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Teeme ära
talgud Muhus

1. mail toimuvad Teeme Ära
talgud, kuhu oodatakse osalema
kõiki muhulasi ja nende sõpru.
Eelregistreerimisel saab valida
järgmiste tegevuste vahel:
Koguva karjääri korrastus
ja metalli äravedu
Eesmärgiks on korrastada
maastik ja luua tingimused killustiku kaevandamiseks vallale kuuluvatel maadel. Ligipääs
killustikule tagab valla teede
korrashoiu, riigipoolsed teetööd ja mustkatte leviku Muhu
saarel. Talgulistel palutakse
kaasa võtta töökindad.
Muhu Maalinnuse haljasala korrastustööd
Talgutel korrastatakse maalinnust ümbritsevat maastikku ja
eemaldatakse võsa. Kaugemaks
eesmärgiks on maalinnuse kujundamine kultuurisündmuste toimumiskohaks. Kaasa võtta töökindad. Abistavateks vahenditeks on võsakäärid, rehad ja
labidad.
Katariina kiriku ümbruse
koristustööd
Kiriku ümbrus puhastatakse
võsast ning korrastatakse põlenud kõrvalhoone asukoht. Kaasa
töökindad. Abistavateks vahenditeks on mootorsaed, võsakäärid, rehad ja labidad.
Talgud algavad kell 10:00.
Kõigile abilistele pakutakse
talgutoitu! Õhtul tähistatakse
Koguva Vanatoal talguid Kihnupoiste kontserdiga (algus kl 20).
Talgutele eelregistreerimiseks
külastage veebilehte http://
talgud.teemeara.ee/events või
helistage Muhu valla numbril
454 89 80.
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Muhu leht

Märts algas tüdrukute nädalaga
Tüdrukute nädala avaüritusel valmisid vallatud soengud. Teisipäeval
näideldi. Igast klassist osales kolm
tüdrukut, kes said endale kaks kotti,
milles olnud asju sai lavastuses
kasutada. Näidend tuli ise tunni
jooksul välja mõelda. Naerda sai.
Kolmapäeval valmistati kooki.
Dekoratsioonid olid suurepärased.
Neljapäeval toimus maadlus.
Igast klassist osales kaks tüdrukut.
Võisteldi klassiastmete vahel.
Reedel toimus playback, kus
tehti järele mitmeid esinejaid/laule/
muusikavideosid.
Naistepäeval said tüdrukud nautida nendele pühendatud kontserti,
kus esinesid poisid. Oli tore üritus!

Tüdrukute maadlus.
Anne Keerd

Kaisa Saarkoppel

Aasta 2010 Muhu vallas

Head muhulased ja meie sõbrad!
Käesolevas lehes on valla pearaamatupidaja poolt toodud
vallaeelarves numbriliselt see, mis
peaks ees ootama ja kuidas me
korraldame oma elu käesoleval
aastal. Järgnevalt pisut lähemalt asja
sisulisest küljest.
Kuna tööpuudus ja töötute arv
on ka Muhus tõusnud pea kolmekordseks, võrreldes mõne aasta
taguse ajaga, on selge, et ka tulumaksu, mis on valla põhiliseks
tuluallikaks, laekub vallale möödunud aastatest vähem. 2010. a
eelarves on prognoositud, et valla
põhiline tulubaas väheneb 9%,
võrreldes eelmise aastaga. Möödunud 2,5 kuud näitab, et prognoos
on üsna reaalne ja praegu vastab
laekumine prognoosile. Samas
teeb ärevaks, et paljudes omavalitsustes on tegelik laekumine
isegi – 20% ja enam, võrreldes
eelmise aastaga. Loodetavasti on
arusaadav see, et Muhu ei asu
omaette majandussituatsioonis
ning üldine majanduslangus

puudutab ja on puudutanud juba
ka meid ning sellest lähtuvalt peame
piirama oma kulutusi. Tegelikult
tuleb lähtuda ka vallaelu korraldamisel tervest mõistusest ja
arusaamadest. Vald on nagu suur
pere – kui on kehvad ajad, siis me
investeerime natuke vähem, ei ehita
ega remondi kodus või vallas
rohkem kui hädavajalik ja oleme
suutelised, vaid vaatame, et me
kodu oleks korras, meievahelised
suhted oleks korras ja et meil oleks
toit laual. See kõik loob eeldused
selleks, et paremate aegade tulekul
oleme valmis uuesti arenema ja
hooga edasi minema.
2010. a tähtsamaks märksõnaks
ja ka suurimaks investeeringuks on

Ükskõik kui keerulistel
aegadel ei saa me mõtlematult
käituda oma peamise vara, s.o.
inimestega. Kindlasti ei ole
vallaelu ainult üks rodu numbreid
vallaeelarves.

loomulikult uue sotsiaalkeskuse
rajamine. Paraku peatusid ehitustööd juba 2009. a detsembris ning
seisavad siiani seoses erinevate
probleemide ja lisatööde tõlgendusega töövõtja ja tellija vahel.
Loodetavasti saab ka see probleem
lahenduse ning ehitus jätkub.
Teise olulise investeeringuna on
sel aastal kavas Liiva küla 25…30
aastat vanade soojatrasside vahetus, milleks saime eelmisel aastal
50 % ulatuses toetust SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus,
kokku investeering ca 1,7 milj.kr.
Nagu eelarvenumbritest näha,
plaanib vald laenu võtta 2,1 milj.
krooni ja see summa läheb just kahe
eelpooltoodud konkreetse investeeringu tarbeks. Karmistunud
tingimustes saavad omavalitsused laenu võtta ainult rahandusministeeriumi loal ja nn
europrojektide omaosaluseks.
Praeguste madalate ehitushindade ja soodsate laenutingimuste tõttu on hetkel
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Aasta 2010 Muhu vallas
Algus lk 1.

14. veebruaril sündis
Sirje Kolga ja Olari
Viljaste perre tütar
Carola Viljaste.
Hellamaa Külakeskuses
käsitöönäitus

„Muhu naiste
näputööd“
E, K, R, L – 9.00-15.00
T, N – 9.00-18.30
Avatud aprilli lõpuni

Head Muhu Katariina
koguduse liikmed!
Kutsume teid koguduse elule
kaasa aitama – selles osalemise,
teenistustel käimise ja liikmemaksu tasumise kaudu.
Teenistused toimuvad igal
pühapäeval algusega kl 11,
külmal ajal enamasti pastoraadi
talvekirikus. Peale teenistust
istume kohvilauas, arutame nii
koguduse elu kui ka muid ilmaasju. Üheks peateemaks on
lähiajal koguduse valmiv arengukava. Iga kuu esimesel pühapäeval ootame lapsi pühapäevakooli kokkusaamisele.
Koguduse liikmemaksu saab
maksta sularahas Muhu Katariina koguduse liikme Heiske
Tuule kätte, kes töötab vallamajas, samuti pangaülekandega
EELK Muhu Katariina koguduse arvele nr 1120123840
(Swedbank). Liikmeannetuse
soovitatav suurus on 1 % inimese aastasest sissetulekust.
Märke koguduse liikmepiletisse liikmeannetuse tasumise ja
armulaual käimise eest saab
küsida peale teenistust koguduse õpetaja assistendilt Aare
Luubilt.
Loodame teid kõiki koguduse
ettevõtmistes järjest sagedamini
kohata! Õnnistussoovidega
Muhu Katariina koguduse
hooldajaõpetaja
Hannes Nelis,
õpetaja assistent mag. theol.
Aare Luup,
koguduse juhatuse ja
nõukogu liikmed

konkreetsete vajalike investeeringute katteks ilmselt mõistlik laenu
võtta. Kui sotsiaalkeskuse ehitus sel
aastal lahendust ei saa, ei võeta
loomulikult ka selle ehituseks laenu.
Meie laenukoormus on siiani väga
väike ja jääb ka peale nimetatud
investeeringute toetamist ca 30 %
juurde lubatud laenu mahust, olles
seega igati mõistlik. Näiteks meie
mõistes edukas Kuressaare linn
hõiskab meedias, et nende lubatud
laenukoormus vastavalt linna- ja
vallaeelarveseadusele on lubatud
60% asemel ainult 48 % linna puhastatud (sinna ei arvata sihtotstarbelisi eraldisi riigieelarvest)
eelarvest. Ülejäänud investeeringud
on kõik plaanitud valla omavahenditest.
Arenguhüppe teeb ka Hellamaa
Külakeskus, kuhu rajatakse PRIA
kaasabil kaasaegne ühisköök.
Jätkub hajaasustuse veeprogrammis osalemine, tagamaks peredele
kvaliteetne joogivesi, samuti
jätkatakse lasteaia renoveerimisega.
Murelikum teema on seotud
teedega. Riigi toetus teehoolduseks
on kahanenud ainult 586 000
kroonini, alles kaks aastat tagasi oli
see ca 2,4 milj. krooni. Sel aastal on
vald omalt poolt lisanud ca 900 000
kr, tagamaks elementaarseid
teetöid. Kuna lumetõrjetööd neelavad pea 700 000 kr., s.o poole
kogu teedekorrashoiu eelarvest, on
sel aastal tunduvalt väiksem võimalus investeerida ja viia mustkatte
alla mõnda vallale kuuluvat teed. Kui
vald on igal eelnenud neljal-viiel
aastal rajanud 1-2 km mustkatteid,
siis sel aastal on võimalused kasinad. Järgmistena ootavad mustkatet
Linnuse küla algusosa ja Hellamaa
külas nn Võlla asunduse tee.
Vallaeelarve struktuurist on
kadunud kaks senist valla allasutust:
vastavalt vallavolikogus 12. märtsil
otsustatule on lõpetatud kahe valla
allasutuse - Piiri rahvamaja ja Muhu
spordihalli eksisteerimine iseseisva
asutusena.
Viimastel aastatel on Piiri
rahvamajas lõppenud sisuliselt
igasugune tegevus, kogu kultuuritöö ja tegevus on koondunud
teistesse valla allasutustesse ja
hoonetesse ning tegu ei ole enam
ammu iseseisva toimiva allasutusega. Tegevuse lõpetamine iseseisva
asutusena ei muuda kuidagi reaalset
kultuurimaja kasutust: ta jääb
endiselt vallale kuuluvaks hooneks,
kus on võimalik korraldada üritusi,
pidada tähtpäevi jms. Tore oleks,

Muhu on positsioneerinud end eelkõige vääristurismi sihtkohana, mis
sobib puhkamiseks eelkõige
rahu, loodust ja vaikust
armastavale inimesele.
kui mõni külaselts või seltsing
leiaks endale Piiril kindla kokkusaamiskoha.
Spordihalli liitmine kooliga on
aruteluks olnud mitu aastat, eesmärgiks eelkõige leida vahendeid
investeeringuteks läbi kooli ja
parandada spordihalli haldamist.
Kuna vallal on palju tagasihoidliku kasutusega või kasutuseta
pindasid ja hooneid, siis lähiaastatel
peame kindlasti optimeerima oma
tegevusi ja kasutama eelkõige ära
oma toimivaid köetavaid ning
tehnilise infrastruktuuriga (vesi,
kanal.) varustatud hooneid. Kuna
mõttetu ja ebareaalne on lähiajal
unistada uue vallamaja ja kultuurimaja ehitusest (isegi valimisloosungina on see ebareaalne), siis
tuleb lähiaastatel jõuda lahenduseni,
leidmaks koht suuremate ürituste
korraldamiseks näiteks spordihoone baasil, samuti leida ka koht
vallaametnike ruumideks ja ametite
kokkukolimiseks, mis kindlasti
oleks ka elanikele mugavam vajalike
teenuste saamisel ja parandaks
töötajate praeguseid töötingimusi.
Olulist tähelepanu pöörame sel
raskel aastal oma inimeste toetamisele ja harimisele. Endiselt
toetatakse 100 % laste huviharidust, eelnevate aastatega samas
mahus toetatakse seltsitegevust ja
külade häid algatusi. Koostöös
erinevate ametite ja inimestega on

plaanis mitmeid nõuande- ja
koolituspäevi: õppepäev erametsaomanikele, energiasäästualane
koolitus, aiandusteemaline koolitus, samuti on kokkulepe Muinsuskaitseametiga, korraldamaks
teabepäeva kalmistukultuurist ja
kalmistute haldamisest.
Tahame või ei taha, meie koduvalda teatakse kui turismipiirkonda
ja ka paljud meie inimesed saavad
sissetulekut, pakkudes erinevaid
turismiteenuseid või müües oma
käsitööd. Kindlasti toetab vald ka
sel aastal turismiinfopunkti toimimist Liival ning muid sellealaseid
ettevõtmisi.
Selge on, et 2010. aasta ei tule
vallale kerge, ilmselt on ta täis
ootamatusi ja ettearvamatuid käike.
Rasket olukorda võimendab ka
ebaharilikult külm ja lumerikas talv,
mis on neelanud valla ressursse.
Kuigi kärpida on vaja ja kohandada ennast vastavalt majandussituatsioonile, siis ilmselt lõputult
koondada-kärpida ka ei saa – kuskilt läheb kriitiline piir, kust saadik
me ei suuda enam täita omavalitsustele pandud kohustusi ja
ülesandeid. Kuskilt läheb piir, kui
lõputult kärpides ei suuda me oma
koolis enam anda konkurentsivõimelist haridust, ei suuda oma lapsi
arendada lasteaias kooliküpseteks,
kaovad koos kultuuri- ja seltsielu
hääbumisega meie ühtekuuluvustunne ja traditsioonid.
Mõistlikke otsuseid ja väärt ideid
2010. aastal!
Raido Liitmäe
vallavanem
Vahetsitaadid 4. märtsil
avaldatud intervjuust
Meie Maale.

Volikogu otsustas
19. märtsil
Taotleda Muhu valla munitsipaalomandisse järgmised
maaüksused Koguva külas:
Muhu muuseumi maaüksus pindalaga 2,13 ha; Juhani maaüksus
pindalaga 1,0 ha; Veski maaüksus, pindalaga 0,45 ha; Rannamäe
tee maaüksus pindalaga 0,27 ha; Koguva külavahetee maaüksus
pindalaga 0,16 ha; Muuseumi parkla maaüksus pindalaga 0,72 ha.
Määrata maaüksustele maa sihtotstarbed järgmiselt:
Muhu muuseumi ja Veski maaüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa
alaliik ühiskondlike ehitiste maa.
Juhani maaüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik
üldkasutatav maa.
Rannamäe tee, Koguva külavahetee ja Muuseumi parkla
maaüksute sihtotstarbeks transpordimaa.
Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - õigusaktid ja dokumendid - dokumendiregister.
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Vallavalitsuse istungitelt

2. märts

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ on kohalikul omavalitsusel
kohustus viia maakatastris registreeritud maaüksuste koha-aadressid
vastavusse määruse §-des 5-11 toodud
nõuetega. Määrati järgmised katastriüksuste nimed ja aadressid:
- Linnuse külas Eemu tuulik
- Lahekülas Lauri.
- Koguva külas Koguva sadam.
- Kuivastu külas Kuivastu hotell.
Otsustati korraldada Pädaste küla
Männiku detailplaneeringu projekti
avalik väljapanek 22. märtsist kuni
4. aprillini 2010. a ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
arutelu 12. aprillil kell 14.00 Muhu
Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Kinnitati Võlla külas asuva Lageda
maaüksuse (mü) jagamisel tekkivate
mü-te nimedeks Välja ja Lageda
(maatulundusmaad).
Väljastati kasutusluba AS-le Saarte
Liinid Kuivastu sadama ootealale koos
liikluskorraldusega.

Kinnitati Muhu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekud prillidele,
ravimitele, transpordile, abivahenditele tehtud kulutuste kompenseerimiseks / mittekompenseerimiseks. Määrati hooldaja.
Moodustati Muhu Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus: Triinu
Lang (vallavolikogu esindaja), Riina
Hopp (õpetajate esindaja), Riima
Randviir, Triin Valk, Raido Liitmäe,
Hillar Peegel, Alliki Oidekivi.

9. märts
Määrati Kuivastu külas asuva kü
nimeks ja aadressiks Remmelga.
Tehti parandused Muhu Vallavalitsuse 7.1.2009. a korralduses nr 3
„Maaüksuse nime ja sihtotstarbe
määramine“ punktis 1, asendades seal
oleva lause järgmise lausega: Kinnitada Suuremõisa külas asuva riigiomandisse jäetud maaüksuse (4,20
ha) nimeks ja aadressiks Kuressaare
metskond 295 ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Võeti vastu Linnuse küla Eemu mü
ja Nautse küla Eemu mü detailpla-

neering. Otsustati korraldada detailplaneeringu projekti avalik väljapanek 29. märtsist kuni 11. aprillini
2010 ja detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste arutelu 19.
aprillil kell 14.00 Muhu Vallavalitsuse
maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Muudeti Pädaste küla Välja ja Uievälja maaüksuste nimed: Vanavälja,
Uievälja, Leena ja Välja.
Väljastati kasutusluba AS-le Elion
Ettevõtted Nõmmküla ATJ väljakandele ja sidevõrgu ümberlülitamisele.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ-le Hellamaa külas Aida
elektrivõrguühenduse väljaehitamiseks.
Tehti parandused Muhu Vallavalitsuse 29.9.2004. a korralduses nr 219
„Maa riigi omandisse jätmine“ p 1:
- Kuivastu külas asuvate mü-te nimedeks määrati Kuressaare metskond
292 ja Kuressaare metskond 293.
- Lahekülas asuva mü nimeks määrati Kuressaare metskond 294.

Volikogu istungitel arutatust

19. veebruar
Ülevaate sotsiaalkeskuse
ehituse hetkeolukorrast andis
vallavanem R. Liitmäe. Volikogu
esimees J. Palu tõi volikokku
idee Muhu meene valmistamiseks, seda enam, et käesolev
aasta on ka valla 20. juubeliaasta. Tooteid võiks olla mitut
liiki, vastavalt vajadusele:
formaadilt suuremaid ja väiksemaid, hinnalt odavamaid ja
kallimaid. Volikogu ettepanekul
võiks meenekonkursi korraldamisega tegeleda kultuurikomisjon. Meene teemat on
arutanud ka vallavalitsus oma
istungitel. R. Liitmäe tegi ettepaneku lisada igakuiselt informatsioonidesse ülevaade kuu
jooksul toimunud tähtsamatest
sündmustest.
Otsustati kutsuda Saaremaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult tagasi Muhu valla
esindaja Peeter Laum ja tema
asendaja Helena Erik ning
nimetada Muhu valla esindajaks SOL üldkoosolekul vallavanem Raido Liitmäe ja tema
asendajaks Kalev Kütt.
Otsustati kutsuda Eesti
Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekult tagasi Muhu valla

esindaja Peeter Laum ja tema
asendaja Helena Erik. Muhu
valla esindajaks EMOL üldkoosolekul nimetati vallavanem
Raido Liitmäe ja tema asendajaks Mihkel Jürisson.
Muhu Põhikooli hoolekogusse nimetati Muhu Vallavolikogu esindajaks Triinu Lang.
Rahanduskomisjoni liikmeks
kinnitati Neeme Oidekivi.
Otsustati taotleda Muhu
valla munitsipaalomandisse
Hellamaa külas asuv jätkuvalt
riigi omandis olev maaüksus
pindalaga 1,87 ha, selle nimeks
ja aadressiks määrati Tellise
(tootmismaa).
Tühistati Muhu Vallavolikogu 16.10.2009 otsus nr 281
„Pädaste küla Männiku detailplaneeringu kehtestamine”,
kuna antud otsusega kehtestatud detailplaneeringu puhul oli
enne planeeringu kehtestamist
rikutud oluliselt planeeringu
menetluskorda, s.t puudutatud
isikuid ei ole tähtkirjaga teavitatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajast ja kohast,
mistõttu puudus puudutatud
isikul võimalus esitada planeeringulahendusele ettepanekuid ja vastuväiteid. Nimetatud

menetlusreeglite rikkumine oli
aluseks planeeringu tühistamiseks.
Toimus valla eelarve esimene
lugemine.
12. märts, erakorraline
istung
Volikogu esimehe töötasuks
kehtestati 1500.- ja aseesimehele
1000.- kuus. Rahanduskomisjon
pooldas seisukohta, mille järgi
kärpida kogu volikogu eelarve
rida -10% ulatuses ja mitte piirduda ainult volikogu esimehe ja
aseesimehe töötasu vähendamisega.
Otsustati lõpetada Piiri Rahvamaja tegevus valla hallatava
asutusena 1.4. 2010 ning Muhu
Spordihalli tegevus valla hallatava asutusena alates 1.6.2010.
Rahvamaja majanduskulud
kaetakse edaspidi seltsitegevuse realt ja ringid tõstetakse
Hellamaa külakeskuse alla.
Vallavalitsus näeb meelsasti
hoonet seltsitegevuse toimumise paigana. Spordihalli viimine
põhikooli alluvusse peaks
looma läbi kooli võimalusi investeeringuteks.
Toimus valla eelarve teine
lugemine.

Käsitööselts “Oad ja
Eed” annab teada:
1. - 12. aprill toimub Tallinnas
Pikk 22 Käsitööliidu majas
Muhu vanade sukkade näitus
“Aia alla vaadates” . Käsitöömüük 5.-12.aprill.
Kui kellelgi on anda vanu
sukkasid näitusele, siis võtame
neid suure rõõmuga, tooge
kirstust välja oma varandus!
Info oadeed@hot.ee, 58509096
Käsitööpood avab taas uksed
23. aprillil Kaubahoovis. Alates
22. aprillist võtame FIE-delt ja
ettevõtetelt müüki käsitöökaupa. Eraisikutelt võtame müüki
Muhu vana käsitööd.
Info 5269260 Kaia
23. ja 24. aprillil toimuvad XV
üle-eestilised Käsitööpäevad
Muhus ja Saaremaal. Käsitööpäevade avamine 23. aprillil
kell 12 Muhu põhikoolis, kus
on näitused üleval.
Info
www.oadeed.ee,
oadeed@hot.ee , 58509096

Steriliseeri/kastreeri
oma kass
soodushinnaga
Eesti Loomakaitse Selts koostöös mitmete kliinikute ja
toetajatega korraldavad alates
15. märtsist kampaaniat, mille
raames on loomaomanikul
võimalik oma kass steriliseerida/
kastreerida soodushinnaga.
Registreerimine operatsioonidele toimub vahemikus 15.311.4 ja operatsioonid toimuvad
1.4-30.4.
Lisaks sellele on kampaania
eesmärgiks juhtida ühiskonna
tähelepanu kassidega seonduvatele probleemidele. Tõsta
inimeste teadlikkust loomade
heaolu parandamiseks. Kutsuda
inimesi üles oma lemmiku eest
paremini hoolitsema, neid
steriliseerima/kastreerima, et
ennetada hulkuvate loomade
arvu kasvu ja soovimatutest
järglastest vabanemist julmal
viisil. Samuti vähendada hulkuvate loomade arvu tänavatel.
Eelmisel aastal jõudis Eesti
varjupaikadest Väike-Maarja
loomsete jäätmete käitlemise
tehasesse veidi üle 20 tonni
lemmikloomi. Lõikamata kass
võib saada aastas kuni 20
järglast.
Täpsemat infot kampaania
kohta saab aadressilt www.
loomakaitse.ee ja telefonil 52
67 117.
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Lugupeetud muhulased ja metsaomanikud !
Äsjalõppenud metsanduse tugiisiku konkursi tulemusel valiti mind, Mati
Schmuul’i, Saare maakonna erametsaomanikke nõu ja jõuga toetama. Selle
tööga tahan alustada just Muhumaalt, kuna endagi juured siit ja lahendamist vajavaid probleeme endagi metsas.
Seega kutsun teid osalema 17. aprillil 2010 algusega kell 11.00 Hellamaa Külakeskuses toimuval metsanduse nõupäeval, kus saame ülevaate erametsanduse tänasest olukorrast, MTÜ Saaremaa Metsaühing
tegemistest ja riigipoolsest toest metsade kasvatamisel.
Riietus ja jalanõud vastavalt ilmale, sest teeme ka pisisse käigu metsa.
Peale seda ootab meid kohvilaud Hellamaa Külakeskuses ja saame teha
kuuldust-nähtust kokkuvõtteid. Ürituse orienteeruv lõpp kell 15.00
ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA. Hea,kui saate oma osalemisest
varem teatada.
P.S. Kui on tekkinud metsandusega seotud küsimusi, siis palun saata
aegsasti minu aadressile mati.schmuul@erametsaliit.ee või tel. 53412480
Erametsakonsulent ja tugiisik Mati Schmuul

Romansid.
See oli vara kevadel...
S. Rahmaninov, P. Tshaikovski

Merle Silmato (metsosopran, Soome) ja Diana Liiv
(klaver)

1. aprillil kl 12
Pädaste mõisas
Kontsert on avalik, vabas
vormis ning tasuta või
sümboolse hinnaga.

30. aprillil kell 19 tule kohe
kindlasti Vanatoale!
Lembit Saarsalu musitseerib ja
kutsub kõiki videofilmide abil
endaga kaasa rändama maailma
suurtele muusikafestivalidele, kus
ta ise on osalenud.
Ilmaelust pajatab Abruka Maali.
Tantsumuusikat teevad Saaremaa ja
Muhumaa parimate pillimeeste
ühendatud jõud. Vanatoal on avatud
baar, kust saab osta keelekastet ja
näksimist.
Pääse 100 krooni. Õhtu tulu
läheb J. Smuuli kakskeelse luulekogu (eesti ja soome) väljaandmiseks.
TULE KOHE KINDLASTI!

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Hannes Nelis,

Teenistuste algus kl 11.
28. märts. Palmipuudepüha.
2. aprill. Suur Reede.
4. aprill. Kristuse ülestõusmispüha.
Piibli- ja palvetunnid toimuvad
nimetatud päevadel pastoraadi
talvekirikus. Teenib theol. magister
A. Luup.
11. aprill. MISSA kirikus.
Teenib õpetaja Urmo Saks.
18. aprill. Piibli- ja palvetund
pastoraadi talvekirikus. Teenib
theol. magister A. Luup.
25. aprill. MISSA kirikus.
Teenivad õpetajad Anu Konks
(Jämaja ja Anseküla kogudustest)
ja Hannes Nelis.
Koguduse hooldajaõpetaja

hannes.nelis@eelk.ee

EAÕK
Rinsi
4. aprillil kl 10 Kristuse
ülestõusmise püha liturgia, Paasa
2. mail kl 10 jumalik liturgia,
koguduse täiskogu
Liiva hooldekodu
4. aprillil kl 13 Kristuse
sündimise püha teenistus
Hellamaa
4. aprillil kl 14 Kristuse
ülestõusmise püha teenistus
18. aprillil kl 10 jumalik liturgia,
koguduse täiskogu.
Kena kevadet!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

Jürikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Elfriede Toom
Ludmilla Räim
Arvet Kõrv
Helmi Kütismaa
Aino Paas
Manivald Äkke
Laine Valk
Helja Sooäär
Vaike Pallasma
Leida Kesküla
Laine Ait
Väino Tammisaar
Oodet Liblik

95
87
86
85
83
83
82
81
81
81
80
80
75

Maie Maripuu
70
Liisa Liblik
70
Kalju Pink
70
Eve-Marika Ausing 70
Mati Kumpas
65
Palju õnne!

Üleskutse

Kutsume kõiki muhulasi, saarlasi,
hiidlasi ja eestlasi kirja panema oma
mälestusi – meenutusi kirjanik
Juhan Smuulist ja läkitama need
Muhu Muuseumile. Meid huvitab:
* Millal ja kus te kirjanikuga
kohtusite, mis asjaoludel, millest
rääkisite, millise mulje ta teile jättis
jne. Lisada võiks fotosid.
* Mis teid köidab J. Smuuli loomingus? Kuidas algas teie tutvus J.
Smuuli loominguga, mis oli selle
ajendiks?
* Isiklike mälestuste kõrval
pakuvad meile huvi ka teile Juhan
Smuulist jutustatud lood. Kes
jutustas, milline oli jutustaja suhe
kirjanikuna?

Kirjatöö pikkus ei ole määratletud, ootame vabas vormis proosatekste. Palume tööle lisada oma
nimi, postiaadress (meiliaadress) ja
telefon.
Saabunud töid kasutame kogumiku „Mälestusi Juhan Smuulist”
väljaandmiseks.
Mälestuste esitamise tähtaeg
on 1. september 2010.
Ootame töid aadressidel:
Muhu Muuseum, Koguva küla,
Muhu vald, 94724 või Liiva raamatukogu, Liiva küla, Muhu vald,
94701. Saata võib ka meiliaadressil
muuseum@muhumuuseum.ee
Täname ja tunnustame kõiki
mälestuste-meenutuste esitajaid.
Head sulejooksu!

OÜ Käokinga tegemised
OÜ Käoking alustas tegevust 2009. aastal. Tegemist on haljastusteenust
pakkuva ettevõttega nii Muhu- kui Saaremaal. Põhitöödeks on koduaedade
hooldus ja rajamine. Pakume ka hauaplatside hooldust ja kujundust. Eelmine
hooaeg oli väga toimekas, tööd jagus nii Muhu- kui Saaremaal. Selle aasta
kevadel plaanib OÜ Käoking lisaks nimetatud tegemistele avada Liival Muhu
Restorani hoones aiakaupluse. Nagu nimi juba ütleb, saab poest osta kõike
aiatööks vajaminevat – väetistest tööriistadeni. Pood on mõeldud eelkõige
muhulastele ning lõpliku kaubavaliku loodame paika panna koostöös teiega.
Aiakauplus avatakse aprilli algul, vastava teate leiab Liiva teadetetahvlilt
ning kohalikest ajalehtedest.
Ega kevad taeva jää!

OÜ Käoking
Riverside OÜ puurib puurkaeve, paigaldab pumba ja hüdrofori, teostab
elektri- ja automaatikatööd, paigaldab torustiku pumplast tarbijani. Aitame
dokumentide vormistamisel, (kooskõlastuste ja lubade hankimisel,
koostame projekti, puurkaevu passi ja arvestuskaardid).
Info: 5349 5478, meelis.tomberg@riverside.ee
Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud reeglina 20. kuupäevani.

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

26. veebruaril 82-aastane Arnold Läks.
5. märtsil 96-aastane Vladimer Tarvis.
Tunneme kaasa omastele!

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

