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Muhu leht

Muhu valla 2008. a
preemiate laureaadid
2008. a Kultuuristipendium - ÜLO REHEPAPP - ainulaadse
aastatepikkuse järjepideva ja süstemaatilise kodu-uurimusliku töö,
Muhu kihelkonna asustusloo ja elanike põlvnemise uurimise eest.
2008. a Spordistipendium - PILLE-RIIN TOOMSALU - 2008. a
heade sportlike saavutuste eest vabariigis (juunioride Eesti meister
viievõistluses).
2008. a Haridustöötaja stipendium - REIN LAHKE - seoses
pikaajalise pedagoogilise töö, isikliku eeskujuga järeltuleva
põlvkonna kasvatamisel ja saabuva 75. juubeliga.
Tüdrukute nädala tegemisi: tantsukavade konkurss,
esinemas 9b. Loe ka lk 4.

20.2.2009 toimunud volikogu istungil valiti salajasel hääletusel
Aasta Tegu 2008 - Presidendi allee taastamine.

Reis Pärnu kodutute loomade
varjupaika
Varjupaiga mõte oli ideaalne - hea,
et see teoks sai. Sealsed töötajad
olid väga sõbralikud ning lahked.
Koertel oli väga hea meel, et me
nendega tegelesime, mängisime ning
jalutasime. Meile endilegi meeldis
see väga. Saime sealt superelamuse.
Meil oli hea meel aidata hüljatud
koeri ja kasse. Saime õppetunni, et
kunagi ei tohi loomadele liiga teha
ning loomi tuleb hädas aidata. Suur
abi oli annetatud rahast - Pärnu
loomakliinikust nimega Saurvet OÜ
ostsime koertele ja kassidele süüa,
ussirohtu, kõrvarohtu, mänguasju
ja kassidele liiva. Peale kauba saime
veel kaks ilusat kinkekotti - ühe
koti sisu läks kassidele, teine
koertele.
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Kui kellegil tekib soov võtta
koera, siis tuleks mõelda ka
kindlasti varjupaigale. Sealsed
loomad ootavad väga uut peremeest ja loodavad, et nad saaksid
parema elu. Loodame, et saame

külastada veel varjupaiku ning
koguda nende heaks raha.
Tekst: Kadi & Anni
Pilt: Arnek

Murdevõistluse
tulemused

Peaauhind: Vambola
Pärtel. Ligi 700 sõna ja
väljendit koos selgitustega.
I koht: Juta Peegel. Töö
koosnes kolmest osast: 1.
sõnaraamat, 2. ütlemised
ning 3. muhulaste ilmaennustused ja sellega seotud
tarkused.
II koht: Kollektiivne töö
lasteaiajuhataja Reet Hobustkoppeli juhendamisel.
Muhu sõnastik, lisaks ka
ütlemised.
III koht: Selma Kabur.
Mõned märgusõnad muhu
keelest ja põhjalik ülevaade
Muhu kohanimedest.
Kõik osalenud 18 võistlustööd väärisid zhürii
tunnustuse.
Korraldajad: Muhu muuseum, Liiva ja Hellamaa
raamatukogud, noortekeskus.

MUHULANE

2

2009. a eelarve projektist
27. märtsil jõuab volikokku 3.
lugemisele eelarve projekt mahus
üle 40 miljoni krooni. Investeeringuid on 16,6 milj. krooni eest,
tegevuskuludeks 23,9 milj. krooni
ja reservfond 417 tuhat krooni.
Investeeringutest lõviosa - 13,5
milj. kr. - moodustab sotskeskuse
ehitus. Seda objekti toetab
Euroopa Liit EAS-i kaudu 2009.
aastal 11,3 milj. krooniga. Ehitus
peab valmima 18 kuuga. Teede
renoveerimine on sel aastal vaeslapse osas, sest riik sihtfinantseerib teedesse ainult 25 % e 637
tuhat krooni, võrreldes eelmise
aastaga (2 500 800 kr). Vald oma
vahenditest eraldab teedehoiule
juurde 471 tuhat krooni, millest
200 tuhat kr on plaanitud jooksvateks kuludeks (lumetõrje, teede

27. märtsi
volikogu
istungi
päevakord

1. Levalõpme Metsa, Riida
ja Aadu DP kehtestamine.
2. Volikogu 16.5.2008. a
otsuse nr 204 parandus.
3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja mü
sihtotstarvete määramine.
4. Muhu Hooldekeskuse
SA asutamine.
5. Muhu ja Ida-Saaremaa
vanurite hooldekodu rajamisega seotud garantiide
andmine.
6. Muhu valla 2009. a
eelarve 3. lugemine.
7. Muhu valla põhimääruse
muutmine, 2. lugemine ja
kinnitamine.
8. Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskiri, 2. lugemine
ja kinnitamine.
9. Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri, 2.
lugemine ja kinnitamine.
10. Muhu valla 2009. a
eelarve vastuvõtmine.

Hästi öeldud:
Iff: “Ma ei usu, et kaevandatakse vaid Muhu teede
korrashoiuks, see naiivne jutt
on meie uinutamiseks.”

jooksev remont). Lasteaia teise
rühma renoveerimine ja sisustus
kokku on eelarve projektis 831
tuhat krooni. Põhikooli riigipoolne
investeeringu komponent on kolme
aastaga kogunenud 583 tuhat
krooni. Veeprojekti omaosalus on
370 tuhat krooni. Hajaasustuse
kaevude projekti eelmisest aastast
sihtfinantseeritakse kokku 120
tuhande krooniga. Samad vahendid
selleks aastaks eraldatakse vajadusel reservist. Muuseumi erinevad investeeringud omavahenditest
on kokku 220 tuhat krooni.
Murutraktori soetamiseks on
arvestatud 40 tuhat krooni ja
samapalju ka spordihalli akende
vahetuseks.
Tegevuskulud on jäänud pea
eelmise aasta tasemele, sellest

majandamiskulud on viidud miinimumini. Sots. toetusteks on
eelarve projektis üle 1 milj. krooni,
sellest stipendiumifond 100 tuhat.
Sünnitoetus jääb endiselt 4000
krooni. Sots. komisjoni poolt on
ettepanek matusetoetust tõsta
2000 kroonile ja ranitsatoetus 1.
klassi minevatele õpilastele 1000
krooni. Koolilõuna maksumuseks
on riik kehtestanud 11,47 kr.
Laenu jääk 1. jaanuari 2009. a
seisuga on 3,6 milj. kr. Käesoleval
aastal võetakse laen, 1 miljon, sots.
keskuse kaasfinantseerimiseks.
Laenu põhiosa tagasimaks sel aastal
on 421 tuhat ja intress 239 tuhat
krooni.
Kui tulumaksu laekumisega
tagasilööke ei ole, võrreldes eelarves kavandatuga (11 270 000 kr,

mis on ligi 11 % väiksem kui
eelmise aasta tegelik laekumine), ei
peaks vallavalitsus negatiivset
eelarvet plaanima. Aga seda kõike
on veel vara oletada.
Mööda saab 1. kvartal, kus
tulumaksu eralduse määr brutotulust on 11,93 %. Alates 2. kvartalist hakkab eraldus olema 11,4%.
Vallavalitsus on jätnud vabast
jäägist eraldamata 1,2 milj. krooni
raskemateks aegadeks või ka
järgmiseks aastaks ette.
Tahan omalt poolt soovida
hallatavate asutuste juhtidele ranget
kokkuhoidu ja targalt tegutsemist,
et see aasta üle elada ja toime tulla.
Ilusat saabunud kevadet kõigile.
Pearaamatupidaja

Lea Valk

Vallavalitsuse istungitelt
10. veebruaril toimus Muhu lasteaia hankekonkursi koosolek rühmakompleksi rekonstrueerimistöödeks. Lihthankepakkumisi oli
laekunud 8, ehituslepingu sõlmimiseks otsustati alustada läbirääkimisi Estomar OÜ-ga kui soodsaima pakkumise esitajaga.
16. veebruar
Tehti parandus korralduse nr 37
(4.2.09) preambulas, kust oli välja
jäänud teise pakkuja nimi.
Otsustati jagada Raugi k Aspli
mü seitsmeks üksuseks.
Otsustati maksta toetust folkloorirühmale “Kodukootud” seoses
Tallinna Muhulaste Seltsi aastapäevapeole sõiduga.
Määrati kasutusvaldusse antavate maaüksuste nimed, maade
sihtotstarbed ja pindalad:
- Lalli k Niidu (1,69 ha) ja Lepiku
(2,47 ha)
- Kallaste ja Tupenurme k
Sõerupealse (47,38 ha)
- Kuivastu k Raja (1,55 ha).
Personalilõunale kinnitati järgmised hinnad: põhikooli sööklas 20
kr, lasteaia sööklas 18 kr.
Kinnitati Muhu valla Stipendiumifondi ning volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni ühiskoosoleku
protokollist 10.2.09 lähtudes
stipendiumide saajad (vt lk 1).
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Hellamaa k ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni elektrivõrguühenduse
väljaehitamiseks kanalisatsioonipumpla jaoks

- OÜ-le ViaRiviera Invest Kallaste k Radari elamule ja kõrvalhoonele.
Väljastati kasutusload:
- Nautse k Jaagu-Mihkli suvemajale
- Külasema k Kopli-Andruse
suvemajale.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud laekunud avalduste
rahuldamiseks ravimite, transpordi
jm kulude kompenseerimiseks.
20. veebruar
Tehti eelarveparandusi selle 2.
lugemiseks.
Vallavalitsus tutvus Pallasmaa k
Mihkli DP KSH aruandega ja tegi
tähelepanekuid (1. kas ehituskeeluvööndisse planeeritud hooned
on ikka sadama teenindamiseks
vajalikud ehk kas planeering on
vastuolus looduskaitseseadusega,
2. tuleks täpsustada kõrvalhoonete
funktsioone ja 3. planeeringus
tuleks järgida üldplaneeringus
kehtestatud hoonete kõrgusi ja
katuse kaldeid).
Moodustati komisjon (I. Võeras,
T. Peedu) Lõunaranna sadama kai
ülevaatuseks, et vastata kasutusloa
väljastamise taotlusele.
3. märts
Otsustati maha kanda sõiduauto
Daewoo Nexia.
Määrati puurkaevu projektide
kooskõlastajateks valla ehitusspetsialist või kommunaalameti
juht ja keskkonnaamet.

Väljastati kasutusluba OÜ-le
Lõunaranna Investeeringud muulkaile.
Väljastati ehitusluba:
- Piiri ja Liiva k tarbeveepumpla
rajamiseks
- Piiri ja Liiva k olme-tarbevee
puurkaevu rajamiseks
- Linnuse k Aru elamu rekonstrueerimiseks
- Simisti k Kalda elamu ehitamiseks.
Kinnitati
projekteerimistingimused elektrivõrguühenduste
väljaehitamiseks:
- Tusti k Kristiini
- Võlla k Mereääre.
Otsustati tagastada Lepiku k
Nuka mü (6,27 ha).
Määrati munitsipaalomandisse
taotletavate teede teenindusmaid ja
kinnitati maade maksustamise
hinnad (korraldus nr 69).
Muudeti maade sihtotstarbeid
(korraldus nr 68).
Lisaks muudeti Mõisaküla
Merekivi mü sihtotstarvet (20 %
ärimaa, 80 % maatulundusmaa).
Otsustati jagada:
- Rootsivere k Porsa: Kuuse ja
Porsa
- Kuivastu k Tammikülje:
Tammikülje ja Tammioja.
Tehti parandused korraldusse nr
14, 12.9.08.

Vallavalitsuse ja volikogu määrused ja korraldused on kättesaadavad internetist www.muhu.ee avalik teave - dokumendiregister.
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Muhumaalase projekt tunnistati Eesti
Parimaks Sisuteenuseks 2009
17. veebruaril toimunud infoühiskonna aastakonverentsil näitas
Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium üles huvi
kodumaa tarbijaskonna ja tootja
vahelise suhte süvenemise vastu,
kuulutades Laat.ee kauplemiskeskkonna aasta Parimaks Sisuteenuseks Eestis. Tegemist on Muhumaa ettevõtte Virtuaalturg poolt
loodud tasuta internetiteenusega.
Laat.ee võimaldab tellida kaupa
otse kodumaa väiketootjatelt, elustades traditsioonilised kauplemis-

viisid interneti vahendusel. Eraalgatuslik projekt, mida juhib
Kallaste küla elanik Mihkel
Jürisson, kinnitati hiljuti ka
rahvusvahelise innovatsioonikonkursi World Summit Awards
kandidaadiks.
Laat.ee pakub väiketootjatele
tasuta veebiesindust, kus on
võimalik suhelda tarbijaga otse
erinevate suhtluskanalite kaudu.
Külastaja näeb pakutava kauba
kohta detailset informatsiooni
(tekstid, pildid, videod jne) ning

esitab selle põhjal tootjale tellimuse. Lisaks veebilehe kaudu
tekkivale personaalsele suhtele, on
tarbijal õimalik kujundada toote
sisu ja hinda ning maksta seejuures
eestimaise kauba eest ilma vahendaja osaluseta. Kõik nimetatud
teenused on tasuta.
„Laat.ee abil saab nüüd igaüks ise
ajada eesti asja,” on Mihkel
Jürisson ettevõtmises veendunud.
Lisainformatsioon:
http://www.laat.ee
http://e-konkurss.blogspot.com/

Teeme Ära - Minu Eesti
Külva mõtet, lõika tegu! Võta osa üle-eestilisest mõttetalgust 1. mail 2009.
1. mail avatakse üle Eesti kultuurimajades, koolides ja paljudes
teistes ühiskondlikes hoonetes 400
mõttekoda, kuhu oodatakse inimesi
avatud ruumi meetodil oma mõtteid
avaldama ja nende üle arutlema.
Arutelud saavad toimuma ka Minu
Eesti veebikeskkonnas ning mitmetes mõttekodades väljaspool
Eestit. Samuti on teretulnud
omaalgatuslikud ehk vabad mõttekojad, kus saab aktuaalsetel
teemadel arutleda ilma Minu Eesti
toimkonna poolt ettevalmistatud
talgujuhita.
Mõttetalgute teemad on ette
valmistatud Eesti parimate ühiskonnateadlaste ning erinevate
eluvaldkondade spetsialistide
abiga. Kokku on üles seatud 18
ühiskondlikku teemat. Soodustamaks lahenduste otsimist, peavad
mõttetalgutel kõik arutusele
tulevad küsimused algama sõnaga
„Kuidas?”.
Minu Eesti koordinaator Eva
Truuverk rõhutab, et mõttetalgute

eesmärk pole üksnes uute ideede
otsimine, vaid ka mõistmine, et
väga paljud head ideed saab ellu
viia nüüd ja kohe ning meie oma
kätega. „Me kõik oleme märganud
enese ümber asju, mida saaks
paremini teha. Tihtipeale võib
tunduda, et hea idee jääb vahendite
tõttu teostamata. Aga see ongi koht,
kus kodanikud võiksid kokku tulla,
leida probleemile lahendus ja see
koostöös kohe ka teostada. Tihti
on tulemus seejärel paremgi, kui
esialgne idee!” lisas Truuverk.
Minu Eesti analüüsitoimkonna
juhi Ain Aaviksoo sõnul ei lõpe
selle aasta talgud sugugi 1. mai
õhtul, pigem on tegu alles tegelike
tegude avapauguga.
„Mõttekodadest tekib kahte
tüüpi ideid. Esmalt sajad väikesed
„Teeme Ära”-d ehk ideed kohaliku
elujärje parandamiseks, mida saab
kohe ellu viima hakata. Teiseks
laiemad ühiskondlikud ideed, mis
viiakse kokku teiste sarnaste või
seotud ideedega ning saavad omale

toeks ekspertide mõjuhinnangu,”
selgitas Aaviksoo. Suuremad ideed
vajavad teostamiseks erinevate
sektorite tihedat koostööd ja
põhjalikumat ettevalmistamist.
“Soovime koostööd teha kõigi
algatuste, otsustajate ja tegijatega –
riik, ettevõtted, kolmas sektor – et
häid mõtteid ellu viia,” kinnitas
Aaviksoo.
Registreerumine Minu Eesti
mõttetalgutele algab 1. aprillist
koduleheküljel www.minueesti.ee
kui ka kõigis Eesti raamatukogudes.
Registreeruda saab vähemalt 3liikmelise meeskonnana, et soodustada inimeste omavahelist koostööd
ja motiveerida neid tulema mõtlema
koos perede, töökaaslaste ja
sõpradega. Mõttekaaslasi leiab ka
www.minueesti.ee foorumi kaudu.
Projekti rahastavad:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
Eesti Telekom, Euroopa Komisjon
Riigikantselei kaudu.
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20. veebruari
volikogu
otsustest:

Kehtestati:
- Simisti k Männituka DP
(otsus nr 248)
- Koguva k Kalasadama ala
DP (otsus nr 249).
Nõustuti Paenase k Kuuse
ja Raugi k Niidaste riigiomandisse jätmisega (otsus
nr 250).
Sotsiaalkeskuse ehitamise
omaosaluse katteks otsustati
võtta laenu (otsus nr 251).
Aasta Teoks 2008 kinnitati
Presidendi allee taastamine.
Volikogu erakorraline
istung toimus 11. märtsil,
arutati eelarveparandusi.

Võrkaia kalurid lõid MTÜ

Nõmmkülas toimunud sadamaomanike ja kalurite ühiskoosolekul otsustati asutada MTÜ
Võrkaia Sadam, kelle juhatuse
liikmeteks valiti Indrek Võeras,
Kaido Evert ja Hillar Peegel,
revidendiks Maret Hook. MTÜ
Saarte Kalandus esindajana
osales juhatuse liige Tiiu Kupp.
Kallaste sadama omanike ja
kalurite ühiskoosolekul otsustati samuti lähitulevikus intensiivsemalt tegelema hakata
sadama arenguplaaniga. Kallastel koosolekust võttis osa MTÜ
Saarte Kalandus juhatuse esimees Aado Keskpaik.
Eelkõige huvitab kalureid
euroraha kaasabil kalasadamate
renoveerimine, et säiliks traditsiooniline kalapüük ja et jääks
alles võimalus mereleminekuks
ja kala lossimiseks.
MM, 3. märts

Elektrooniline valijakaart
Paberil valijakaardi asemel saab
tellida e-teate Riigiportaalis
www.eesti.ee saab tellida evalijakaardi. See tähendab, et
valijakaart saadetakse paberi
asemel e-posti teel ning tellimus
jääb kehtima ka kõikideks järgmisteks valimisteks.
Sel aastal toimuvad Eestis kahed
valimised. Juunis valitakse uued
esindajad Euroopa Parlamenti ning
oktoobris kohalike omavalitsuste
volikogudesse. Valimiste eel on riigil
kohustus saata kõigile hääleõiguslikele valijatele valijakaardid.

Kes paberil valijakaarti ei taha, saab
riigiportaalis tellida elektroonilise
teate ehk e-valijakaardi.
E-valijakaardi tellimine riigiportaalist on lihtne toiming, milleks
kulub vaid mõni hetk. E-valijakaart
täidab sama ülesannet, mis paberkaart. Seda ei pea välja printima
ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma. Valijakaart
annab üksnes teavet selle kohta,
kus, kuidas ja millal on võimalik
hääletada. Kas hääletatakse
internetis või jaoskonda kohale
minnes, jääb iga valija enda

otsustada.
Siseministeerium koostab selle
aasta 7. juunil toimuvate Euroopa
Parlamendi valimiste valijate
nimekirjad 8. mai seisuga ning
alustab valijakaartide saatmist 12.
maist.
E-valijakaardi saamiseks tuleb
siseneda riigiportaali ning suunata
riiklik e-post (…@eesti.ee) isiklikule, tavapäraselt kasutatavale eposti aadressile. Need inimesed,
kellel on aadressi suunamine juba
seadistatud, saavad riigiportaalis
elektroonilise valijakaardi valiku

vastava märkega kinnitada.
Enne valimisi tuleks riigiportaalis
üle vaadata ka oma elukoha
andmed, sest nende alusel määratakse valijale valimisjaoskond.
Juhul kui rahvastikuregistris
kajastuvad elukoha andmed ei vasta
tegelikule elukohale, saab andmete
muutmiseks esitada uue elukohateate. Seda saab samuti kiiresti ja
mugavalt riigiportaalis teha.
Lisainfo valimiste teemal: http:/
/valimised.err.ee/
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Jürikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Elfriede Toom 94
Ludmilla Räim 86
Rosalie Rand 86
Arvet Kõrv 85
Aino Paas 82
Manivald Äkke 82
Laine Valk 81
Helja Sooäär 80
Vaike Pallasma 80
Leida Kesküla 80
Asedte Dede 75
Aino Puu 75

Näitusi
Muhu Muuseumis avatud
näitus UKU 1966-1994 K-P kl
10-17.
Liiva Raamatukogus näitus

Emakeelest, murdekeelest
Noppeid
Asta Auväärt 65
Heljo Noor 65
Juta Peegel 65
Palju õnne!

TEATED JA KUULUTUSED
Avatud

iluteenindustuba
Muhu restorani II korrusel vasakut
kätt.
Maniküür, geel- ja kangasküüned, lähitulevikus ka pediküür,
kulmude ja silmade värvimine keemiliselt ja ebasobivate karvade
eemaldamine vahatamise teel.
Eelregistreerimine Viktoria Avilo, 56 335 470.
Meie teeme kevadeks
puhtaks teie vaibad, diivanid
ja kasvõi terve kodu.
Helista: 56 459541, 56
692052, OÜ “Käoking”.

Juuksur Hety Huum
töötab Liiva kaupluse II
korrusel E,T,R 10:00-16:00 ja L
ettetellides, telefon 56705862.
Meeldivate kohtumisteni!

28. märtsil kl 12
Soonda vana lauda juures

Sünnipäevaralli.
Oodatakse jalgrattaid, sääreväristajaid, mini-MX-e, rollereid ja
isetehtud 3-4-rattalisi masinaid ja nende huvilisi. Kiivreid laenutab
motoring. Lähem info Paavo Aavikult või Arnek Grubnikult.

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused pühapäeviti kell
11 Muhu Katariina kirikus.
Õpetaja Urmo Saks, tel 4594440,
e-post urmo.saks@eelk.ee

EAÕK
Rinsi
12. aprillil kl 10 Kristuse
ülestõusmise püha liturgia, Paasa.

Hellamaa
19. aprillil kl 10 Kristuse
ülestõusmise püha liturgia.
Liiva hooldekodu
19. aprillil kl 13 Kristuse
ülestüusmise püha palvus.
Kena pühade ootust!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkus

20. veebruaril 70-aastane Sulev Vaga.
Tunneme kaasa omastele!

3. märtsi Oma Saar ja 7. märtsi
Meie Maa kirjutavad Triinu
Traumanni põnevatest käsitöötoodetest: maalitud tikanditega
kummikutest ja kalossidest ning
masintikanditest. 4. märtsi Meie
Maa aga kuulutab, et Muhu tennised müüvad ootamatult hästi.

Reformi vastu

“Siiski ei ole kõik omavalitsused
seda meelt, et haldusreformist tulu
tõuseb. Oma saarelise asendi tõttu
eripärases olukorras oleva Muhu
vallavanem Tiit Peedu on varemgi
kinnitanud, et muhulaste arvates
peaks Muhu säilitama niipalju
iseseisvust kui võimalik.
Regionaalministri väitele, et
omavalitsused ei saa hakkama
teenuste pakkumisega, vastab
Peedu, viidates näiteks pensionide
maksmisega seotud probleemidele,
et enne kui valdadele etteheiteid
teha, peaks riik ise peeglisse vaatama.”
Vt Raul Vinni.Haldusreform
liidaks maakonna üheks.
Oma Saar, 4. märts.

On valminud töö-ja
koolitusportaal EDUKAS!
Portaal on mõeldud eelkõige
erivajadustega inimestele, kuid
ka kõik teised inimesed on
oodatud. Portaali
www.edukas.invainfo.ee
kaudu on tööandjatel võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel hõlpsam
leida tööd. Samuti on portaalis
mitmesugust informatsiooni
käimasolevate koolituste kohta,
kus saavad osaleda ka erivajadustega inimesed. Portaali
kasutamine on tasuta.
Infot portaali kohta saab
telefonil 53 478 422 või e-maili
teel kylliki@think.ee

Jalad maha!

Oleme lasknud endale põlvkondade kaupa maailmakorralduse kohta sisendada valesid,
mida korratakse info nime all
tänagi. Äri- ja kaubandusmaailm
on loonud illusiooni, justkui
elaks inimene eraldi loodusest ja
kogu elu sõltuks kapitali vmt
otsustajate armust. Ilusasti ütles
vabariigi sünnipäevaaktusel
volikogu esinaine Kadri Tüür, et
kriis on üksnes majanduses.
Muhulased pangu aga tuhlid
maha ja vaadaku, et ka naabril
hästi läheks.
Kui aga maailmauudiseid
jälgida, tasub üles noppida
positiivset, näiteks seda, et
Venemaal Kemerovo oblastis
andis kuberner kriisi ületamiseks
käsu maha panna ämbritäis
tuhlist ja võtta lehm (alguses
lubatakse ka sööta). Moskvas
on ettevõtja German Sterligov
kutsunud riiki üles jagama
inimestele maad, mis praegu
seisab kasutuna ja kasvab võssa,
inimesi kutsub ta aga üles tasuma
senise mugava elu eest, hakates
uuesti füüsilist tööd tegema
sööti jäänud maadel, muutes
Venemaa ökoloogiliselt puhtaks
n.ö looduskaitsealaks.
Eestis on ees mõttetalgud
(miks mitte vabas õhus, kui ilm
ilus?), aga tegelikult saab nendel
osalematagi midagi enda jaoks
ära teha, katkestada sõltuvus
maaelust negatiivselt mõelda
(ehk ettekäändeid otsida, miks
midagi teha ei saa) ja asuda kahe
jalaga maa peale, nagu meie emadisad kolhoosi ajal. Ka tähtsate
otsuste tegijatel tasub jalad maha
panna ja tunnetada reaalse kätetööga, milline jõud kolhooside
tegemise järel meie külad päästis.
Valdade sundühendamise asemel
tuleks ühekülgse infovoo alla
jäänud poliitikutelgi kevadistele
sõnnikutalgutele minna, et Eesti
maa edasi ja paremini elaks.
Päristööd tehes suudaksime
ületada kergemini võimu kiusatused, hoiduda liigtarbimisest ja
eemalduda tasapisi sundsüsteemidest. Vahest jõuaksime
sedasi pabereisse uppunud elust
tagasi pärisellu?

Muhulane

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

