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Muhu valla
preemiad 2010

Haridusstipendium 2010 –
Vello Tikerpalu kauaaegse
töö eest muusikahariduse
edendamisel Muhu vallas 320 eurot.
Kultuuristipendium 2010 Anu Kabur,Mai Meriste,
Anu Pink raamatu “Meite
Muhu mustrid“ eest - 320
eurot.
Spordistipendium 2010–
Priit Saartok koos abilistega uisuväljaku tegemise ja
hooldamise eest - 320 eurot.
Aasta tegu 2010 - Tihuse
muinaskohviku rajamine 320 eurot.
Parim maksumaksja - OÜ
Muhu Farmid.

Ühest roosa
ümbrispaberiga
raamatust
Helena Läks „Helena läks”.
Kirjastus Verb, 2010. Kujundanud Valter Jakovski.

3. märts 2011

Muhu leht

Kodune aastapäevapidu
Oli 23. veebruari õhtu, vabariigi
aastapäeva eelõhtu. Koolisaali
oli kogunenud pidulisi rohkem
kui ühelgi varasema aastal - saal
oli puupüsti täis ja suurem osa
taidlejaid jälgis pidu avatud
uste vahel. Heatujulistele ja
rõõmsatele pidulistele pidas
avakõne volikogu esimees
Jaana Palu. Särav, kodune ja
muhumustriline olid nii kõne kui
kõneleja ise.
Temalt läks sõnajärg üle
vallavanem Raido Liitmäele. Ka
vallavanema jutus ei kõlanud
ühtegi virisevat nooti. Ainus,
mille päras ta muret tunneb, on
rahva tervis: „Öeldakse: terve
rahvas, terve riik - sama võib
öelda ka Muhu valla kohta.“ Ja
kui mõelda tagasi möödunud
aastale, siis ega meil polegi
tõesti millegi üle kurta. Nagu
vallavanemgi oma kõnes viitas,
majandus on hakanud kosuma,
ehkki see tavainimeseni veel ei
jõua.

Kõnedele järgnes ürituse
põnevaim koht - aastapreemiate
jagamine. Sissejuhatuseks
parandas vallavanem ühe
pisikese vea ja nüüd on vallal
olemas ka ürik, kus kõigi
preemiasaajate nimed aastate
lõikes ilusti kirjas on.
Riburada tulid 2010. aasta
preemiad: kultuuripreemia
raamatu „Meite Muhu mustrid“
autoritele Anu Kaburile, Mai
Meristele ja Anu Pingile,
spordipreemia Priit Saartokile
liuvälja hooldamise eest ja
hariduspreemia Vello Tikerpalule, kes on pillimängu ning
malet ja kabet õpetanud juba
kahele põlvkonnale Muhu
lastele. Järgmisena kuulutati
välja Aasta Tegu 2010. Sedakorda sai selle austava tiitli
Tihuse muinaskultuurikohvik.
Oma tänukõnes lausus kohviku peremees Martin Kivisoo,
et see inimene, kelle mõtetest
kolmandik tegudeks saavad, on

Raamat, mille rõõsa pale all
varjub karm liivapaber - Elo
Viidingu tekstilihv ja Valter
Jakovski kunstnikutöö teevad Helena Läksi esimesest
luulekogust “Helena läks”
üsna omaette nähtuse. Nii
tutvustatakse Helena raamatut raamatupoe kodulehel.
Noor Tartu luuletaja on
kirjutanud tervikliku luulekogu, mis on nauditav nii
sisult kui vormilt. Loe lk 3
ISSN 1736-289X
Vello Tikerpalu “Laulusõprade” austamisõhtul 6.
novembril Hellamaa külakeskuses.

õnnelik inimene. Ja ta soovis
kõigile palju häid mõtteid.
Lisaks neljale eelnimetatule said
tunnustuse osaliseks ka mullused parimad maksumaksjad Hellamaa Põllumajandusühistu
ning kohe nende järel teisel
kohal olnud OÜ Kehte. Kauni
Kodu konkursi raames said
valla tänukirjad kaks kaunimaks
tunnistatud suvilat - Külasema
Ado-Jaani ja Kallaste Kauniaugu.
Pärast ametlikku tunnustamist algas kontsert. Üksteise
järel astusid rahva ette Muhu
ainus segakoor, lõbusad algklassi tantsupoisid, akordionistide ansambel, meesansambel,
„Ätses“, “Tokkroes“, segarühma tantsijad ja Külasema
„Kodukootud“. Vahele lugesid
krapsakad koolitüdrukud luuletusi. Jaa, meil on palju taidlejaid. Muhulased on kultuurilembene rahvas. Ja meil on
põhjust selle üle uhkust tunda!
Kontsertki sai täiesti muhupärane ja ainulaadne.
Eeskavale järgnes pidulaud
shampuse ja suupistetega.
Pokaalikõlinat saatsid mitmekordsed toostid - „Palju õnne!“
ning „Head aastapäeva!“
Hiigelsuurel aastapäevatordil
oli armas, kodune ja magus
mekk.
Peolt lahkudes oli südames
soe tunne ja kaasas sada
naeratusega lausutud õnnesoovi. Suurtes peredes kasvanud lapsed hoiavad ühte ja
üksteist. Ja meie siin oleme ju
kõik üks suur pere…
Irena Tarvis
Foto: Ilmar Põldemaa.

MUHULANE

2

Vallavalitsuse istungitelt
1. veebruar
Väljastati Eesti Energia Võrguehitus AS-le Levalõpme k Liivamaa
kinnistu elektrivõrguühenduse
rajamise projekteerimistingimused.
Väljastati kirjalik nõusolek
puurkaevude rajamiseks:
- Tamse k Kivisambla kinnistule,
- OÜ-le Redmaster Raugi k Aspli
tee 1,
- EV Kaitseministeeriumile
Levalõpme k Liivamaa kinnistule.
Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le Mõisaküla Saarkopli elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Väljastada kaevetööde luba ASle Empower Kuivastu k Ranna
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
12. oktoobril 2010 korraldas
vallavalitsus suunatud pakkumise
Muhu valla miljööväärtuslike
hoonestusalade teemaplaneeringu
koostamise konsulteerimise teostaja leidmiseks. Kuna esitatud
pakkumised ületasid tunduvalt
valla eelarvesse planeeritud vahendeid, otsustas vallavolikogu teemaplaneeringu koostamise viia läbi
kahes etapis. Vallavalitsus küsis
teemaplaneeringu I etapi konsultatsiooniteenuse saamiseks pakkumisi kolmelt ettevõttelt: AS Pöyry
Entec, OÜ Hendrikson & Ko ning
OÜ Consultare. Vallavalitsuse
poolt seatud tähtajaks 11. jaanuar
2011 esitati järgmised pakkumised:
AS Pöyry Entec 13440 eurot (sh
käibemaks 20%); OÜ Hendrikson
& Ko 13526,8 eurot (sh käibemaks
20%).
Arvestades pakkumise tulemusi,
tunnistas Muhu Vallavalitsus
parimaks AS Pöyry Entec
pakkumise.
Otsustati kehtestada personalilõunale järgmised hinnad:
- Muhu Põhikooli sööklas 1.25
eurot,
- Muhu Lasteaia sööklas 1.15
eurot.
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtestati Muhu Põhikooli pakutavate
teenuste hinnad järgmiselt (hinnad
eurodes):
1. Kooli ruumide kasutamine
ööbimiseks:
1.1. ilma varustuseta põrandapind koht 3.20
1.2. varustusega (voodi, madrats,
padi) koht 6.40
1.3. koos voodipesuga koht 9.60
1.4. pikemaajalisel ruumi kasutamisel (laager, kool jne.) jätta kooli
direktorile õigus hinnaalanduse
tegemiseks.
2. Telkimiskoht kooli terri-

tooriumil koht 3.20
3. Laagripäev
3.1. väikestele (madrats) koht
11.20
3.2. suurtele (madrats) koht
12.80
3.3. ilma varustuseta koht 11.20
4. Ruumide kasutus üritusteks
4.1. Söökla saali kasutus kord
32.00
4.2. Klassi kasutus kord 32.00
4.3. Klassi kasutus tund 10.00
4.4. Kooli saali kasutus kord
48.00
4.5. Kooli saali kasutus tund
16.00
5. Toitlustamine kooli söökla
baasil (hind vastavalt tellitud
menüüle).
6. Laudade tellimine toitlustamiseks (sisaldab kokatasu koos
maksudega)
6.1. ilma kohvilauata koht 7.00
6.2. kohvilauaga koht 8.00
7. Personali lõuna - in 1.25
8. Tellitud kohvipausid üritustel
in - 2.00
9. Hommikusöök ruumide kasutajatele koht 5.45
10. Kliendi lõuna väljapoole - in
2.25
11. Laste pikapäeva oode in 0.65
12. Tehniliste vahendite väljalaenutamine
12.1. grafoprojektor, multimeediaprojektor koos ekraaniga
ööpäev 20.00.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks
Muhu Vallavalitsuse 5. novembri
2008 korraldus nr 512.
Muhu lasteaias kinnitati kohatasu
maksumuseks 9.60 eurot kuus ning
toidupäeva maksumuseks 1.95
eurot.
Alates 1.1.2011 kehtestati Liiva
kaugküttevõrgus müüdava soojusenergia piirhinnaks 57.52 eurot
MWh.
Muhu valla Sotsiaalkeskuse maja
üürnikele kehtestati 1. jaanuarist
2011 prügiteenuse kuutasu järgmiselt (eurodes):
1. ühe-liikmeline pere 0.64
2. kahe-liikmeline pere 1.15
3. kolme-liikmeline pere 1.60
4. nelja-liikmeline pere 1.92
5. viie ja enama liikmega pere 2. 24.
Alates 1.1.2011 kehtestati Muhu
valla elanikele ja ettevõtetele, samuti
ettevõtetele, kelle tegevuse
tulemusena jääb kaevandatud
maapõuevara Muhu valla hüveks,
maapõuevarade kaevandamise eest
Päelda karjäärist järgnevad hinnad
(eurodes m³ kohta):
1. ehituskruus 4.47

2. täitekruus 2.80
3. täitematerjal 1.60
4. kasvupinnas 5.11
5. sõelutud kivim fr.0-32 7.03
6. sõelutud kivim fr.>32 6.07
7. sõelumisjäägid 5.43.
Muhu valla piirest maapõuevarasid väljaviivatele isikutele ja
ettevõtetele kehtib kahekordne
hinnamäär.
Kinnitati hanke „Muhu Lasteaia
saal, koridori, peakilbiruumi ja
inventari lao rekonstrueerimine“
avamiseks ja hankepakkumiste
kontrollimiseks komisjon järgmises
koosseisus: Raido Liitmäe, Indrek
Võeras, Mihkel Jürisson ja Reet
Hobustkoppel.
Muhu valla Sotsiaalkeskuse
käsutuses olevatele invavahenditele kehtestati järgmised rendihinnad:
1. küünarkargud 0.10 eurot/ päev
2. kepid 0.10 eurot/ päev
3. ratastool 4.79 eurot/ kuu
4. rulaator 3.20 eurot/ kuu
5. käimisraam 3.20 eurot/ kuu
6. potitool 4.79 eurot/ kuu.
Alates 1.1.2011 kehtestati Liiva
Raamatukogu lugejapiletitele
järgmised hinnad:
1) Täiskasvanud 1.60 eurot/ pilet
2) Lapsed, õpilased, pensionärid
1.00 euro/ pilet.
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtestati Hellamaa Külakeskuse pakutavate teenuste hinnad järgmiselt:
(1) Külakeskuse kasutamine
77.00 eurot/ööpäev
1) Saali kasutamine 52.00 eurot/
ööpäev, 5.00 eurot/tund
2) Dataprojektori kasutamine
6.40 eurot/kord
3) Saali, köögi ja toidunõude
kasutamine: 64.00 eurot/ööpäev,
6.40 eurot/tund
4) Köögi ja söögitoa kasutamine
koos toidunõudega 38.00 eurot/
ööpäev, 4.00 eurot/tund
5) Dushi kasutus 1.00 euro/kord
6) Telkimine 5.00 eurot/ööpäev
7) Toa rent kokkuleppel vastavalt inimeste arvule külakeskuse
juhatajaga.
15. veebruar
Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Pärase k Pärase
alajaama fiidri F1 pinge
parendamiseks.
Alates 1. jaanuarist 2011
kehtestati Hellamaa Raamatukogus

pakutavate teenuste hinnad
järgmiselt (eurot/leht):
1. Printimine ühepoolne, mustvalge, formaat A4 - 0.12
2. Kopeerimine koopiamasinal
2.1. ühepoolne, must-valge, A4
- 0.12
2.2. kahepoolne, must-valge, A4
- 0.18
3. Skaneerimine, must-valge, A4
- 0.12.
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtestati Liiva Raamatukogus pakutavate teenuste hinnad järgmiselt
(eurot/leht):
1. Printimine ühepoolne (mustvalge), A4 - 0.12
2. Kopeerimine koopiamasinal
(must-valge)
2.1. ühepoolne, A4 - 0.12
2.2. kahepoolne, A4 - 0.18
2.3. ühepoolne, A3 - 0.25
2.4. kahepoolne, A3 - 0.38
3. Skaneerimine (must-valge)
3.1. A4 - 0.12
3.2. A3 - 0.25.
Printimis- ja kopeerimistööd
tehakse eraisikutele ainult raamatukogude koopiapaberile.
Kinnitati kirjaliku enampakkumise tulemused rendiõiguse
saamiseks Muhu valla maadel
kolmeks aastaks (korraldus nr 43).
Kinnitati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus
AS-le:
- Lõetsa k Lõetsa alajaama fiidri
F2 pinge parendamiseks,
- Hellamaa k Võlla alajaama fiidri
F2 pinge parendamiseks.
Otsustati muuta vallavalitsuse
poolt 14.12.2010 antud korralduse
nr. 445 põhjal 20.12.2010 OÜ-le
Muhu Puu väljastatud Soonda küla
Platsi kinnistu ehitusluba endise
noorloomalauda rekonstrueerimiseks. Katusekatteks märgiti
eterniidi asemel plekkkatus.
Väljastati kirjalik nõusolek
Soonda k Nuudi puurkaevu
rajamiseks.
Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le Suuremõisa k Mardi elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Väljastati kasutusluba OÜ-le
ViaRivera Invest Kallaste k
Kadakamarja puurkaevule.
Kinnitada Kesse k Jaani-Aadu
mü jagamisel tekkivate maaüksuste
nimedeks Jaani, Aadu ja JaaniAadu (kõik mtm).
Kinnitati Muhu valla sotsiaalkomisjoni ettepanekud toetuste ja
hüvitiste maksmiseks.

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - dokumendid - dokumendiregister.
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Muusikali “Libahunt” tantsijad ja
koreograafid annavad tantsutunde

Seoses Nukuteatris peatselt
etenduva muusikaliga „Libahunt“ on mööda Eestit liikvel
hundid! Oma tantsuoskusi
tulevad „Libahundi“ tantsijad ja
koreograafid jagama üle terve
Eesti! Esimesed workshopid
toimuvad 11.-13. märtsil 2011
Pärnus, Muhus, Saaremaal,
Hiiumaal ja Haapsalus!
Meistriklassi annavad tervelt
kuus oma ala professionaali
ning õpetamisele tuleb isegi
enam kui kuus erinevat tantsustiili – hip-hop, show, jazz,
breiktants, new style, girlie hiphop, krumping, house ning

popping. Ei juhtu väga tihti, et
ühe päeva jooksul oleks
võimalik õppida nii palju
erinevaid tantsustiile!
Meistriklassidesse on oodatud osalema kõiki – nii huvilisi,
kes siiani oma tantsuoskuseid
kodus peegli ees lihvinud on,
kui ka neid, kes juba aastaid
kott tantsutossudega üle õla
ringi käivad! Oodatud on
hakkajaid tantsuhuvilisi kõikvõimalikes vanustes – õpetajad
teevad kindlaks, et igaüks
tunnist just nii palju saab, kui
õppida soovib!
Meie ringreisi eesmärgiks on

jagada oma oskusi huvilistele
eelkõige nendes Eesti paikades,
kuhu üldjuhul meistriklasside
korraldus ei ulatu – seepärast
pakime oma tiimiga asjad ja
seame 12. märtsil suunaks
Muhu ja Saaremaa!
Kuna tegemist on “Libahundi” tantsijate tiimiga, siis
loosime kohapeal välja ka
pileteid muusikalile ning näitame
kindlasti ka mõnda muusikalis
lavale tulevat trikki ja numbrit!

NB! Kellaeg on täpsustamisel! Võimalusel organiseerib Muhu Noortekeskus transpordi Orissaare Spordihalli.

Veebruaris Noortekeskuses

Sõbrapäeva puldiautode rallil
osales 7 poissi (Keido, Deinis,
Markus, Henri, Risto, Mikk,
Ott). Esimene koht läks Keidole,
teine oli Deinis ja kolmas
Markus. Auhinnad läksid
loosimisele. Peaauhinna puldiauto - võitis Deinis.

pealkiri oli 10. veebruari ajalehes “Meie Maa”. Nii see
tõesti on! Noorteka netiraadio
alustas tegevust. Esimene
saade oli eetris 12. veebruaril
kell 18. Raadiot saab kuulata
aadressil: www.ustream.tv/
channel/muhu-raadio

vanu Muhu laule laulda.
Noortele tuli laulu- ja pillihäälega appi tuntud Muhu
pillimees Meelis Mereäär.
Esimese proovi repertuaaris
olid: “Muhu saare mullapind”,
“See laul”, “Muhumaa” ja teised
toredad laulud.

“Muhulane lükkab kodusaarel käima netiraadio” - selline

Noortekeskuses algasid
lauluproovid, et üheskoos

Allikas: noortekas.muhu.ee

Volikogu 18. veebruari istungi päevakorrast
1. Muhu valla noortevolikogu
moodustamine ja tema põhimääruse kinnitamine. Ettekandja Robert Vahter
2. Volikogu töökord, uue redaktsiooni teine lugemine ja
kinnitamine. Ettekandja Jaana
Palu
3. Muhu Põhikooli põhimääruse kinnitamine. Ettekandja Arvo Vaga
4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Muhu Vallavalitsusele. Ettekandja Arvo Vaga
5. Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine.
Ettekandja Pille Tamm
6. Pädaste küla Lahe maaüksuse DP algatamine ja
keskkonnamõjude strateegilise
hindamise algatamata jätmine.
Ettekandja Pille Tamm. (Otsust

vastu ei võetud).
7. Võiküla Metsa maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamata jätmine. Ettekandja
Pille Tamm. (Otsust vastu ei
võetud).
8. Muhu vallale kuuluva Põripõllu küla Ado maaüksuse
võõrandamine. Ettekandja Pille
Tamm
9. Muhu vallale kuuluva
Levalõpme küla Mihkli maaüksuse osaline võõrandamine.
Ettekandja Pille Tamm
10. Muhu vallale kuuluva
Kantsi küla Ado maaüksuse

võõrandamine. Ettekandja Pille
Tamm
11. Muhu valla „Aasta Tegu
2010” kinnitamine. Ettekandja
Jaana Palu
12. Nõuete ebatõenäoliseks
tunnistamine. Ettekandja Lea
Valk
13. Muhu valla 2011.a. eelarve parandusettepanekud
teisele lugemisele. Ettekandja
Lea Valk.
Info: Tõnise kinnistu. Ettekandja Raido Liitmäe
Pädaste küla Künka detailplaneering. Pöördumine. Ettekandja Pille Tamm
Muu informatsioon.
Võeti vastu Muhu valla 2011. aasta eelarve kogumahus 2 982
358 eurot:
Tulude maht 2 673 031 eurot
Kulude maht 2 943 610 eurot
Finantseerimistehingute maht 270 579 eurot
Kinnitati kassareserv 6 391,16 eurot.
Kinnitati vabast jäägist suunamata vahendid 49 486 eurot.
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2011.

Muhulased võitsid
talveviktoriinil
Muhulaste mälumängu
võistkond võitis Saaremaa
talveviktoriini KES KEDA.
Neljaetapiline viktoriin toimus veebruarikuus Kuressaares, kokku osales 13
võistkonda. Muhulaste
võistkonnal (Ardo Vahter,
Ivo Maripuu, Rein Saksakulm, Kalev Kütt, Ain Saaremäel ja Eda Maripuu) õnnestus võita kahel etapil neljast
ja kokkuvõttes edestati teise
koha saavutanud Emmaste
võistkonda vaid poole
punktiga.
Mälumängurid tänavad
toetajaid: Muhu Vallavalitsust ja spordiklubi Muhu.
Kalev Kütt

Muhu muuseumis võib
vaadata fotonäitust
mullustest sündmustest.

Muuseum tänab
Muhu Muuseum tänab
kõiki fotokonkursil “Talvine
Muhu” osalenuid. Pilte
saabus konkursile 46, kokku
kaheksalt autorilt.
Jaanipäeva paiku on
kavas lumistest piltidest
muuseumisse näitus üles
seada. Näituse avamisel
saavad parimate fotode
autorid premeeritud. Seni
saab pilte vaadata ja
kommenteerida netialbumis
aadressil:
picasaweb.google.com/
mai.meriste/TalvineMuhu
Lugupidamisega,
Mai Meriste
Muhu Muuseumist

Smuuli luuleraamatu
esitlusel
mängiti ka näitemängu,
kirjutas Aare Laine 23.
veebruari Saarte Hääles.
Publik ei mahtunud kõik
istumagi, et kuulata soomeja eestikeelse luulekogu
esitlust. Kirjanik Ülo Tuulik
kirjutas raamatusse Juhan
Smuuli tutvustava teksti.
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8.-10. märts
NAISTENÄDAL

SPORDIST

8. märts: IFF JA MEHED
KÖÖGIS
Hellamaa külakeskuses
algus kell 19.00
Kallid
naised
palun
registreeruge 6. märtsiks tel
5163 773 tiinajogi@gmail.com
Osavõtutasu 3 eurot
9. märts: VESIAEROOBIKA
Leisi ujulas
treener Marge Rull
väljasõit Liivalt kell 18.00
registreerimine tel: 4548 983
osavõtutasu 5,10 eurot
10. märts: ZUMBA TREENING
(treening latino rütmides)
spordihallis algus kell 18.00
osavõtutasu 2 eurot
treener Marge Rull
7.-12. märts:
LILLEMUSTRILISTE
POSTKAARTIDE NÄITUS
Hellamaa külakeskuses
E K R L 9.00-14.45
T N 9.00-18.45.

Muhulaste tulemusi
Saaremaa
Suusamaratonilt
11 km klassika
6. Gedrik Keinast
33 km klassika
31. Sander Veskimeister
41. Siim Saaremäel
46. Olaf Orgse
47. Aadi Tuulmägi
48. Vassel Kivisoo
61. Veikko Veskimeister
11 km vabastiil
22. Gedrik Keinast

Muhu lahtistel võrkpalli
meistrivõistlustel on lõppenud
kaks ringi.
Tabeliseis enne viimaseid
mänge:
1. Kaarma 22 p.;
2. S-Link/ Tesman 21 p.;
3. STÜ 21p.;
4. SK Muhu/ Kehte 17 p.;
5. OG/ Muhu 9 p.;
6. Valjala 0 p.

Kirikuteated
Teenistused Muhu Katariina
koguduses pastoraadi talvekirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduse hooldajaõpetaja Hannes
Nelis, tel 52 91 881,
hannes.nelis@eelk.ee
Õpetaja assistent Aare Luup, tel
56 903 327, aare.luup@gmail.com
Koguduse uudised ja uuemad
teated leiad internetiaadressilt
www.eelk.ee/muhu

Elfriede Toom
Ludmilla Räim
Arvet Kõrv
Aino Paas
Manivald Äkke
Hildegard Tuulik
Helja Sooäär
Vaike Pallasma
Leida Kesküla
Laine Ait
Väino Tammisaar
Heikki Verendel
Jüri Ling
Alar-Hiid Saat

EAÕK
Suur paast 7.3 - 23.4.
Rinsi
5. märtsil kl 10 jumalik
liturgia
Hellamaa
19. märtsil kl 10 jumalik
liturgia
Liiva hooldekodu
19. märtsil kl 13 palvus.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, 56 606 703,
andreas.pold@mail.ee

96 (19.4)
88 (20.4)
87 (28.4)
84 (3.4)
84 (28.4)
82 (10.4)
82 (18.4)
82 (22.4)
82 (25.4)
81 (19.4)
81 (27.4)
80 (24.4)
70 (14.4)
70 (26.4)

Teateid

* Puude saagimine ja
lõhkumine, võsalõikus, korteri
või eramu remonttööd jm
abitööd. Tel 5350 2787.

* Hellamaa külakeskuses on
avatud terve märtsikuu jooksul
näitus lillemustrilistest postkaartidest ja Muhu naiste
tanudest.
* Hellamaa raamatukogus
on 22. märtsil kl 11 kohtumine
kirjanik Jüri Tuulikuga.
Huvilised oodatud!

IN MEMORIAM
14. jaanuaril 84-aastane Laine Leht.
7. veebruaril 85-aastane Laine Noor.
9. veebruaril 79-aastane Asta Ait.
19. veebruaril 62-aastane Jaan Saluste.
27. veebruaril 62-aastane Viktor Leppik.
Tunneme kaasa omastele!

Lp. Muhu eakad!
15. märtsil kell 14.00 toimub Hellamaa Külakeskuses
Muhu pensionäride kokkusaamine, et koos arutada Pensionäride Ühenduse taasloomist. Kõik huvilised on
oodatud. Lisainformatsioon
telefonil 45 98 196.
* Tuhat tänu Erkki Noorele ja
tema lumelükkajatest meeskonnale, kes päästsid Nõmmküla
rahva suurtest hangedest!

Muhu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Muhu Noortekeskuse noorsootöötaja ametikohale.
* huvitavat ja arendavat töökeskEeldame
· Erialane haridus;
* Eelnevat laste- ja/või noortega
töötamise kogemust;
* Kohusetundlikkust ja korrektsust;
* Võimalust töötada ka õhtusel
ajal ja vajadusel nädalavahetustel;
*Arvuti kasutamise oskust.

Kasuks tuleb
* eelnev laste- ja/või noortega
töötamise kogemus
* B-kategooria juhiluba;
* projektide koostamise oskus;
* võõrkeelte oskus.

Pakume
* osalist tööaega (0,5 kohta);

Meie hulgast lahkusid

Maie Mätas 70 (29.4)
Kaljo Randmets 65 (1.4)
Enn Eigo
65 (4.4)
Jüri Lepik
65 (20.4)

Palju õnne!

Muhu lahtised
võrkpallimeistrivõistlused

OÜ Käokinga aiapood on alates 29. märtsist taas avatud.
Esialgu ootame aiahuvilisi teisipäeval ja laupäeval kell 10.00 16.00. Müügil turbad, mullad, väetised, istutuskassetid ja muu
algavaks aiatööks vajalik. Poe asukoht endiselt Liival, restorani
hoones. Info telefonil 56 459 541, 56 579 859. Kohtumiseni!

EELK Muhu kogudus

Jürikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

konda;
* võimalust osaleda täiendkoolitustel.
Konkursil osalemiseks esitada sooviavaldus, elulookirjeldus
(CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad ja lühike essee
teemal „Minu visioon noortekeskusest ja noorsootööst Muhus“,
aadressile Muhu Vallavalitsus,
Liiva küla, Saare maakond 94701
või e-posti teel vald@muhu.ee
märgusõnaga “Konkurss” hiljemalt
21.3.2011 kell 13.00.
Lisainformatsioon:
noortekeskus@muhu.ee
või 517 2357.

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 2. aprilli õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 400 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 30 eurosenti.

