule (el.m).
Otsustati kuulutada välja konkurss
Muhu Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks.
Kinnitati õppestipendiumite saajad.
Väljastati ehitusluba Leeskopa k
Aljava mü puurkaevu rajamiseks.
Tunnistati nurjunuks vallavara
rendile andmiseks korraldatud enampakkumine (Raugi k Jaaniaru,
Kallaste k Peedu).
Kinnitati äriruumi (Apteegi) rendile
andmise konkursi tulemused: võitjaks Laus-End OÜ.

Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Liiva k Kiriku mü kaalutlusotsuses
toodud tingimustel.
Vaadati läbi volikogu eelnõud.

26. juuni
Määrati sotsiaalhoolekandelisi
hüvitisi.
Tunnistati kehtetuks 29. märtsi
2018 korraldus nr 56 “Valla teede
sulgemine”.

Konkurss
Muhu Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi Muhu Noortekeskuse
juhataja vabale ametikohale.
Kandideerimise dokumendid
palume saata hiljemalt 9. juuliks
2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@muhu.
ee või saata/tuua aadressil Muhu
Vallavalitsus, Liiva küla 94701,
Muhu vald, Saare maakond märgusõnaga „Noortekeskus”.
Lisateave tel 453 0672, e-post
vald@muhu.ee Eeldatav tööleasumise aeg: august 2018
Konkursi tingimused leitavad
Muhu valla kodulehel lingil Vabad
töökohad Muhu vallas.

Detailplaneeringute
Muhu Vallavalitsus kehtestas
26.6.2018. a korraldusega nr 149
Muhu tapamaja detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab
Soonda külas asuvaid Väestisekuuri
(47801:004:0493,
tootmismaa,
14786 m²) ja Lao (47801:004:0524,
tootmismaa, 17363 m²) maaüksusi.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
planeeringualale väiketapamaja ning
selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude rajamine. Planeeringuga
määratakse ehitusõigus, kitsendused
ja servituudid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning
seatakse keskkonnatingimused.
Tapamaja teenindamiseks moodustatakse eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt.
Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda valla kodulehel:
http://www.muhu.ee/
Detailplaneeringud.
Muhu Vallavolikogu lõpetas
oma 21.6.2018. a otsusega nr 53
Muhu valla miljööväärtuslike
külade teemaplaneeringu.
Koostamisel on uus üldplaneering,
mille raames lahendatakse ka
miljööväärtuslike külade temaatika.
Muhu Vallavolikogu 21.6.2018.
a otsusega nr 54 Pikendati
Võiküla Toomi maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamise tähtaega 6 kuu võrra.
Detailplaneeringu menetlus tuleb
lõpule viia hiljemalt 2019. aasta 1.
jaanuariks. Toomi detailplaneeringu

eesmärgiks on kahe elamu ja päikeseelektrijaama rajamine. Menetlustähtaega pikendati, kuna planeeringu menetlus toimub aktiivselt.
Menetlus on viibinud tulenevalt
läbirääkimise pidamise vajadusest
juurdepääsutee osas.
Muhu Vallavolikogu 21.6.2018.
a istungil lõpetati järgmiste
detailplaneeringute koostamine:
* Otsusega nr 55 lõpetati Kuivastu
küla Värava maaüksuse (47801:
008:0047) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
* Otsusega nr 56 lõpetati Raegma
küla Ööviiuli maaüksuse (47801:
008:0044) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli
rajada planeeringualale tuulepark.
* Otsusega nr 57 lõpetati Rinsi
küla Pääsusilma maaüksuse
(47801:002:0022) detailplaneeringu
koostamine. Planeeringu eesmärk
oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
* Otsusega nr 58 lõpetati Põitse
küla Kassikäpa maaüksuse (47801:
002:0036) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
* Otsusega nr 59 lõpetati Lõetsa
küla Vahtra maaüksuse (47801:
005:0262) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli
rajada planeeringualale tuulepark.
* Otsusega nr 60 lõpetati Vahtraste küla Tuuleranna maaüksuse

Eraldati toetusi külaelanike seltsitegevusele ja külade arendamisele.
Otsustati taotleda kohtult pärandvara hoiumeetme rakedamist pärandvara valitsemise korraldamiseks
(Viira k Hantsu).
Väljastati ehitusluba Lepiku k TargaTähvena mü puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusluba:
- Võlla k Kukemetsa mü suvilahollandiveskile,
- Koguva k Männiku abihoonele.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Tamse k Uue-Tähe mü kaalutlusotsuses toodud tingimustel.
Otsustati kehtestada Soonda k
Muhu tapamaja detailplaneering.
Määrati Viira k asuva Kuressaare
metskond 703 kü lähiaadressiks
Kraavimetsa.
Määrati riigiomandisse jäetava kü
koha-aadressiks (mõlemad maatulundusmaad):
- Hellamaa k Põlluveere,
- Hellamaa k Metsaveere.
Otsustati korraldada uus kirjalik
enampakkumine rendiõiguse saamiseks 10 aastaks Muhu vallale kuuluvatel Raugi k Jaaniaru mü ja Kallaste
k Peedu mü. Tähtaeg 13. juuli 2018
kl 10.

teated
(47801:003:0177) detailplaneeringu
koostamine. Planeeringu eesmärk
oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
* Otsusega nr 61 lõpetati Rootsivere küla Vahtna maaüksuse
(47801:001:0315) detailplaneeringu
koostamine. Planeeringu eesmärk
oli puhkeala terviklahenduse loomine ning ehituskeeluvööndi vähendamine.
Planeeringute koostamine lõpetati,
kuna planeeringuid ei olnud erinevatel põhjustel vallale esitatud,
mistõttu polnud neid võimalik
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega
määratud menetlustähtaja jooksul
lõpuni menetleda ning menetlustähtaja pikendamine ei olnud põhjendatud.
Nimetatud vallavolikogu otsustega
saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses
(Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja
aadressil
www.muhu.ee/
Dokumendiregister; info tel 453
0680, maa@muhu.ee

Muhu turismiinfopunkt on
Liival avatud 19. augustini iga
päev 10–18.
* Orissaares 12.-14. juulil
toimuvale I Land Sound festivali
festivalipasse hinnaga 20 eurot
saadaval Muhu vallavalitsuses
piiratud koguses vaid muhulastele.
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11. - 12. augustil 2018

Eesti saarte
pärimuspäevad Muhus
11. augustil kell 19 Hellamaa
laululaval simman “Saare naine”:
esinevad kõik pärimuspäevadele
registreerunud saared. Toimub
saarte omatoodangu laat.
Tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse Punt.
Simman on kõigile tasuta.

Volikogu 21. juuni
istungi päevakorrast:

Põhikooli lõpetasid (tagareas): Erik Lember, Kaur-Eric Järmut, Miko Pärn, Aimar Äkke, Asser
Järv, Andrus Peegel, (ees:) Kadri-Liis Kolk, Kaia Ligi, klassijuhataja Ülle Kuuse, Johanna Keerd,
Helina Kikerist, Jaas Jakuson.
Sooja pärituult, noored!
Olari Kolk

Jaanikuu ja heinakuu
Muhu Muuseumis
On olnud üks isemoodi kevad, soe
ja kuiv. Vahest ehk liigagi kuiv neile,
kel kodus aiamaa. Meil muuseumis
on taimekasvuga hästi ja väikese
saagi oleme juba ka saanud. Aprilli
lõpus panime Muhu lasteaia kõige
vanema rühma lastega muuseumis
mõned seemned mulda ja oleme
juba saanud esimesed herned ära
maitsta, salat kasvab ja sügisepoole
saame ehk porganditki.
Juuni algus tõi muuseumi õuele
hulgaliselt lapsi Eesti erinevatest
paikadest. Rääkisime neile kohalikust elust ja peale lühikest sissejuhatust said lapsed rühmatöö, kus
leidsid iseseisvalt ringi liikudes
erinevatele küsimustele vastuseid.
See tegevus on meeldinud kõikidele
erinevas vanuses rühmadele.
11. juunil käis Meelis Mereäär
Valjalas, kus viis lastega läbi ühe
toreda tunni, räägiti erinevatel
teemadel, lauldi ja vastati viktoriini
küsimustele, mis osutus ühekes
populaarsemaks tegevuseks sel
õhtul.
23. juunil toimus juba neljandat
korda laat „Meite Muhu Mant”.
Ilm oli ilus ja väike vihmasabin, mis
tuli, oli pigem kasuks müüjatele,
sest tõi rahva telgi alla kaupa vaatama ja ostma. Lisaks käsitöömüüjatele olid sel aastal laadal ka
Muhu õlu ja Muhu liha, mis
osutusid väga populaarseteks nii
kohalike kui ka külaliste seas.
Laadal mängisid muusikud Saare-

Laada külastajad ja tantsurühm “Nõmme Marid”.
maalt ja Muhust ning vahetantsu
pakkusid „Nõmme Marid”. Külastajaid oli rohkelt ja oli üks kena
suine luaet.
5. juulil algusega kell 15.00
toimub Koguvas Tooma talu esisel
alal väike kontsert. Meile tulevad
esinema Kambja laulukoor „Läte”, Põlva segakoor „Kevadised
Hetked” ja samal ajal on muuseumisse külla tulemas ka „Sabrina
ja Saarten tyttäret” Soomest,
kes samuti esinevad sel kontserdil.
Kontsert on tasuta.
13. juulil tuleb meile külla
Tornimäe näiteselts etendusega
„Tühjad näpud”, algus kell 19.00
ja pileteid (3 ja 5 eurot) saab osta
kohapealt. Kes soovib samal päeval
külastada muuseumi, siis palume
kohale tulla varem, kuna muuseumi
uksed suletakse kell 18.00.

Väljaspool muuseumi lahtiolekuaega toimuvate etenduste ja kontsertide ajal on muuseumi hooned
suletud.
Kaks Muhu Muuseumis vaadatavat näitust on üles pandud ka
Eesti Vabariik 100 lehele: „Muhu
muster Nii ja Naa” ning Enn Säde
fotonäitus „Lennart Meri ja Linnutee tuuled”.
15. juulil kell 15.00 avame
Kunstitallis näituse „Muhu
kunstis”.
Muhu Muuseumis praegu
vaadatavad näitused: Väljal I
korruse fuajees on näitus „Muhu
muster Nii ja Naa”, Väljal II korruse
fuajees näitus „Senta Room 75", II
korrusel püsinäitus „Muhu tekstiil”, Toomal: Madise kambris on
tuttuued stendid Muhu looduse ja

- Osaluse lõpetamine äriühingus,
valla osaluse võõrandamine,
- Otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine,
- Teemaplaneeringu koostamise
lõpetamine,
- Võiküla Toomi detailplaneeringu (DP) koostamise tähtaja
pikendamine,
- Kuivastu Värava DP koostamise lõpetamine,
- Raegma Ööviiuli DP koostamise lõpetamine,
- Rinsi Pääsusilma DP koostamise lõpetamine,
- Põitse Kassikäpa DP koostamise lõpetamine,
- Lõetsa Vahtra DP koostamise
lõpetamine,
- Vahtraste Tuuleranna DP koostamise lõpetamine,
- Võiküla Jaagu ja Jürna DP
koostamise lõpetamine,
- Rootsivere Vahtna DP koostamise lõpetamine,
- Pallasmaa Mihkli DP koostamise lõpetamine,
- Isikliku kasutusõiguse seadmine,
- Kirjaliku enampakkumise korraldamine maa rendile andmiseks
- Koolivaheajad 2018./2019. õ.a,
- Muhu valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine,
- Valla arengukava koostamiseks
valdkondade juhtivkomisjonide
määramine,
- Lisatasu maksmine,
- Informatsioonid.

ajaloo kohta ning uus Muhu kaart,
all keldris näitus „Meremeeste
kirjad”, rehalses Ivo Kõvamehe näitus „Ennenuti”. Kunstitallis saab
kuni 13. juulini vaadata Enn Säde
fotonäitust „Lennart Meri ja
Linnutee tuuled”.
Muhu Muuseum on avatud E–P
kella 9–18. Kunstitall on avatud E–
P kella 10–18.
27.6. – 15.9.2018 saab Kuivastu
kohvikus vaadata Muhu Muuseumi näitust sõjalaevast „Slava”.
Näitust saab näha kohviku lahtioleku aegadel.
Tervitustega,
Siret muuseumist
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Kuidas tassike kohvi ja mõnus
muusika aitavad teha head

Muhu segakoor koos Lauciene sõpruskooriga ühise kontserdi
järel Hellamaa laululaval.
Kalmer Saar

EKL MUHU
KUNSTITALU 2018
Muhu Kunstitalu jätkab arengukavapõhist tegevust - arendada muinsuskaitsealusest arhailisest maamärgist
aktiivne aastaringselt tegutsev rahvusvaheline kunstiresidentuur ning
hooajaline loome- ja puhkekeskus.
Varasemad tegevushooajad on tõestanud residentuuri külgetõmbavust nii
kodumaisel kui rahvusvahelisel tasemel, seda nii noorkunstnike kui maailmatasemel artistide seas. Kunstitalu
on pikaajaliselt majutanud kunstnikke Jaapanist USA-ni, sh Jimi Tenorit
Soomest, Hiroko Tsushimotot Jaapanist, tipptasemel avangardmuusikuid Moskvast, ülikoolide õppejõude,
filosoofe jne jne.
Meediakajastused ja tegevuste ülevaated leiab Kunstitalu kodulehelt
www.ai-res.org
Märkimata ei saa jätta residentuuri
rolli erinevate edasiste loomealaste
koostööprojektide sõlmimisel ning
seniseid ainult positiivseid vastukajasid ja kohalviibinute sagedast soovi
residentuuriperioodi korrata.
Muhus sõlmitud koostööprojektidena võib välja tuua muusikute Tiiu
Kiik ja Moskva avangardmuusiku
ELEVEN´i ehk Aleksei Mostievi
koostööd, Jimi Tenori esinemisi
muusiku, filmikunstniku ja fotokunstnikuna 2017.-18. aastatel Tallinnas Eesti kunstikorraldaja Ideto
MTÜga koostöös, J. Tenori, Jori
Hullkoneni ja TAPIO Normalli uusi
kontsertfilmi võtteid Saaremaal ja
Muhus 2017 suvel, koostööprojekte
UAE, Soome, Austria, Prantsusmaa,
Slovakkia galeriide, residentuuride,
kunstikorraldajatega jne.

Kavasolevad põhitegevused aastal 2018
1. RENOVEERIMINE, PARANDUSTÖÖD
- püsivad parandustööd, avariiliste
ehitiskahjustuste likvideerimine, vajadusel konserveerimine.
- Väliala ehitus - lava deinstall +
katusealuse paigaldus + maapinna

ettevalmistus. Lava üleandmine
Nõmmküla peoplatsi käsutusse.
- Peamaja – endise rehealuse müüritise konserveerimine, vastavalt
Muinsuskaitseameti koostatud Eritingimustele.
- September - väikerenoveerimistoetuse taotlemine Muinsuskaitseametilt Sepikoja katuse parandustöödeks.
2. KUNSTIRESIDENTIDE
VASTUVÕTT - Juuli, august
3. FUTU MUHU 2018 – Maalisümpoosium MAALIDES METSA
16.-22. juuli.
Ettekannetega esinevad HASSO
KRULL, JAAN ELKEN, LEILA
LÜKKO, TIIU REBANE jt.
Osalejad professionaalsed maalikunstnikud ja EKA tudengid Eestist,
kunstnikud Soomest, Saksamaalt ja
Venemaalt.
https://www.ai-res.org/single-post/
2018/04/03/Maalides-Metsa
- Korraldajad on EKL, EML, Ideto
MTÜ
- 21.7.-30.8 sümpoosiumi näitus
Muhu Kunstitalu sepikojas.
- Kaastöös Swedbank Privaatpangandusega – tööde valimine sümpoosiumilt ja EML liikmete erakogudest
– näitusele Swedbank Privaatpanganduse ruumides ja teenindusaalide
galeriides. November 2018.
- Üks töö valitakse sümpoosiumilt
EML näitusele Mõte. Lavastus,
Haapsalu Linnagaleriis.
4. KÜLASTAJATE SUURÜRITUSED JA INDIVIDUAALSED PUHKAJAD
- Muhu Print, iga-aastane rahvusvaheline graafikanädal 6.-12.
augustil
- Fotokunstnike Ühendus jt
- Läti Kunstnike Liit – püsikokkulepete ettevalmistamine Muhu
Kunstitalu ja Läti KL vahel.
5. Muhu Kunstitalu planeerib osalemist Muhu kohvikute päeval.
Koostas Tiiu Rebane,
EKL Muhu Kunstitalu projektijuht
57702640, tiiu.rebane@eaa.ee

Kui tore Teelõpu kohviku seltskond minu poole pöördus ja
tutvustas nende selle aastast plaani
heategevuskorras kohvikutepäevast saadav tulu meie maja
tarbeks annetada, siis oli selge, et
nüüd tuleb lõpuni tegeleda mõttega,
mis on olnud peas juba pikemat
aega. Nimelt soovime me endale
sellist toredat katusealust - lehtlat,
kus oleks kena istuda ja kuulata
linnulaulu, vaadata kes metsa, kes
maja poole. See lehtla peaks
pakkuma vajadusel varju päikese ja
vihma eest, seinad peaksid olema
piisavalt tuulekindlad, kuid samas
mõnusasti avatud.
Oleme selles hoones nüüd
tegutsenud neli aastat. Kõik on
kenasti koduseks ja omaks saanud.
Esimesel aastal tasandasime muru
ja katsusime viimased ehitusjäägid
ja kivimürakad murust kätte saada.
Samal varakevadel sai maha istutatud vanast hooldekodu hoovist
toodud puna- ja mustasõstrapõõsa
hakatised. Esimesed lillepeenrad
said oma asukohad. Esimesed
ilupõõsad leidsid tee meie hoovi
mulda. Maja ette sai istutatud
kuusk, mis nüüd juba kolm aastat
on suutnud peal kanda jõulutulesid.
Teisel aastal õnnestus saada piirdeaed. Ega ta muud piiragi, kui et teeb
lihtsalt visuaalselt selgemaks meie
„territooriumi” enne suurt metsa…
Teisel aastal saime endale ka paar
suurt põõsast ja kolm õunapuud
(eelmisel suvel saime esimesed kolm
õuna). Kolmandal aastal rajasime
roosipeenra, mis pakub silmailu
suve lõpuni.
Lehtla asukohaks saaks maja taga
selle tarbeks mõttes ja ka haljastusega „broneeritud” plats. Meie
maja kassid on sellele platsile küll

oma raja sisse tallanud (neile
meeldib käia sealt otse metsa omi
asju ajama, siis kui nad oma
majakeses - pisike meie oma Ludvigu poolt ehitatud kassimajake kõhu täis on söönud), kuid küll
saame nendega kokkuleppele ja
sõbralikult territooriumi jagatud.
On ütlus: „Küsi ja sulle antakse”.
Aga nii siis teengi ja seekord koos
Teelõpu kohviku haruldaselt
toreda pundiga. Küsime nii muhulastelt kui muhulaste sõpradelt
väikest rahalist panust, et rajada
oma praegustele ja tulevastele
vanakestele tore lehtlake. Juba
varakult rõõmsalt ette tänades,
Aino.
Heategevuslik Teelõpu Muusikakohvik on Pärase külas Jaanimäe talus avatud 29. juulil kell
12-17. Lisaks igal täistunnil
esinevale erinevale muusikalisele
ühendusele pakume magusat (ka
pannkoogid on endiselt menüüs)
ja soolast suupistet, kõrvale kohvi,
teed ja morssi. Võimalus on soetada
väikesi meeneid ja panna oma õnn
proovile õnneloosis. Lastele avaneb võimalus karata batuudil,
kiikuda ja liugu lasta, kassid ja
koerad on nõus paisid vastu võtma, hobused lubasid anda oma
parima, et nähtaval olla. NB!
Palume kaasa võtta vaid sõnakuulelikke lemmikloomi.
Kohviku tulu läheb Muhu
Hooldekeskusele lehtla rajamiseks. Juhul, kui tahad aidata,
aga kohvikusse ei jõua, siis saad
oma panuse anda kogumiskasti
Liiva kaupluses või annetuskontole
(EE911010031662152229, Pille
Tamm).

Kui teiste tantsu vaadates jahedus kallale kipub, tuleb endal
tants lahti lüüa. Hellamaa jaanitulel 2018.
Kalmer Saar
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Ma luulesideme võtaks
Mu hobi on luule – sisemise tugevuse andja ja võimalus minna nn
oma maailma.
Seda suurem oli rõõm lugeda
Kallaste Toru Mare ja Endli tütretütre Lilian Luigla, tollal veel 13aastase neiu esimesi luuleridu, teda
pisut-pisut nõustada.
2018. a juunis saabus Muhusse
Lilianilt üllatuskink vanavanematele – väike luulekogu „Minu
Neliteist”, esikaanel Liliani põnev,
väga omanäoline kujundus.
Tahan Muhulase lugejatega
jagada oma mõtteid sellest kogust,
kus vahel soe, vahel jahe sügistuul
võib südame ära viia
või
varju nõtke samm
süütule saakloomale
saatuslikuks saab.

mõistmiseks soovitab viia see
armastatule.
Noore üllataja sõnakasutus
lummab (luuletus „Abi”):
On talv, taeva jää
ja maapinna härmatis
karge, pehme öö.
Lilian teab, et näiteks akende
kollased tuled elavad hingede
silmades ja
Lilleneiu
raevukate hobuste
Metsikus Läänes
või
Ööpimeduse
olematutes varjudes
luuravad inglid.
Üks mu lemmikluuletus oli
näiteks 2-salmiline „Roos”, kus
Lilian roosi tõelise loomuse

Edu ja mõnusat filosoofiat!
Irma Järvesalu

Muhu Lasteaed 50
Algus lk 1.

Seoses juubeliga uurisin veidi ka
lasteahoiu ajalugu Muhu saarel
varasematel aastatel. Selgus, et
1950. aastate alguses hakkasid kolhoosid rajama oma lasteaedu.
Teadaolevalt olid lasteaiad Hellamaa Sepal, Ridasi Tõnul ja Linnuse
külas. Ka Nõmmküla Kõrgemäel
olid kõik ettevalmistused laste
vastuvõtmiseks tehtud, kuid lapsevanemad ei toonud oma lapsi hoida
ja nii ei läinud see maja käiku. Kõikides neis töötasid lastehoidjad, kes
olid läbinud ka spetsiaalsed kursused, ja kokad, kes lapsi toitlustasid.
Selle teemaga seoses tekkis aga
rida küsimusi, millele tahaks veel
vastuseid saada – kes olid lasteaedade töötajad nimeliselt, lapsed
kes neis käisid ja kas oli mõni
lasteaed peale nende veel kuskil
külas. Kui keegi teab midagi sellest
ajast, siis võiks oma mälestused
kirja panna ja Muhu lasteaeda
toimetada. Ka igasugune pildimaterjal on teretulnud. Hetkel on
mõned pildid Hellamaa ja Ridasi
lasteaedade kohta olemas. Olemasoleva materjali eest suured tänud
teile, Pille Tamm, Rein Saksakulm
ja Meida Mereäär.
Lasteaia sünnipäeva tähistasime
8. juunil. Hommikupoolikul külastas lapsi Pipi, kes mängis lastega
erinevaid mänge ja lustis nendega
mänguväljakul. Meid külastasid ka
vallavanem Raido Liitmäe ja
vallavalitsuse esindaja Triin Valk,
kes andsid lastele üle kingituse –
suure ja uhke mängurongi, mis
lastele palju rõõmu valmistas.
Hommikupoolik lõppes ühise

tordisöömise piknikuga. Suured
tänud veelkord Pipile ehk Marian
Salumile lustaka hommiku eest.
Sünnipäevapidu jätkus peale
lõunaund laste kontserdiga. Kohale
olid kutsutud vilistlased, endised

Kohvilauas on jutuhoos
(vasakult): Aino Puu, Maili
Kuning, Karin Lember, Meeli
Kramm, Ülle Tuulmägi, Kati
Saaremäel ja Juta Peegel.

töötajad ning meie sõbrad ja koostööpartnerid. Pidulisi oli kohale
tulnud üllatavalt palju. Koos nautisime laste etendatud „Lepatriinu
seiklusi”. Ühel korralikul peol peab
olema ka üllatus ja sel korral oli
selleks lasteaia 1. lennu vilistlane
Villu Veski oma pillimänguga.
Aktuse lõpetuseks said sõna kõik
soovijad, jagati tänukirju ning
lasteaia märke. Kõik praegused
töötajad ja endised juhatajad said
endale mälestuseks lasteaia logoga
kruusi.
Peale aktust istuti koos kohvilauas ja meenutati endisi aegu. Aitäh
kõikidele osalejatele kohale tulemast ja lastele tubli esinemise eest.
Kohtume järgmisel juubelil!
Reet Hobustkoppel

Lasteaialõpetajad 2018: (vasakult) Mattias Jürisson, Margus
Jõeleht, Emil-Franclin Saar, Kristin Kreis, Hendrik Osa, Toomas
Ling, Andero Kesküla, Ron Tüür. Seisavad Marilis Leppmets,
Katrin Kommel, Alli Kalm ja Marika Heinsoo.
Olari Kolk

Näitus “Muhu segakoor 30”
ja “15 aastat Peegli ees” on
Hellamaa külakeskuses
avatud 31. juulini.

Muusikateraapia
töötuba hooldekeskuses
19. juunil toimus Muhu Hooldekeskuses muusikateraapia töötuba, mille eesmärk oli õppida
erinevaid lõõgastustehnikaid
ning kogeda oma mõtteid ja
tundeid läbi muusika.
Muusikateraapias osalemine
ei eelda musikaalsust või muusikalisi oskusi, seega osalejatele
piiranguid ei olnud. Grupi suuruse valis muusikaterapeut,
arvestades heaks rühmatööks
võimalikku maksimaalset
inimeste arvu. Edaspidi, kui tekib võimalust ja nõudlust, saab
taas rühma komplekteerida uute
soovijatega. 13 eakat said proovida pillimängu, laulmist, tantsimist – eneseväljendamiseks ja
tuju parandamiseks.
Töötoa viis läbi Kerli Remmelgas Kuressaarest, teda
abistasid kolm hooldekeskuse
töötajat. Muusikaterapeut jagas
soovitusi, kuidas oma meeleoluga
igapäevaselt hakkama saada.
Lõime unikaalsed omaenda
pillilood, kuna kõik mängisid
erinevaid pille, millest enamus
olid eksootilist päritolu. Vabad
improvisatsioonid tekkisid
kolme erineva emotsiooni - üllatuse, kurbuse ja rõõmu - väljendamisel. Lood salvestati ja
saime neid pärast kuulata. Samuti
tegime väikese kujutlusmatka
mereranda. Lõpetasime meeleoluka tantsuringiga, kus kõik
said jaanitantsust osa – kes
istudes, kes ratastoolis. Koos
veedetud 1,5 tundi möödus
kiiresti, toimekalt ja tõstis igal
juhul meeleolu. Osalejad tõdesid,
et selliseid üritusi võiks rohkemgi olla ning tuju on igal juhul
parem – see on juba iseenesest
suur asi igas eas. Samuti oli
huvitav tutvuda uute pillidega,
neid kuulata ja proovida.
Suur tänu tegusatele eakatele,
asjalikule muusikaterapeudile
ning abivalmis personalile!
Töötuba sai teoks tänu Eesti
Loovteraapiate Ühingule ja Eesti
Muusikateraapia Ühingule.
Nende kingitus EV100 puhul on
100 tundi tasuta loovteraapia
töötubasid Eesti inimestele üle
Eesti terve aasta jooksul.
Teele Traumann
Muhu Hooldekeskuse SA
tegelusjuht
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Muhu kiriku visitatsiooniakt aastast 1769
(Algus 2017. aasta maikuu
„Muhulases”)

Kogudus
Kui suur on see kogudus?
Vastus: 2229 inimest.
Kuidas nad (koguduse liikmed) visitatsiooniks valmistusid?
Nii nagu eeskiri ette näeb. Need,
kes on kodumail, tulid kohale.
Kuidas nad eksami sooritasid?
Väga hästi.
Kas kogudus käib usinasti
kirikus?
Kui ilmaolud ei takista, siis küll.
Kuidas tähistatakse pidupäevi?
Ettenähtud korra kohaselt.
Kas öösiti enne pühi pekstakse reht või tehakse pühade
ajal tööd?
Ei tehta.

Kirikutalitused
Kas kogudus käib usinasti
armulaual?
Jah, armulaual käiakse kolm
korda aastas.
Korraldus
Kuna senini on olnud kombeks,

Kohvikutepäev 2018
29. juulil toimub III Kohvikutepäev Muhu saarel, kus muhulastel ja suvemuhulastel on võimalus muuta oma koduaiad või
külaplatsid ühepäevakohvikuteks.
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.
Kui ka sinul on soov oma
koduõuel või külaplatsil kohvik
avada, siis 9. juulini saab ennast
kirja panna, kirjutades Annelile
(annelitamm.muhu@gmail.com).
Korralikuks kaardistamiseks
ja teabe 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).
Kõike paremat soovides ja
kohtumiseni kohvikus!
Anneli Tamm

Tõlkinud ja kommenteerinud Eda Maripuu Muhu Muuseumist
et armulauale minejad laupäeva
õhtul tööst vabastatakse ja see on
põhjustanud palju korrarikkumisi
ja on kirikuseaduse VIII peatüki
teise paragrahviga vastuolus, siis
edaspidi on armulaual käijad ainult
pühapäeva hommikul tööst vabastatud.
Millal peavad armulaule
soovijad oma soovist pastorihärrale teada andma?
Eelmisel pühapäeval.
Korraldus
Armulaua soovijad peavad oma
soovist eelmisel pühapäeval või
nädal enne vaimuliku juures teada
andma.
Kas need, kes soovivad esimest korda armulaule tulla,
peavad läbima õpetuse?
Jah peavad.
Kas katekismust õpetab härra
pastor isiklikult või teeb seda
koolmeister?
Seda teeb koolmeister.
Kas härra pastor võtab neid
armulauale, kui nad katekismust ei oska?
Ei võta.

Kas neile katekismuse õpetust selgitatakse?
Jah.
Kui kaua kestab leeriõpetus?
Koolmeistri juures 5 nädalat ja
pastori juures 2 nädalat.
Mis selle töö eest makstakse?
Siiani on selle eest makstud 1
vakk rukist.
Korraldus
Leeriõpetuse eest peab iga
inimese pealt pastorile 40 kopikat
või 4 riia külimittu vilja maksma.
Kas sellega lepitakse, kui midagi ei ole antud?
Ei tohi kedagi, kes on varatu,
(jumalaarmust) ilma jätta.
Korraldus
Ei tohi vaeseid inimesi või neid,
kellel vara ei ole, pühast armulauast
ilma jätta.
Kas inimesed pihivad ja
saavad patulunastuse ükshaaval
või kõik koos?
Nad teevad seda kõik koos.
Kas lapsed on kaua ristimata?
Ei ole.
Kas surnuid maetakse mujale
kui kirikuaeda?

Ei, ainult sel juhul, kui tegemist
on enesetapuga.
Kas kirikuraamat, kuhu kantakse kõik kiriklikud toimingud, on sisse seatud?
Jah.
Kas kiriklike toimingute
ülestähendamisel esineb lohakust?
Ei esine.
Kas härra pastor laseb
jumalateenistustel ennast kirjaoskamatutel asendada?
Ei lase.
Kas kihelkonnas on teoloogiaüliõpilasi 1?
Ei ole.
Kas talupojaseisusest abiellujatele jagatakse õpetusi ja kuidas seda tehakse?
Nende teadmisi katekismusest
kontrollitakse uuesti ja abieluinimeste kohustused korratakse üle.
Korraldus
Pruutpaare peab kirikuseaduse
XV peatüki järgi õpetama.
1
Tõenäoliselt mõeldakse üliõpilasi, kes soovivad ametialast
praktikat saada.

Jagamismajandus suurendab kogukonnatunnet
Tänane turuolukord näitab, et
jagamismajandus ei ole enam pelgalt käibefraas, vaid osa igapäevasest elukorraldusest. Taoline toimimisviis pakub lisarakendust, tõstab
ja parandab kogukonnatunnet ning
säästab keskkonda.
Suviste välitööde ning ehitus- ja
remondihooaja hakul, avas oma
virtuaalsed uksed täiesti uus jagamismajanduse põhimõttel töötav rasketehnika teenuseid vahendav kodumaine portaal JepRent.

Kogukonnatunnetus kasvab
ja areneb
Jagamismajanduse üks peamisi väärtuseid on, et see lähendab kohalikke
kogukondi ning viib arengus pidevalt
edasi. Tänases tarbimisühiskonnas
on viimaks jõutud arusaamisele, et
kõiki asju ei pea omama. Asju omavahel n-ö jagades tõuseb ka toote väärtus ning väheneb ökoloogiline jalajälg.
Uudne tehnika ja teenuste jagamise
keskkond teenib kõikide osapoolte
huve. Võidavad kõik, kes tehnika
rendiga tegelevad või oma tehnikaga
teenust pakuvad. Lisaks need, kel
soov oma tegevust laiendada või
lihtsalt uut tasuta turunduskanalit
proovida. Ka alustavale firmale on
JepRent platvorm parim turunduslik
hüppelaud, sest palju on ettevõtteid,
kes vajaksid kohalikku transporti,

ehitus- ning metsatehnika abi. Võidavad ka inimesed, kes soovivad oma
maja ümber välitöid teha, kuid vastava tehnika ja teenusepakkuja leidmine oli seni keeruline.
Tehnikat võib JepRenti vahendusel
pakkuda nii teenuse kui tootena ehk
koos juhiga või ilma. Teretulnud on
ka lihtsama tehnikaga teenusepakkujad. JepRent on tulus keskkond ohtlike puude langetajatele ehk arbujatele, survepesuriga katuste ja terrasside pesijatele ning oodatud on ka
murutraktori või ATV’ga osutatavad
teenused. Kasu saavad samuti need,
kellel teenust parasjagu tarvis on.
Kõik võidavad! JepRenti kuulutuste
lisamine ja lehe kaudu masinate /
teenuste rentimine on kuni 2018.
aasta lõpuni täiesti tasuta!

Ikka kiiremini, mugavamalt
ja lihtsamalt!
Jagamismajanduse üks kandvaid
mõtteid on, et igaüks saaks võimalikult lähedalt ja parima hinnaga

kätte toote või teenuse, mida ta parasjagu vajab. Ka JepRenti kaardirakendus täidab seda põhimõtet. Kui
on tarvis suvilakrundil kraavi kaevata, siis näeb kaardi abil kiirelt ja
lihtsalt, kus lähim kopp asub. Nõnda
säästab esiteks väärtuslikku aega, mis
kulus varem suure hulga erinevate
pakkumiste läbitöötamiseks, teiseks
ka raha, sest rasketehnika transport
on kallis.
Märksõna, mis nii tänast maailmapilti kui uudset rasketehnikaportaali
veel iseloomustab, on läbipaistvus.
Kõik, kes jagamismajandusel põhinevaid teenuseid kasutavad, saavad
teiste kohta tagasisidet jätta. Sama
praktikat järgitakse ka JepRentis.
Tagasiside võimalus tõstab toodeteteenuste väärtust ning tehingute
operatiivsust: kasutajatel on lihtsam
kvaliteetsed teenusepakkujad üles
leida ning probleemsete klientidega
ei pea üldse tegemist tegema.

Tarmo Vaik

TSITAAT: Kui metsaraie puhul saame rääkida vähemasti omaniku
majanduslikust kasust, siis muruniitmine on majanduslikult täiesti kasutu.
Ja mida me selle käigus saame – köndistatud aasad, heinamaad, liigirikkuse
hävitamise. Kus on nüüd me ultrarohelised protestijad, miks nad ei torma
murutraktorite ette? [---] Kutsun üles tegutsema nii, nagu mõnelgi pool
Euroopas juba talitatakse. Rohumaad on hooldatud vaid meeter-poolteist
äärtest. Ja ka sealt, kus teed neist läbi lähevad. Mujal aga on voogav
lillerikas aas. Uskuge, see on võimalik, uskuge, see on ilusam kui muru.
Rein Sikk. Pöörane muruniitmine... - Vikerraadios 20.juunil, err.ee.

7

MUHULANE

Veel käegakatsutavast ja hingeülendavast:

Küttepuud:
3-meetrised koos koju toomisega 20 eur/ruum. Halupuud erinevas
pikkuses, vastavalt tellija soovile. Võimalik tellida ka 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:

Vigursaagijad ja toetajad 2018 Senta pingi juures. Palju tänu
vigursaagijatele ja nende toetajatele!

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.

Üürged olid Üügul igatahes erakordselt vägevad. Tartu
Akadeemiline Meeskoor ja Virumaa Poistekoor.
2 x Kalmer Saar

* Otsin merega seotud asju võrgud/ankrud/meremehe riided ja ka
muud mööblit Viirelaiu Majakavahi külalistemajja Muhu külje alla. Kellel
oleks ära anda või müüa midagi, mis saaks uue hingamise meie juures, siis
helistage mulle 5454 2020, Priit.

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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Ostan igasugust vana mere-,
kalapüügi- ja talukraami.
Irene 509 2816.
* Müüa värsked saunavihad
(kask), võimalikud ka suuremad
kogused. Info tel. 5395 6672 /
pankrat.koosanen@mail.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!

Muhu Arvutivõlur OÜ
Pakun arvutite parandus- ja hooldustöid, IT
taristute paigaldust ning
arvutite ehitamist vastavalt
kasutaja vajadustele.
arvutivolur@protonmail.com
5822 7584
* Ehitusmehed/kiviaiameistrid
ootavad tööpakkumisi. Teostame
ka võsalõikust ning oodatud ka
muud väiksemad abitööd.
Info
tel.
5395
6672,
pankrat.koosanen@mail.ee
FIE Irena Tarvis
* raamatupidamine
* finantsanalüüs
* maksundusalane nõustamine
* majandusaasta aruannete
koostamine
Soovijaile pakun ka paberivaba
raamatupidamist ja nutikaid
pilvelahendusi.
Helista ja uuri tel 5565 5942.

Lõikuskuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Lilli-Vilhelmine Riis 96 (20.8)
Maimu Saarväli
95 (28.8)
Sofia Metsküla
91 (15.8)
Hilja Saksakulm
89 (5.8)
Arnold Räim
89 (19.8)
Vaike Ülem
89 (28.8)
Olga Äkke
88 (13.8)
Ariada Rosing
86 (27.8)
Alvi Toom
85 (13.8)
Jaakko Eero Juhani Salonen 84 (10.8)
Vilma Aljas 84 (16.8)
Pirjo Anitta Roponen-Lunnas 65 (3.8)
Liivi Pajust 84 (17.8)
Külli Tammik
65 (9.8)
Ülo Jagor
82 (20.8)
Rain Leht
65 (20.8)
Leili Saarkoppel 75 (12.8)
Tõnu Ligi
65 (25.8)
Rein Väli
75 (13.8)
Ülle Tuulmägi
60 (21.8)
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. NB! Uute nimekirjadega seoses
palun kontrollige üle, kas kõik toimib teie kunagiste soovide järgi.

Juu Jääb Muhu kirikus
Reede, 6. juuli kl 17.30:
Esineb Jazztronik - klaver (Jaapan),
Asuka Yoshizaki - koto (Jaapan).
Kavas: Jaapani traditsionaalne muusika, Arvo Pärt, Jazztroniku originaallooming.

Hoovikohvikute päev Orissaares 11. augustil kl 11-16.

Autoga rannakülastaja, keera
kindlasti tümps maha ja aeglusta
külateedel tempot. Tea, et jalgsi
käimine soodustab mõtlemist!

Laupäev, 7. juuli kl 14.00:
Alanud on rahvusvaheline Hiite
kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest
pühapaikadest. Eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning
suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma. Fotosid saab
võistlusele üles laadida alates 1.
septembrist kuni 15. oktoobrini
2018.

Esineb ESPEN BERG TRIO (Norra); Espen Berg - klaver (Norra), Bardur Reinert Poulsen (Fääri Saared),
Simon Albertsen (Taani).
TASUTA kontsert on Muusikatalus laupäeval kl 15.00 - esineb
USA Air Force Dixieland orkester.

Algus kl 19. Piletid müügil kontserdipäeval kohapeal (12 / 8 eurot,
eelkooliealine tasuta).

Kirikuteated
EELK Muhu Katariina
kogudus
Juu Jääb kontserdid kirikus 6.
juulil 17.30 ja 7. juulil 14.00.
Pühapäev, 8. juulil kl 14
jumalateenistus armulauaga (Muhu
kirikus).Teenib õp. H. Nelis.
Pühapäev, 22. juulil kl 14
jumalateenistus armulauaga (Muhu
Hooldekeskus).
Teenib õp. H. Nelis.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 529 1881
hannes.nelis@eelk.ee

EAÕK
Rinsi Jumalaema Kaasani
pühakuju kogudus
28. juuli kl 10 Jumalik liturgia
(külapäeva programmi raames).
Hellamaa Peetruse ja Pauluse
kogudus
juulis teenistust ei ole.
Teenib preester Toivo Treima,
tel 5635 0051; toivo@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
23. juunil 87-aastane Elfriide Noot.
Tunneme kaasa omastele!

Juunitorm.
Kalmer Saar

ENAMPAKKUMISE TEADE. Muhu Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku
enampakkumise korras rendile vallale kuuluvad Raugi küla Jaaniaru maaüksuse
(katastritunnus 47801:003:0450, pindala 4,33 ha) ja Kallaste küla Peedu
maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0658, pindala 4,14 ha).
Katastriüksused asuvad kohaliku omavalitsuse kaitstaval loodusobjektil „Peedu
pangad ja nende lähiümbrus”. Maa kasutamisel tuleb tagada ala kaitse-eesmärgi
täitmine. Ala kaitse-eesmärk on üldplaneeringus sätestatu kohaselt tervikliku,
visuaalselt meeldiva ja algupärase maastiku säilitamine looduslike liikide
soodsa seisundi tagamisega ning avatud vaate hoidmisega merele. Tegevuste
planeerimisel loopealsete elupaigatüübi esinemise alal maaüksustel tuleb
lähtuda loopealsete ja kadastike hoolduskavast („Eesti loopealsed ja
kadastikud. Juhend koosluste hooldamiseks ja taastamiseks” Aveliina Helm,
Tartu Ülikool, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, 2011).
Maad antakse rendile 10 aastaks, enampakkumise alghinnaks 20 eurot/ha
aastas. Pakkumise märgusõna „Peedu pangad”.
Esitatav pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja aadressi, sõnadega
pakutavat summat, nõusolekut enampakkumises esitatud tingimustega,
pakkumise esitaja allkirja. Pakkumised peavad olema märgistatud
märgusõnaga, esitamise tähtaeg 13.7.2018 kell 10.00. Pakkumised esitada
digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@muhu.ee
Täiendavate küsimuste korral helistada tel 453 0680.

* Juuksur Hety Huum töötab alates 30. juunist Soondas,
Collesteri tööstuskompleksis. Tel. 5670 5862. Meeldivate kohtumiseni!
Augusti Muhulase materjalid on teretulnud 30. juuli õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 550 eks.
Hind 30 eurosenti

