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1. juunist - 31. augustini
on vallamaja avatud
E - K 8.30-17
N 8.30-18
R
8.30-16
lõuna 12.30-13.
11. juunil kell 20 Muhu
Katariina kirikus kontsert
BACH. MOTETID, esitab
kammerkoor Voces Musicales, dirigent Risto Joost.

20.- 25. juuni
Muhu Päevad
info kodulehel www.muhu.ee
21. juunil kell 20 Muhu Põhikooli saalis Salme Vallateatri
etendus “Majakavahi tüdrukud”.
22. juunil kell 20 Muhu Katariina kirikus kontsert.
23. juunil Jaaniõhtu Hellamaal:
rongkäigu algus kell 20 Hellamaa külakeskuse eest.
Esineb Läti rahvatantsugrupp
“SANACEJI” ja Muhu taidluskollektiivid. Tantsuks mängib
ansambel “ALDERJANTS”.
Rahvuslikud mängud lastele ja
noortele.
25. juunil kell 12 - 15 avatud
Hellamaal Laane talu kohvik ja
käsitöönäitus. Esineb folkloorirühm “Ätses”.
Muhu Turismiinfopunkt
on Liival avatud 13. juuni –
21. august 2016 iga päev
10.00-18.00.

Juuni 2016 (jaanikuu)

Muhu leht

Talgud läksid korda
Teeme Ära raames korraldati sel
aastal Muhus rekordiliselt 27 talgut, millest võttis osa üle 450
inimese.
Muhu Vallavalitsus tänab kõiki
talgulisi, kes hoolivad oma kodukandist ja kogukonnast. Teie abiga
said korrastatud külateede ja -tänavate ääred, külaplatsid, Liiva ja
Hellamaa spordiväljak, rajati kiigeplats, taastati kiviaedu, koristati
Rinsi kirikut ja selle ümbrust jne.
2016. aasta on merekultuuriaasta,
mistõttu pöörati Teeme Ära talgutel erilist tähelepanu veeohutuse
tagamisele. Nii said talgute raames
korrastatud ka mitmed ujumiskohad, paigaldati veeohutusstende
ja hooldati Kesse päästepunkti
varustust.

Rinsi kiriku koristamise talgud.
Tõnu Ling

Külatee korrastamine Simiste külas: vasakult Ingrid Laur,
traktori roolis Kristjan Säde, Rafig Jõeväli ja koer Rommel.
Kalmer Saar

Suur tänu talgujuhtidele: Piret
Saartok, Hants Kipper, Kaia Ljaš,
Ivar Kaldasaun, Ursula Piirsalu,
Malle Mätas, Matti Kaljuste,
Toivo Treima, Ave Toomsalu, Tiina
Jõgi, Oliver Äkke, Aino Rummel,
Kaie Solnask, Meeli Targem, Triin
Soopaju, Kalev Kütt, Aarne Jõgi,
Ain Kerem, Eve Suurkivi, Arvo
Vaga, Kadri Tüür, Marget Tafel,
Marin Aarn, Ivo Maripuu, Rein
Saksakulm, Toomas Rohtlaan, Märt
Lehto. Täname Muhu Hooldekeskuse tublisid kokkasid, kes keetsid
maitsva talgusupi. Samuti täname
Mohn OÜ pruulikoda Liival ja
Tambet Hooki, kes kostitas talgulisi
õllega.
Annika Auväärt

Muhu Põhikooli 40. sünnipäev
40. sünnipäevale ootab Muhu
Põhikool külla oma vilistlasi
reedel, 17. juunil. Kell 15 alustatakse koolimajas osalejate registreerimist ja tehakse ka majas ringkäike. Kell 16 saab seal alguse akadeemilisem pool: kontsert-aktus
mälestustega, kell 18 pakub koolisöökla suppi. Tunni pärast jätkub

osalejate registreerimine spordihoones, kus kool on valmis vastu
võtma õnnitlusi, tervitusi, kingitusi
ja vilistlaste esinemisi. Kell 21 astub
lavale ansambel „Onud”, mängimaks tantsumuusikat, ja kell 1 öösel
algab vilistlasdisko, mille lõpuaega
kindlaks määratud ei ole.
Spordihoone pidu on laudadega,

kus iga lend oma laua ise katab,
avatud on baar. Nii seisab kirjas
päevakavas (vt ka lk 8). Direktor
Andres Anton arvas, et päevakavva
peaks mahtuma ka aeg, mil vilistlased jõuavad surnuaias käia.
Sügiseks siin viis aastat koolijuhiametis olnud Andres Anton
Järg lk 4.
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11. juunil Lõunaranna
sadamas Ahjupitsa päev ja
saate “Suvenaabrid” salvestus

VTA: Ka ühe sea
pidamisel tuleb kõiki
nõudeid täita
Kuigi alates eelmise aasta septembrist pole uusi sigade Aafrika
katku juhtumeid kodusigadel
avastatud, püsib seakasvatustele
endiselt väga suur oht.
Suvel suurem seakatkurisk
Igal nädalal diagnoositakse
sigade Aafrika katku kümnetel
metssigadel erinevates Eesti
piirkondades. See näitab, et
viiruse kontsentratsioon looduses on väga kõrge ja tühisemgi
eksimus võib tuua taudi metsast
farmi. Kõige suurem puhanguoht on just suvekuudel juulist
septembrini, mil algab suurem
metssigade liikumine metsas,
metssead tulevad põldudele
sööma ning ka inimesed liiguvad
rohkem metsas.
Nõuded on samad
suurtele ja väikestele
2015. aasta septembrist
kehtestati seakatku puhangute
tõttu kõigile seakasvatustele
uued ja karmimad bioohutusnõuded. Uute nõuetena rakendusid ooteaeg söödale ja allapanule ohutuse tagamiseks,
sigade väljaspidamise täielik
keeld ja territooriumi tarastuse
nõue.
Katk ohustab ühtmoodi nii
väikemajapidamisi kui suurfarme. Seepärast tuletab VTA
meelde, et nõuded on kõigile
ühesugused ning VTA kontrollib
neid täie rangusega.
Sead peavad olema registris
Seakatku tõrjumise seisukohalt on väga oluline, et kõik
loomapidajad täidaksid seadusest tulenevat kohustust ning
registreeriksid loomapidamiseks
kasutatavad hooned ja seal
peetavad loomad. Sigade arvu
teatamise kohustus on seapidajatele samaväärne kui
bioohutusnõuete täitmise kohustus sigade pidamisel. Nende
andmete põhjal korraldatakse nii
loomataudi seiret, ennetamist
kui tõrjet.
Maarja Kristian, VTA
loomakaitse, loomatervise ja
söötade osakonna juhataja
Kogu seakatku puudutav
teave on koondatud veebilehele
www.seakatk.ee

Kevadine Hõbelusikapidu
Muhu vallas on traditsiooniks saanud korraldada
väikestele muhulastele ja
nende vanematele Hõbelusikapidu kevadel emadepäeva eel ja sügisel vahetult enne isadepäeva.
6. mail, ilusal maikuu
reedesel päeval oli lasteaia
saali kokku kutsutud kuus
kõige väiksemat muhulast
oma vanematega. Pidulikku päeva aitasid kauniks
luua Orissaare Muusikakoolis käivad muhu lapsed
Kadri Ligi ja Silver Ots.
Suured tänud nende õpetajatele Anne Kannule ja Kairit Levitile. Lasteaia poolt
tervitas lapsevanemaid
juhataja Reet Hobust- Pildil kõige nooremad koos emadega (vasakult): Aleksander Vahter,
koppel, toredad luuletused Liisu Vihm, Ronja Saat, Nataly Tarvis ja Mona Tüür.
esitasid keskmisest rühTaavi Virak
mast Ragnar Ots ja Ott Tarvis ning mustrilised sünnitunnistuse kaa- söömine pidavat jõudu ja jaksu
vanemast rühmast Meribel Veski- ned, raamatu, emadele lilleõis ja tooma nii lapsele kui emale. Maitsisadele au süüdata lapsenimega va pudru eest tänud kooli kokkameister ja Krisete Keinast.
Vallapoolsed õnnitlused ja küünal. Fotograaf Taavi Virak tegi dele.
Aitäh kõigile abilistele!
kingitused andis üle vallavanem pere- ja ühispildid.
Jätkuvalt kaunist suve!
Päev lõppes ühises kohvilauas
Raido Liitmäe. Iga laps sai kingitusteks nimelise hõbelusika, muhu- peotorti ja titeputru süües, mille
Anneli Tamm

Vallavalitsuse istungitelt
6. mai
Kinnitati sotsiaalkomisjoni otsused.
Otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jäävad hanked „Muhu
lasteaia söögisaali kööginurga mööbli
ja köögitehnika soetamine ja paigaldus” ning „Muhu lasteaia söögisaali
mööbli soetamiine”.
Otsustati korraldada hange „Muhu
perearstikeskuse rekonstrueerimise
projekteerimistööd”. Hanke eest
vastutavaks isikuks määrati ehitusspetsialist I. Võeras.
Anti nõusolek jätta riigi omandisse
katastriüksuseid (määrus nr 117).
Kinnitati Väikese väina 110 kV
kaabelliini detailplaneeringu (DP)
lähteseisukohad.
Kinnitati Linnuse k Tammiotsa mü
DP lähteseisukohad.
Otsustati jagada Rinsi k Piiri kü:
Piiri ja Männa.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
kaalutlusotsuses toodud tingimustel:
- Simisti k Haukaküüdse mü,
- Nõmmküla Oliveri mü.
Väljastati projekteerimistingimused Koguva k Kunstitalli mü elektrivõrguga liitumise rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Kallaste k Pangaaru mü puurkaevu
rajamiseks,
- Kapi k Pihla mü puurkaevu rajamiseks,
- lairibavõrgustiku ELA 090 I etapi

(Muhu saar) mikrotorustikus fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks
kaalutlusotsuses esitatud tingimustel,
sh ei ole Koguva k Käspri mü-l ehitustööde teostamine lubatav enne,
kui on korraldatud nimetatud mü-le
isikliku kasutusõiguse seadmine.
Kinnitati 2015. a Hajaasustuse
programmist rahastatav projektitoetus Viira k Tiiriki puurkaevu
rajamiseks.
Moodustati Muhu Noortekeskuse
juhataja konkursile laekunud kandidaatide hindamise komisjon.
Vaadati üle volikogu materjalid.

17. mai
Väljastati projekteerimistingimused Hellamaa k Tamme mü sauna
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Nõmmküla
Kõrgemäe mü puurkaevu rajamiseks.
Otsustati jagada:
- Päelda k Allika kü: Allika ja Ojametsa,
- Nautse k Matsi kü: Matsi ja Roosi.
Otsustati määrata Mäla k asuva
katastriüksuse nimeks ja lähiaadressiks Ere.
Kinnitati lihthanke „Muhu valla
teede pindamistööd” edukaks pakkumuseks OÜ Üle pakkumus.
Kinnitati ürituse „Muhu Muusikatalu avamine Jaan Tätte kontserdiga”
toimumine 21. mail kl 15-20, korraldaja Eesti Saarte Kultuuriühendus.
Kinnitatii ürituse „Väike videviku-

kontsert” toimumine Põitse k Uuekopli talu õuel 25. juunil kl 20-22.
Kinnitati reovee kogumismahuti
hankimiseks ja paigaldamiseks korraldatud pakkumustulemused: edukaks tunnistati Fertil OÜ pakkumus.
Otsustati anda luba ilutulestiku korraldamiseks Soonda külas 4. juunil kl
00.00-00.15, korraldab Hansa Ilutulestikud OÜ.
Otsustati korraldada alla lihthanke
päärmäära jääv hange „Maasi Jäätmejaamas elanikkonnalt 2016. a
kogutud ohtlike jäätmete äravedu ja
käitlemine”.
Kinnitati hanke „Muhu lasteaia
söögisaali mööbli soetamine” edukaks pakkumuseks OÜ Pixner.

Volikogu 11. mai istungi
päevakorrast
- Piirkonna vee-ettevõtja tähtajaline määramine.
- Müügipileti hindade kehtestamine.
- Arutelu punkt (ÜP vaidlustaja
kompromissettepanek; MTÜs
Visit Saaremaa osalemine; 2016. a
eelarve 4 kuu täitmine).
Seltsitegevuse toetuste
taotlemise 2016. a II vooru
tähtaeg on 15. juuni.
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Lehe- ja jaanikuu
Muhu Muuseumis

Külade pildialbumitest
Suveperioodil saab Muhu külade
pildialbumitega tutvuda Liiva
raamatukogus T, K, N, R 8.3016.30; L 8.30-14.00.
Endiselt on oodatud pildimaterjal majapidamistest, külade
ühisüritustest ja olulistest paikadest neilt, kel mingil põhjusel
pildid möödunud aastal tegemata/saatmata jäid. Pildid
palume saata 31. augustiks
annika@muhu.ee või tuua
mälupulgal vallamajja. Lisainfo
453 0674, 5622 1922 või
annika@muhu.ee

Lehekuu ilusad suveilmad
soodustasid muuseumi külastatavust. 11. mail avasime Kunstitalli.
Avamisest võtsid osa paljud
huvilised, esinesid ansambel
„Kiääks” ja trio „Svarta Vinbär”
Rootsist. Pärast pakkusime kõigile
külalistele Muhu Põhikooli kokkade keedetud väga maitsvat
kalasuppi. 13. mail külastasid
muuseumi sõprusvalla Utajärvi
esindajad, toimus giidituur Meelis
Mereääre eestvedamisel ja hiljem
vahetati näituseid.
14. mail leidis aset traditsiooniline muusemiöö, mis sel aastal
kandis pealkirja „Öös on laineid.”
Alates kella 18st oli muuseumisse
sissepääs kõikidele huvilistele
tasuta. Avasime näituse „Muhu
leiutajad,” lisaks sai vaadata näituseid „Muhu Nurme Ristimäe
kalmeleid,” „Meremeeste kirjad” ja
meie püsiekspositsioone – Tooma
talu, kirjanik Juhan Smuuli sünnikodu koos kõigi hoonete ja taluvaraga, Koguva endist koolimaja ja
rahvuslikke tekstiile. Kell 19 alustasime vestlusi meremeeste Veiko
Saarkoppeli, Margus Lingi ja Mihkel Abega. Kell 21 laulsime mereteemalisi laule, kaasa käisid laulmas
ka külalised Utajärvilt koos muhulastest saatjatega. Meremeeste jutte
jätkus kuni kella 23ni ja küsida oleks
olnud veel palju, aga seda siis järgmistel kordadel. Õhtu oli tore ja
meeldejääv. Külastajaid oli umbes
seitsekümmend.
Lehekuus külastasid muuseumi
ka mitmed õpilasrühmad. Osadele
oli ettetellitud ka programm, kus
tegime väikese tuuri Toomal ja

Armsad muhulased ja
muhulaste sõbrad!
Trio “Svarta Vinbär” Rootsist Kunstitalli avamisel.
Koguva küla vahel, mängisime
mänge ja kõik said proovida kõmpidel käimist, hööveldamist ja
naelte puu sisse löömist. Muusemist lahkuses olid lastel rõõmsad
ja rahulolevad näod ning soov meid
taas külastada.
Jaanikuus jätkame aktiivselt
rühmade ja turistide vastuvõtmist.
11. juunil kell 11 avame Kunstitallis muuseumi kunstikogu näituse
ja samal päeval saab vanas koolimajas vaadata meie Utajärvi sõprade poolt kaasa toodud näitust
„Utajärvi enne ja nüüd”.
23. juunil kell 15 – 15.30 tantsib Tooma õuel Läti tantsurühm
„Sanaceji.” Pilet 2 eurot.
29. juunil toimuvad pidustused Hellamaal seoses kiriku
150. juubeliga. Muusemi poolt
koostatakse ja pannakse Hellamaa
Külakeskusesse üles näitus „Saksa
usust vene usku”.
Kindlasti lisandub ka siia
jooksvaid üritusi, millest saab teada

meie kodulehe, facebook’ilehe ja
kuulutuste kaudu.
Eelinfona anname teada, et
eelmisel aastal esmakordselt
Koguvas toimunud ainult Muhu
tootjate toodangut pakkuv laat
„Meite Muhu mant” tuleb taas.
Plaanime ka tänavu laada läbi viia
ja enamusele müüjatele on sellekohane eelinfo edastatud. Laat
toimub 2. juulil Koguvas algusega
kell 10. Samal ajal on Koguvas
toimumas veel Saare Maakonnna
jahimeeste kokkutulek ja saarel on
liikvel muusikafestivali „Juu Jääb”
külastajad. Tänaseks on selgunud,
et ka Looduse omnibuss on taas
külastamas Koguvat kahe bussitäie
külalistega.
Kavasse oleme plaaninud veel
„Muhupäraste rannarõivaste
demonstratsiooni”. Muuseumil on
juba tegemisel kaks komplekti, mida
plaanime laadal näidata. Kutsume
siinkohal veel üles kõiki huvilisi
osalema moedemonstratsioonil
oma muhupäraste rannarõivastega.
Anna palun oma osalemisest
teada muusemi tegevusjuhile –
tegevus@muhumuuseum.ee või
telefonil 5451 1291. Kell 12 on meil
külas tantsurühm „Helgerid” oma
kavaga. Orienteeruv laada lõpp on
kell 14.
Suvel oleme avatud igapäev kella
9 – 18. Kunstitall on avatud iga
päev kella 10 – 18.
Siret Jõeleht
Muhu Muuseumi tegevusjuht

Muhu käsitööselts Oad ja Eed
ning Piiri Taaskasutuskeskus
korraldavad Muhu Põhikoolis
20.-24. juunil Muhu päevade
raames kaltsu- ja muudest
(taaskasutus)materjalidest
kootud vaipade näituse TRIIBULINE MUHU. Selleks ootame kõiki muhulasi, kes ise
näpuosavad või kellel kodus
ilusaid vaipu, näitusel osalema.
Me ei põlga ära ka juba kasutuses olevaid vaipu, mis armastusega tehtud ja omanäolised. Kui
teate, et häbelikumat sorti naabrinaisel kena käsitöö kodus
olemas, innustage ka teda.
Vaibad kogume kokku 16.
juuniks seltsi ruumi Liiva Ühisturunduspunktis. Täiendavat
infot saab Ivilt tel. 5850 9096 ja
Marelt tel 5348 9445.
Julget osalemist!

Noppeid
Saarte koostöökogult heakskiidu
saanud ja PRIA rahastusotsust
ootava 21 projekti seas on mitu
Muhu heaks kirjutatud projekti,
andsid teada 19. mai Saarte Hääl
ja 25. mai Meie Maa.
MTÜ Väinamere Uisk taotleb
ligi 43 000 eurot, et käima lükata
Moonlandi õppekeskkond, mis
lahendaks maakonna kitsaskohti
merehariduses ja traditsioonilise
oskusteabe säilitamises. EELK
Muhu Katariina Kogudus taotles
30 243 eurot kivikatuse panekuks pastoraadihoonele. MuhuMaaLammas taotles 14 322
eurot, et rajada väike katusealune ning korraldada käsitöölistele ja väikelambapidajatele
harivaid koolitusi villa väärindamiseks.

Mälestusmärk represseeritutele
Rahvast jätkus meremehi kuulama ja laule laulma.
2 x Kalmer Saar

püstitatakse Liivale vallamaja ja sotsiaalmaja vahele, kinnitas Saare
maakonna Memento ühenduse juht Rein Väli 20. mai Saarte Häälele. „See
peaks olema kõikidele muhulastele, kes on repressioonide all kannatanud,”
selgitas Rein Väli.
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Noortekat juhib
Marii Pregel
Muhu noorteka uueks juhiks
valiti nelja kandidaadi hulgast
Elena Marii Pregel (26), teatas
17. mai Meie Maa. Elena Marii
on õppinud Kuressaare gümnaasiumis, lõpetanud Tallinna
tervishoiu kõrgkooli ja õpib
praegu rahvatervishoidu Tartu
ülikooli arstiteaduskonnas. Ta
on olnud vahetusõpilane Taanis,
teinud noorsootööd ja projektijuhtimist vabatahtlikuna, olnud
terviseedenduse peaspetsialist
päästeametis jms. 15 aasta eest
kolis ta perega Muhusse elama,
varem käis siin suvitamas.

Muhu Tänavatantsu
Päevad 2016
Ootame 11-16-aastaseid noori
osalema viiendat aastat toimuvatel Muhu Tänavatantsu Päevadel, mis toimuvad 18.-20.
augustil 2016. Muhu Tänavatantsu Päevad on tänavatantsukoolitusega suvelaager, kus
tegevused ning ööbimine toimuvad Muhu Noortekeskuses.
Tänavatantsukoolitust viivad
läbi JJ Street tantsuõpetajad
ning viimasel päeval toimub ühine tantsuetendus Muhu Jooksul. Lisaks toimuvad erinevad
vabaajategevused. Täpsem info
ning
registreerimine
noortekeskus@muhu.ee või
telefonil 5192 9111.

Muhu Noortekeskuse
suvised lahtiolekuajad
Suvel on Muhu Noortekeskuses
Noorteka õhtud iga nädala
kolmapäeval ja neljapäeval kell
17-21, välja arvatud 22.- 23.
juuni (jaanipäev), 13.-14. juuli
(filmilaager), 17.-18. august
(Muhu Tänavatantsu Päevad).
Suvekavasse võib tulla muudatusi.
Suvel tegutseb Muhu Noortekeskuses Noortekohvik Spunk,
toimuvad filmiõhtud, lauamänguõhtud, õuemänguõhtud
jm. Lisaks toimuvad suvel noortekeskuses ka muud põnevad
tegemised ja üritused, mille
kohta leiate jooksvalt täpsemat
infot Muhu Noortekeskuse
facebook’i lehelt ning plakatitelt
Liiva Konsumi juurest.
Muhu Noortekeskus soovib
noortele meeleolukat suvevaheaega ning kohtume Noorteka
õhtutel ning suvelaagrites!
Arnek Grubnik valiti seitsme
kandidaadi hulgast Kuressaare
Noortekeskuse juhiks, kirjutas
11. mai Meie Maa.

Muhu Põhikooli 40. sünnipäev
Algus lk 1.

ütles, et sünnipäevalaps on nagu
ikka neljakümnene: natuke kortsus,
natuke väsinud, aga piisavalt elukogenud ja ikka lootusrikas. Koolil
on läinud hästi, eriti hästi aga möödunud õppeaastal, kus selgus, et
Muhu kooliõpilane on üks paremaid
emakeeletundjaid Eestis.
Koolis õpib täna 89 õpilast (septembris alustas 87), aga kõige õpilasterikkamatel õppeaastatel pidi
kool mahutama üle 240 õpilase ja
moodustati paralleelklasse, kuna
intri uksed avanesid õppealajuhataja Ulvi Kipperi sõnul sissepoole
ning eeskirjade kohaselt ei tohtinud
üle 15 õpilase sellises klassis olla.

Kooli direktorid “teatepulga üleandmisel”.
Muhu Põhikooli arhiiv

1976. aasta kevadel lõpetas Piiri
8-klassilise Kooli viimane lend,
teised Piiri kooli õpilased ja õpetajad alustasid uut õppeaastat
1976. aasta 1. septembril J. Smuuli
nim. Muhu 8-klassilises Koolis
Liival (Liiva Algkool oli nimetatud
J. Smuuli nim. Muhu 8-klassiliseks
Kooliks 1971. a). Piiri koolist tuli
Liivale 12 õpetajat, Liiva algkoolist
jäi kaks, direktoriks oli 35 aastat
Senta Room - nii on kirjas kooli
kodulehel. 1977 lõpetas kooli 15
õpilast. Õpetaja Leena Peegel lisas,
et Hellamaa 8-klassiline Kool
lõpetas 1978 ning järgmistest klassidest läksid mitmed otse edasi
Orissaare kooli, sest nagunii tuli ju
kooli vahetada.

Praegused koolimeeleolud
Andres Anton rääkis, et nüüd pakutakse õpilastele peale esimest
tundi hommikuputru. „Meil on
natuke söögikallakuga kool ka!”
muheles ta, lugedes üles populaarsemaid „kallakuid”: rahvatants,
tikkimine, folkloor ja ... söömine!
Kodulugu on tunniplaanis teist
õppeaastat, selle õpetaja Leena
Peegel on mures: „Ei leia tervelt
Muhu saarelt enam majapidamist,
kus oleksid kõik harilikud taluloomad olemas, keda lastele näidata
saaks!”
Õpetajate arvates on riigiseadused segi ja tehnika pealetung teravalt tuntav. Nutiseadmed lülitatakse
reeglina tundide ajaks välja, ent
ikkagi hõivab virtuaalne maailm nii
palju noorte tähelepanu, et tegelik
reaalsus üllatab – lapsed ei tule
elementaarsete oskustega enam
toime. Üha rohkem probleeme tekitavad ka kõrvaklapid, mida soovitakse kanda kas või jalgrattasõidul,
aga see on ju mitmekordselt ohtlik,
kui tajud niigi segamini. Aina suuremal osal lastest on ülim pingutus

läbida jalgrattaeksamil vigurrada –
tasakaal nimelt puudub. Teisalt
möönab direktor, et nutitelefon on
tõepoolest maailma parim lapsehoidja. Kui olen küsinud „rumala”
küsimuse kooliaia kohta, miks seda
pole, teatavad õpetajad Leena ja
Ulvi, et oli küll, aga maa-ala kuulub
nüüd kirikule. Ent mis veel hullem:
alla 13. eluaastat ei tohigi lapsi tööle
sundida (kujutage ette, maainimesed)! Samas olevat kõige popim ring
just puidutööring. Maalapsed
peaksid siiski koduloomi tundma
ja talutöid oskama: elu võib üllatada.
Ulvi mainis, et lapsevanematel
on suur sõnaõigus ja arvatakse, et
kool peaks koguni laste vaba aega
sisustama. Suured ootused on hinnetele, ehkki elus ei ütle keegi sulle:
istu, viis, või: istu, kolm. Aga usinate õpilaste koormus on tõesti suur:
kes midagi teeb, see teeb kõike ja
käib ka olümpiaadidel kooli esindamas. Kui palju kellegi koolikott
kaalub, see olevat juba hambaga
nali.
Siin jõudsid meie jutud selleni,
mis kooliharidust pressib: ebaterve
süsteemini, mis – tundub – aina
ühendaks ja liidaks suuremate
numbrite nimel. Ka koole.
Muhus on teatavasti varem olnud palju rohkem koole, neist võib
lugeda kooli kodulehelt ajaloo
peatüki alt (autor Eda Maripuu).
Toon Eda tekstist üksikuid tähendusi.

Muhulaste koolitamise
teisi tähiseid
Tänavu sügisel möödub 115
aastat Hellamaa 2-klassilise
ministeeriumikooli (täpsemalt:
Rahvahariduse Ministeeriumi
Hellamaa 2-klassiline maakool)
avamisest Kantsi Jüriväraval.

Esimene lend sai tunnistused 1905.
aasta 31. mail.
1911. aasta loenduse järgi oli
Muhus 21 kooli, kus käis kokku
496 last. Eesti riigi alguses hakati
seniseid külakoole sulgema, 1925.
aastaks oli koole alles jäänud vaid
kaheksa. Liival on kooli peetud
kindlasti kõige kauem, sest seda
tehti kiriku juures. Kolmekümnendate aastate keskpaigaks oli alles
jäänud kuueklassilised koolid
Liival, Piiril (alates 1927), Hellamaal, Tamsel (al. 1930) ja Simistes
(al. 1934). Ka Tupenurme kool
muutus 6-klassiliseks.
Pärast Teist maailmasõda jätkasid eestiaegsed koolid Piiri, Liiva,
Simiste, Hellamaa ja Tamse 7klassiliste mittetäielike keskkoolidena. Tupenurme kool jäi
algkooliks.
70 aastat tagasi, 1946. aastal
asutati Piiril Vassili Randmetsa
algatusel keskkool, mis tegutses
Muhus kuni 1953. aastani ja saatis
ellu neli lendu. Pärast keskkooli
äraviimist Tumalasse ja hiljem
Orissaarde jäi Piirile taas 7klassiline kool, hiljem muutusid
Piiri ja Hellamaa 8-klassilisteks
koolideks (vastavalt 1959 ja 1961).
2002. aastast on Muhu saarel
ainult üks kool, mille õpilaste arv
saavutas oma maksimumi õppeaastal 2003/04. Kooli juhtis 19762011 Senta Room, kes on õpetanud
Muhus ka Tamse ja Piiri koolides.
Aastatel 1999-2002 renoveeriti
kooli ruumid põhjalikult.
Seega oli sajand tagasi Muhus 20
kooli ja üle 400 õpilase rohkem kui
praegu. Muidugi oli ka Muhu
elanike arv sel ajal ligi neli korda
suurem.
Kirjatüki pani ülaltähendatud
abimeestega kokku Anu Pallas
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Muhus ja Orissaares on
palju andekaid õpilasi
Andekate õpilaste arendamise
kohta maakondlike olümpiaadide
tulemuste põhjal tegi Argo Kirss
ettekande Kuressaare linnavolikogu hariduskomisjoni koosolekul,
millest ilmus kokkuvõte 27. mai
Saarte Hääles (Argo Kirss, Haridusmaastik pole ideaalne; täpsem
tekst kättesaadav blogist http://
argokirss.blogspot.com.ee/).
Kasutades tulemuste võrreldavaks muutmiseks kohapunktide
meetodit, taandas ettekandja need
saja vastava astme õpilase kohta.
Tema võrdluspildis kujunes parimaks Muhu Põhikooli näitaja, mis
oli poole kõrgem SÜGi põhikooli
astme omast.
Argo Kirss: “Muhu tulemus on
hoopis teisest klassist. Mis seal
toimub, et nii väike kool nii palju
häid olümpiaadikohti suudab
saavutada, mina ei tea, meie koolid
võiks seda uurida.” Eriti silmapaistvad on Muhu õpilaste tulemused
matemaatikas. Samuti küündivad A.
Kirsi metoodika põhjal väga tugevasti esile Orissaare õpilased.

Aasta Muhu lasteaias
Aeg läheb lennates, kohe-kohe on
algamas soe ja rõõmus suvi. See on
aeg, kus kõik, nii väikesesd kui suured, peaksid veidikenegi saama nautida rannamõnusid ja peredega
koosolemist. Kogu õppeaasta oleme ju viksilt lasteaias käinud ja siinset elu elanud. Üheskoos oleme
õppinud ja toredatel üritustel osalenud. Sügis algas ühise spordipeoga
Orissaares, kust meie lasteaed tuli
tagasi tubli II kohaga, jõulude ajal
päkapikutasime ja pidasime jõulupidusid, mitmel korral oleme rõõmustanud hooldekeskuse elanikke
esinemiste ja oma tööde näitusega,
rahvakalendri tähtpäevi tähistasime koos Muhu Muuseumiga.
Traditsioonilised üritused toimusid
valla sünnipäeval, isadepäeval, EV
sünnipäeval ja emadepäeval. Emakeelepäeva tähistasime juba mitmendat aastat järjest vanavanematega. Kevadel toimusid kõikidel
rühmadel väga erinevad väljasõidud: „Jänesed” käisid õppekäigul
politsei- ja piirivalvelaevale „Kindral Kurvits”, „Oravad” ja „Siilid”
sõitsid Nautsesse eksootilisi loomi
ja linde vaatama. Muhu Lasteaed

Naerupäev

osales sel kevadel veel kahel lasteaedade ühisüritusel – Tornimäel
toimunud lasteaedade teatrifestivalil ja Valjalas veeohutuse päeval.
Tornimäel olime esialgu pealtvaataja rollis, aga järgmisel aastal osaleme juba näitemänguga. Lastele
need üritused väga meeldisid. Nii
nagu kombeks saanud, toimus ka
sel aastal meie saalis sügisene ja
kevadine Hõbelusikapidu. Selle
üritusega tervitatakse kõige pisemaid muhulasi ja nende vanemaid.
See loetelu lasteaia tegemistest
on ainult osake, sest kõike ei jõua
siinkohal ära nimetada.
Tänan lasteaia nimel kõiki, kes
meie tegemisi ja ettevõtmisi on
toetanud ja meid hea sõnaga meeles
pidanud. Tänu saajad on kõik meie
lapsevanemad, koostööpartnerid
ning eriliselt pikad paid ja tänud on
ära teeninud kaks suvemuhulast
Toomas Kapsta ja Allan Pajus, kes
annetasid lasteaiale suure hulga
oma laste korralikke raamatuid ja
mänguasju.
Soovime kõigile sooja suve ja
kena puhkust!
Reet Hobustkoppel

Hellamaa külakeskuses
tähistati ülemaailmset naerupäeva, peakorraldajaks
maakonna esimene ja seni
ainuke diplomeeritud naeruterapeut Marve Järv Pädastest, kirjutas 2. mai Meie
Maa.
Kohal olid ka naeruterapeudid Helje Kasesalu ja Ene
Oljanoi ning reikimeister
Veronika Padar. Tutvustati
permakultuuri, vesiravi,
reikit, naeruteraapiat. Edaspidi hakkab Järv korraldama
naerujooga kursusi varsti
valmivas Tõnise majas
Liival.
“Naerujooga eesmärk on
säilitada endas lapsemeelsus, leida mängulisus – see
on meist nii kadunud. Meile
on selgeks tehtud, kasva
suureks, ole normaalne, et
kui täiskasvanu itsitab, siis
tuleks ta kuhugi ära viia. Kes
aga ei karda tobe olla, võib
julgelt naerujoogasse tulla,”
julgustas Järv.

Ma armastan oma kodu
Siin olles kaob kogu maailm ja maailmamured. Kunagi elas siin Uiekopli
Iida. Ta maksis piimaraha korra kuus ja minu ema saatis mind raha tooma.
Mulle see meeldis, jooksin otse läbi kadakate ja Soometsa augu, sest see
karjamaa ja Uiekopli koht olid kuidagi erilised - nii ilus ja nii kodune. Iga
kord ma oma peas küsisin, kas need naised teavad, kui õnnelikud nad on.
Need Uiekopli eided.
Olen tänulik kõigile, kes mind mõistsid ja aitasid mul selle koha peale
kodu rajada. Istudes esimest korda oma maja terrassil, tundsin, et seda
rõõmu ei saa ainult iseendale jätta. Kogemata ütlesin välja, et tahan oma
õuerõõmu teiste inimestega jagada ning asjad hakkasid kiiremini liikuma
kui muidu. Tänaseks on juba 10 aastat tagasi kogemata väljaütlemisest
tekkinud väike õuepidu, kuhu saab tulla ja kus olla ja nautida muusikat
koduses olemises. Selle aasta 25. juunil ootan inimesi viimast korda oma
õuele. Aeg ja raha teevad oma töö, aga Uiekopli hea aura jääb alles. Sügav
kummardus Uiekopli eitedele!
Üks väga õnnelik eit, kes elab Uiekoplil
ja lubab alati inimesi oma õuele.

Posõ pakub Folk’n’rolli
POSÕ on kollektiiv, mille juured
ulatuvad sügavale Pärnu- ja Viljandimaale. Oleme noored - mõni meist
alustab kõrgkooliteed sel sügisel,
mõni juba tammub seda rasket rada.
Me oleme oma muusikaliseks stiiliks nimetanud Folk’n’roll. See
tähendab seda, et meie hinges on
rahvalik muusika, millesse lisatud
tavapärasest suurem annus nooruslikku vabameelsust. Just nimelt
põhimõte, et miski pole kindel,
käib ansambel POSÕga tihtilugu
kaasas. Või kui, siis saab kindel olla
selles, et meie kontsert toob hea
tuju ja paneb jala tatsuma. Aga kõik,
mis laval toimub, on ebakorra-

pärane. Vahetevahel isegi rütm.
Kui me Muhumaale tuleme, saab
kuulamatulija erakordse kogemuse
osaliseks - samasugust kontserti
pole kunagi olnud, ja mitte kunagi
ei tule kah. Ja üllatusi saab. Küsid,
et kas on ikka väärt punt? Tudengibänd 2014, Tudengite eurovisioon
2015, Vabariiklik koolibändide
konkurss 2014... neid võidukarikaid võib välja tuua erinevaid. Ah
et mandri rahval on teistsugune
maitse? Nii Kuressaares kui Kihnu
saarel on POSÕ kohale toonud
sadu ja sadu kuulajaid.
Kui nüüd lõbusalt otsad kokku
tõmmata, siis ansambel POSÕ ei

ole mitte lihtsalt muusikaline
kollektiiv. Oma rõõmsameelse
nooruslikkuse juures huvitavad
meid ka maailma toimimise mehhanismid: näiteks see, kuidas ikkagi

ansambel Rock Hotel Ivo Linna
juhtimisel Kuivastu praamile
jõudis, kui rong kõigest Virtsu
sõitis. Kohtume 25. juunil ja
arutame üheskoos!
Toomas Koitmäe
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Kilde

Vaba Rahva Laul
toob eestlased
Lauluväljakule

25 aastat Linnuse külas Aadu
talus piimakarja pidanud Jaan
Kesküla kavatseb oma loomad
likvideerida, kirjutas 7. mai
Saarte Hääl. “Kui keegi soovib
ära osta, siis loomad on mul
päris head, kui ei, siis lähevad
keeduvorstiks,” ütles Jaan
Kesküla. Pärast Aadu talu
piimakarja likvideerimist jäävad
saarel piima tootma Tuule
Grupi Hellamaa farm ja Linnuse
külas toimetav üheksa lüpsilehmaga Koidu talu.

20. augustil toimub Tallinna
Lauluväljakul isamaaline laulupidu Vaba Rahva Laul, millega
tähistatakse Eesti Taasiseseisvumise 25. aastapäeva.
“Tuleme kokku Lauluväljakule ja laulame koos, saades nii
jälle natuke paremateks inimesteks,” räägib idee autor, ürituse
algataja ning peakorraldaja Ülo
Kannisto. „Meile ja meiega
laulavad koorid üle Eesti ja palju
tuntud lauljaid.”
Piletid on müügil Piletilevis,
30. juunini on hinnaks 8 eurot:
www.piletilevi.ee/est/piletid/
muusika/mitmesugust/vabarahva-laul-182325/

Kui vähendaks
mürasaastet!?
Kui loodusesse lähme, jätame
auto maha. Või kui tingimata
peame autoga minema, siis keerame raadio või plaadimängija
hiljemalt kohale jõudes kinni.
Meie saar on pisike, siin on
vahel iga põõsa taga keegi, kes
soovib puhata, ennast leida ja
laadida, aga ikka sunnitakse
mingit tümpsu või võõrast
muusikamaitset kuulama
linnulaulu, metsa- ja merekohina
asemel. Arusaadav, kui mõni
linnakäras tümpsutab, seal pole
nagunii vaikust, mida kuulata.
Aga maale tulles unustagem
oma tehislik taustamuusika ära,
siin on nii palju loomulikke
imekauneid helisid, millest me
kõik muidu ilma jääme. Pealegi
tuleme meie ehk mõnda randa
vaid tunniks-paariks, seal
läheduses elavad inimesed on
samas juba kannatuse katkemise
piiri peal, sest tümpsutajaidmootorimüristajaid muudkui
tuleb ja läheb, läheb ja tuleb nagu
suure linna peatänaval... Ah jaa,
kui keegi ehk vaikust üldse ei
talu, siis on ju olemas kõrvaklapid, või – laulge ise.
Küll oleks kena, kui me ei
trügiks autodega mereni. Auto
tuleks jätta merest võimalikult
kaugele, jalutuskäik sihtmärgini
häälestab inimest paremini
looduse rütmidesse ja aitab
rahuneda. Ka jalgratas sobib
liikumiseks hästi. Kõik möirgavad „pillid” võiks rahus kuuri
alla panna – meil ju aeg puhkab.
Veel peaksime kokku leppima, millal oma muruniidukitega pläristada, et mõni tund
päevast ikka vaikust ka saaks
nautida. Muru võib ju õite ajal
osalt kasvamagi jätta, nii leiame
üles taimed, mis meid aidata
soovivad. Puhas maitse asi, kui
kiilakaks keegi oma õuemuru
ajada püüab, kuid mingi aja
peaksime jätma oma niidukidtrimmerid rahule. Näiteks kas
või pühapäeviti. Lepana Anu

Simiste nimi taastatakse

Fotovõistlus looduslikest pühapaikadest
Algas Hiite kuvavõistlus 2016, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest
looduslikest pühapaikadest. Võistluse eesmärk on väärtustada ajalooliste
pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund
ning suunata inimesi pühapaiku külastama ja hoidma.
Võistluse peaauhind on 1000 eurot, lisaks jagatakse eriauhindu. Fotosid
saab võistlusele saata kuni 31.10.2016 aadressil: www.maavald.ee/
kuvavoistlused/h - samast leiab ka täpsemat teavet võistluse kohta.

Muhu vald saatis Saare maavanemale Kaido Kaasikule
vajalike dokumentide paketi
Simisti küla nime muutmiseks
Simisteks, teatas 13. mai Meie
Maa. 20. aprillil otsustas Muhu
vallavolikogu algatada küla nime
muutmise. Enne seda oli eelnõu
1.–17. aprillini avalikul väljapanekul valla kodulehel ja vallavalitsuse kantseleis. Ettepanekuid, arvamusi ja proteste
algatuse kohta ei esitatud.
Simiste puhul on tegemist
küla ajaloolise nimega. 2016.
aasta alguse seisuga elas
rahvastikuregistri andmetel
Simiste külas 34 inimest.

Üks kask nuttis kevadisel ööl
Irma Järvesalu
Selle kase all avas oma silmad meid
oma pilvedevahelisel heledal teel
valvav kunstnik ja luuletaja Arved
Viirlaid.
A. Viirlaiu „Hulkuri evangeelium”, mille kaas on autori kujundatud, paelub oma lihtsuse ja keele
iluga, kõneleb igatsusest ja kodumaa mahajätmise valust. Luulekogu on välja antud Londonis 1948
ja selle kogu saatis mulle Feodor
Veski, festivali „Juu jääb” ellu
kutsunud Villu Veski onu. Feodor,
kauaaegne kanadalane, peab end
hinges pärismuhulaseks tänaseni.
Luulekogu tiitellehel on kirjas –
see raamat kannab numbrit 1147.
Kogu avaluuletus „Minu elulugu” loob lihtsas sõnakasutuses
selgeid üldistusi ja on nagu läheneva
sõja ärevust haarav: linavästriku
nokast kukub autori esimene hommik, päike muheleb punastel õuntel,
musta karu käppades saab autor

seisatuma, sest nii saab näha palju
ilusat, mida joostes ei hooma.
Ta vihkab inimest ta tuimuses,
sest armastab teda nii väga.
Enim meeldis mulle luuletus
„Sügisõhtu Vormsil”. Kirjanik Jüri
Tuulik lubas selle panna oma
kirjutuslaua lähedale. Kas ta seda
tegi, ma ei tea.

meheks.
Luuletuses „Täna ei ole mul
aega” on kodu poole oma poegi
varjama lendav valge lind pekstud
rahes pimedaks. Autor tunneb, et
surra võib ka iseendas ja eksiteed
tuleb käia üksinda.
Arved Viirlaid kutsub hetkeks

Tuulikud lõhuvad
madalat taevast,
mis on nii raske,
et takistab hingamist.
Seisan kiviaedade vahel,
olen nagu teisest maailmast,
elav inimene.
/…/
Vaatan
laiale, tühjale teele:
tuhanded jäljed
kaovad pimedusse.
Nad kõik läksid
ja mina, rumal, ootan.
Ootan eilset päeva.

7

MUHULANE

* Tõnise Galeriis Paenasel avatud Lembit Michelsoni fotonäitus
meie pärandkultuurist.

Muld:
Müüme huumuserikast sõelutud
mulda haljastuseks 10 eur/tonn
Sõelutud muld täiteks (sisaldab
kuni 1,2 cm läbimõõduga kivi) 5 eur/
Küttepuud:
Müüme 3-meetrist küttepuud, tonn.
hind alates 18 eur/ruum koos Saadaval erineva fraktsiooniga
killustik, liiv ja kruus.
kojutoomisega

Lembit Michelsoni fotonäitus meie pärandkultuurist on üleval
15. korda, Michelsoni personaalnäituste arv läheneb 80-le.
1. mai avamisel jäid pildile fotode autor Lembit Michelson,
Tõnise turismitalu perenaine Soile Siltanen ja keraamik Marget
Tafel.
Õie Õll

Simple Express Kuressaare – Tartu bussiliini soodsamaid pileteid saab
osta bussifirma kodulehelt www.simpleexpress.eu ning need tulevad müüki
30-60 päeva enne väljumist.

Koost
Kümmekond aastat tagasi Liival
alustanud Muhu restorani uus
nimi on Koost, kirjutas 28. mai
Saarte Hääl. Erinevaid nimevariante kaaluti läbi sadakond,
eelkõige pidi nimi viitama
tegevusalale ja oma vaoshoituses
välja kandma.
Restoran Koost avatakse
juuni esimeses pooles.

Pruulikoda Koguvas
Pärdi talu õues

Lõhutud küttepuud alates 28 eur/
ruum koos kojutoomisega (lehtpuusegu).
Kõik halupuud on enne lõhkumist
aasta kuivanud ja niiskusesisaldus
alla 20%.
Eraldi saada ka kase-, tamme- ja
saarehalud.
Pakume kompleksiga küttepuude
saagimis- ja lõhkumisteenust.
Võimalus tasuda järelmaksuga.

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

Tehnika:

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

7. mai Meie Maa kinnitusel
toimetab seal Vanatoa turismitalu
peremees Erkki Noor, kelle kääritamise põhikomponent on mesi.
Muhu Pruulikoja OÜ kodulehele
tuleb põhjalik jutt Muhu õlle
rituaalidest, uskumustest ja
õllelauludest. Sama õue peal on
plaanis avada käsitööpood, kus
põhirõhk on rannarahva kaubal.

Collester OÜ

Eesti Töötukassa infopäev
Eesti Töötukassa ootab Teid Töövõimereformi infopäevale Kuressaares
13. juunil kell 10 - 14 Kuressaare Kultuurikeskuses Tallinna 6.
Infopäeval „Mida pean teadma töövõimereformist?” saavad enda jaoks
huvitavat teavet nii töötajad kui tööandjad.
Rohkem infot leiab ja registreerida saab www.tootukassa.ee/
content/toovoimereformi-infopaev-kuressaares

Pallasmaa ja Nõmmküla inimesed saavad kokku
9. juulil 2016 kell 12 päeval on
Nõmmküla külaplatsile endise
paaditöökoja juurde oodatud kõik
Nõmmküla ja Pallasmaa külade
praegused ja endised elanikud, aga
ka need, kel küladega seotust ja
hingelähedust. Tore, kui oleks
kaasa võtta vanu pilte. Kohapeal
ühissöömine, pillimees ja ka lahvka.
Osavõtutasu 5 eurot (alla 15aastased tasuta) kanda Jana Pint
FIE Irena Tarvis
* raamatupidamine
* finantsanalüüs
* majandusaasta aruannete
koostamine
* maksundusalane nõustamine.
Helista ja küsi julgesti
tel 5565 5942.

arvele nr EE892200221049994189
Infot saab: Maie Laaneväli tel.
501 3689, Piiri Tiir; Reet
Hobustkoppel tel. 5669 1980,
Muhu Lasteaed; Jana Pint tel. 5348
5665, Muhu Pagarid. Neile saab
maksta ka osavõtutasu sularahas.
Palume raha tasuda 1. juuliks
2016. Jagage infot oma tuttavate ja
lähedastega!
Head metsaomanikud! Kõigil
metsaomanikel on võimalus saada
atesteeritud metsakonsulendilt kuni
15 tundi nõustamist aastas riigi
kulul.
Küsi lisainfot ja nõustamist MTÜ
Saaremaa Metsaühingust!
Tel. 5045 978 (üld) või 5305
9455; 5341 2480 (juhatuse liikmed)

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

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

50 675 02 paavo@collester.ee

Kohapeal valik Energizer, Centra (Exide) ja AD (Bosch) akusid, AD
akudel hetkel 3a garantii.
Asume Soonda külas vanas laudakompleksis.
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Muhu Põhikool 40

Muhu Põhikool ootab oma lõpetajaid, endisi õpetajaid ja kooli
töötajaid Muhu PK 40. sünnipäeva tähistamisele
reedel, 17. juunil 2016
Muhu Põhikooli 40. sünnipäeva päevakava.
Koolimajas:
15.00 – alustame osalejate registreerimist, ringkäigud koolimajas
16.00 – kontsert-aktus
18.00 – koolisööklas supp tuntud headuses
Spordihoones:
19. 00 – osalejate registreerimine jätkub
19.30 – kool võtab vastu õnnitlusi, tervitusi, kingitusi, eeskava
vilistlastelt...
21.00 – tantsuks mängib ansambel „Onud”
01. 00 – vilistlasdisko
Spordihoones on laudadega pidu, iga lend katab oma laua ise...
Osalustasu 15 eurot (kuni 16. juunini) palume kanda arveldusarvele:
EE 042200221016815026 (Eve Suurkivi) Swedbank. Selgitusse: Muhu
kool 40, vilistlase lõpetamisaegne nimi ja aasta

Hellamaa Peetruse ja Pauluse kiriku 150. juubeli
tähistamine kolmapäeval, 29. juunil 2016
Juubeli kava: 9.00 Veepühitsus
10.00 Piiskoplik liturgia Hellamaa ülemapostlite Peetruse ja Pauluse
kirikus ja ristikäik ning hingepalve Hellamaa kalmistul.
13.00 Lõunasöök Hellamaa külakeskuses
15.00 Näituse “Saksa usust vene usku” avamine Hellamaa külakeskuses
18.00 Kontsert Hellamaa ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirikus
(laulja Vera Kondratjeva, helilooja Kristian Blak ja muusik Villu Veski)
19.00 Rahvapidu Hellamaa staadionil
Seto Miihi Summ - meeste leelokoor; Mokornulga - naiste leelokoor
Muhu rahvatantsurühmad “Ätses”, “Tokkroes” ja “Väike roos”
Laulja Vera Kondratjeva, Handi-Mansi rahvuskultuuri kandja Siberist,
ja helilooja Kristian Blak Fääri saartelt
Muusik etnograaf Sigmund Vatvedt ja antropoloog Rutt Treima Norrast.

Heinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Meranda Veltmander 94 (4.7)
Adeele Paist
90 (7.7)
Floriida Tüür
90 (20.7)
Helju Vaher
89 (23.7)
Estra-Aino Noor
87 (27.7)
Hilja Lindberg
86 (3.7)
Uno Nõu
83 (5.7)
Albert Noor
82 (28.7)
Virve Meema
81 (2.7)
Selma Kabur
81 (18.7)
Seppo Jaakko Juhani Peussa 80 (3.7)
Ilmar Noor 75 (23.7)
Helju Soom
80 (20.7)
Silja Schapel 70 (18.7)
Rein Holm
75 (3.7)
Ivo Põlluäär 60 (21.7)
Elgi Naaber
75 (15.7)
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.

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab
meelde, et koerte ja kasside
regulaarne marutaudivastane
vaktsineerimine on endiselt vajalik
ja kohustuslik. Lemmikloomi tuleb
vaktsineerida vähemalt kord kahe
aasta tagant.
Lux Expressi väljumisajad
suunal Liiva - Tallinn:
7.00 (esmaspäev – reede), 6.45
(laupäev – pühapäev), 14.12, 18.55
suunal Tallinn - Liiva:
7.55, 11.45, 17.45.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Jumalateenistused toimuvad
pühapäeviti kell 10 Muhu
Katariina kirikus, kui ei ole
teatatud teisiti.
26. juunil kell 12 surnuaiapüha
Muhu luterlikul kalmistul Viirakülas. Teenib koguduse hooldajaõpetaja Hannes Nelis, mängib
puhkpilliorkester.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 529 1881
hannes.nelis@eelk.ee
* Pakun matustele viiuli- või
puhkpillimuusikat!
Telefon 5560 7297.

EAÕK
Rinsi Neitsi Maria Kaasani
Pühakuju kogudus
23. juunil kl 12 kalmistupüha.
Hellamaa Peetruse ja Pauluse
kogudus
23. juunil kl 14 kalmistupüha.
29. juunil kl 10 Jumalik liturgia.
Kiriku nimepäev, 150. a juubelipidustused: veepühitsus, piiskoplik liturgia, ristikäik, hingepalve
kalmistul, lõunasöök, näituse
avamine, kontsert kirikus, rahvapidu staadionil.
Teenib preester Toivo Treima,
tel 5635 0051; toivo@eoc.ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
16. mail 98-aastane Pauline Kesküla.
30. mail 64-aastane Georg Keert.
Tunneme kaasa omastele!

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!

14. juulil kell 21 Nautse Mihkli
talu õuel C-JAMi ja Kristjan
Kannukese leegitsev kontserttuur
PÕLEMINE, pühendusega Eesti
rocki suurkuju Gunnar Grapsi 65.
sünniaastapäevale
Piletid eelmüügist alates 13
eurost Piletilevis ja Piletimaailmas
üle-Eesti.

Korstnapühkija tellimine
koos redeliga: A. Vaha, tel 5668
4705, email: akgetmer@gmail.com

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

* Ostan vanema mootorratta.
Komplektsus ei ole oluline. Võib
pakkuda ka varuosasid. Tel. 513
9893.

* Müüa 68 tihumeetrit erineva
diameetri ja pikkusega madala
kvaliteediga metsamaterjali,
asukoht Pärase külas.
Kontakt 52 555 92.

* Kiviaedade ladumine, võsalõikus, haljastustööd, muruniitmis
- ja trimmeritööd, puude saagimine
ja lõhkumine, väikesemahulised
ehitus- ja remont/renoveerimistööd.
e-post: saarekoll@online.ee
Tel.: 5863 4252.

* Vitaalne ja arvutit valdav
vanadaam Simiste külast otsib
juunikuuks inimest, kes kord
päevas teda külastaks. Ootab
kõnesid +372 56246913 või
Estelle.Vikman@gmail.com

Juuli Muhulase materjalid on teretulnud 1. 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 580 eks.
Hind 30 eurosenti

