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Muhu arengukonverents
1. augustil
Selle aasta esimesel augustil
on plaanis MTÜ „Muhu
Mõte“ eestvedamisel pidada
maha asjalikud ja omalaadsed
talgud, mis võimaldaksid
teadvustada Muhumaad ja
siinset eluolu ning aitaksid
kaasa heade ideede leidmisele ning teostamisele.
Läbi selle sündmuse soovime lähendada muhulasi,
leida palju häid mõtteid,
kuidas ajada muhu asja nii,
et toimuks areng, aga säiliks
ka identiteet. Ürituse ühe
väljundina loodame luua ka
omalaadse muhulaste koostöövõrgustiku, mis koondaks tegusate inimeste
kontaktid, mille kaudu oleks
tulevikus võimalik ellu viia
erinevaid arenguprojekte ja
teha mõnusaid töökaid
talguid ning koosviibimisi.
Ootame kõiki huvilisi
võimalusel meie üritusele
registreerima (tel 52 80 387 või
meili triin.laanevali@mail.ee)
või lihtsalt kohale tulema.
Täiendavat infot antud
ürituse kohta leiate järgmisest Muhulasest ja alates
juunist ka järkjärgult Muhu
valla koduleheküljel või tel 52
80 387.
Ootame kõiki huvilisi,
tegus MTÜ Muhu Mõtte
meeskond
ISSN 1736-289X

27. mai 2009

Muhu leht

Ka Hanila öös oli asju...

Külasema „Kodukootud“ käisid
16. mail muuseumiööd tähistamas
Läänemaal Hanila muuseumis.
Sinna kutsusid sõbrad-tuttavad
Hanila muuseumi seltsist. Kokku

oli üritusel esinejaid neli kollektiivi: Virtsu, Lihula, Hanila ja Külasema taidlejad.
Üritus algas lühikese tutvustava
kõnega Hanila koolide ajaloost ning

Esinemise ootel.

Hanila muuseumi loomisest ja
August Tammpärgist, kelle kodutalu varandus ongi muuseumi
püsiekspositsioon. Järgnes puu
istutamine August Tammpärgi auks.
Ja siis antigi sõna külalistaidlejatele.
Peale Lihula ja Virtsu kollektiive
said õiguse etteasteks „Kodukootud“. Mandrirahvas sai nautida
killukest sellest, mis 2. mail NautseMihklil ette kanti (nimelt agitbrigaadide kava). Kava lõpetasid
Hanila muuseumi seltsi taidlejad.
Peale taidluskavade lõppu pakuti
kehakinnitust. Ahjus hautatud
tangupuder ja kodune hapupiim
maitsevad imehästi, kodused
koogid ja sepik samuti. Tänapäeva
kiire elu ei anna võimalust just tihti
nii suurepärast õhtueinet nautida.
Kui kõhud täis, siis algas tants ja
trall. Ehkki osad Läänemaa taidlejad end vaikselt koduteele seadsid, otsustasid muhulased, et kui
juba kõrgemalt poolt on tulnud

Piia Tint

Järg lk 3.

Rootsi museaalidest
inspireeritud kursus
INEXTEX projekti õppematerjalist lähtudes tegime veebruari
teisest poolest alates uurimis- ja
tootearendustööd Rootsi partnerite poolt välja pakutud muuseumieksponaatidega.
Valik koosnes aplikatsioontehnikas vöökottidest, geomeetrilise madalpistetikandiga tekstiilist kirikukinnastest, tanudest,
mis olid valmistatud tamburtikandiga (tambureeritud – ahelehk kettpistega kaunistatud)
kangastest. Veel olid valikus
töömahukad varrastel kootud
vooditekid (tehnoloogia ja mustrite
autoriks ning teostajaks Märta

Stina Abrahamsdottir 1825-1903),
mis olid suurejooneliste geomeetriliste mustrimotiivide ja huvitavate
värvikombinatsioonidega ning
tiheda kahe lõnga põimimise
võttega kootud. Palju meeliköitvat
leidus Rootsi vanade puitesemete
kollektsioonis. Puidule maalitud

Alliki Oidekivi

motiivid mõjusid inspireerivalt
Muhu tikkijatele ja innustasid
kasutama omas võtmes. Üht-teist
põnevat leidsime ka meile näidatud
vanadest kirikutekstiilidest. Esmalt
tegelesime Rootsi esemete vaatlemisel saadud värvimuljete analüüsiga. Värvitabelitesse ilmus
erinevaid siniseid, sinepikarva
kollakaid, violetseid, samblarohelisi, huvitavaid punakaid ja
pehmeid roosasid toone. Värvimuljed olid tõesti erinevad,
võrreldes Muhu koloriidiga.
Värvides oli rohkem sügavust ja ehk
isegi süngust.
Anu Kabur
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Hajaasustuse
veeprogrammi
taotlusvoor

1. juunist algab 2009. a hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega piirkondades
majapidamistele joogivee
kättesaadavuse tagamine või
parandamine.
Toetust saab taotleda vaid
olemasolevate hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning
kaevude varustamiseks vajalike
tehniliste seadmetega. Muhu
vallas on prioriteediks uute
kaevude rajamine nii joogivee
nappuse leevendamiseks kui
kvaliteetse joogivee saamiseks.
Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja.
Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud.
Taotlejaks saab olla füüsiline
isik, kes elab taotlusjärgses
kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008 ja
mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on
elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.
Uue taotluse peavad esitama
ka kõik need, kes oma taotluse
juba 2008. a esitasid.
Toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused leiate
regionaalministri 30.04.2008
käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse
veeprogrammi programmdokument“, mis on kättesaadav
Saare Maavalitsuse veebilehel
http://www.saare.ee/, EAS
veebilehel aadressiga http://
www.eas.ee/ ja valla veebilehel
www.muhu.ee
Programmdokumendis
kehtestatud nõuetele vastavad
taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele 30. juuniks 2009. Taotlus
tuleb esitada paberkandjal ja
allkirjastatuna.
Täiendavat informatsiooni
programmi ja taotlemistingimuste osas saab vallapoolselt
projekti kontaktisikult Raido
Liitmäelt telefonil 4548985;
5082776 v. e-post
Raido.Liitmae@muhu.ee
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
21. aprill
Otsustati määrata toetusi
sotsiaalkomisjonile laekunud
avalduste alusel vastavalt komisjoni ettepanekutele.
Kinnitati
projekteerimistingimused Kuivastu sadama AS
Saarte Liinid kinnistule kanalisatsiooni heitvete puhastusseadmete väljaehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek
Paenase k Saare sauna ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba
- Paenase k Saare suveelamu
ehitamiseks
- Rässa k Ritsu DP alal veetorustiku rajamiseks
- OÜ-le Jaotusvõrk Suuremõisa
k Tamme elektrivõrguühenduse
väljaehitamiseks.
Määrati kasutusvaldusse antavate maade nimed, sihtotstarbed ja
pindalad:
- Võlla k Kadakamaa (34,43 ha,
mtm)
- Hellamaa k Aadu-Ranna (3,04
ha, mtm).
Otsustati jagada:
- Kuivastu Pagari: Pagari ja Jaagu
- Rootsivere Otsa: Otsa ja
Pärnamäe.
Muudeti 11 maaüksuse sihtotstarbed.
Muhu Seiklusklubile anti luba
korraldada Piiri endises sõjaväeosas
„Saaremaa Open“ 2. mail.
5. mai
Vallavalitsus viis läbi suunatud
pakkumise seoses turismi infra-

struktuuri arendamisega järgmiste
tööde tellimiseks: 1. Tugiinfrastruktuuride objektide valmistamiseks ja paigaldamiseks ja 2.
Rattamarsruutide tähistamiseks.
Parimateks tunnistati OÜ Collester
ja MTÜ Jalgrattaklubi Vänta Aga.
Põhivarana võeti arvele Kesse
lambalaut ja Kesse rannamaja,
kumbki 10 000 kr.
Kinnitati murutraktori müük.
Eesti Keskerakonnale anti luba
korraldada Liiva kaubahoovis 9.
mail üritus „Külla tuleb eurobuss“.
Tunnistati edukaks Bucoma OÜ
pakkumine lihthanke omanikujärelvalve teenuse ostmisel Muhu
lasteaia rühmakompleksi rekonstrueerimistöödele.
Kinnitati projekteerimistingimused Võlla k Pihlaka suvekodule.
Väljastati ehitusload:
- Kallaste k Kadaka-Jaagu
elamule
- OÜ-le Lõunaranna Investeeringud Simisti k Lõunaranna
sadamahoone ehitamiseks ja
vahimaja rekonstrueerimiseks
saunaks
- Vahtraste k Majaka elamu ja
sauna rekonstrueerimiseks ning lao
rekonstrueerimiseks aidaks.
Otsustati jagada:
- Raugi k Veskimäe: Veskimäe ja
Teemaa
- Mäla k Jaani-Andruse: Jaani ja
Andruse.
Kinnitati kasutusvaldusse anta-

va Lehtmetsa Aadu-Tähvena nimi,
sihtotstarve (mtm) ja pindala
(1,3501 ha).
18. mai
Edukaks tunnistati:
- AS Semetron pakkumine
lihthankele „Statsionaarse meditsiinitehnika ostmine Muhu valla
sotsiaalkeskusele“
- E-Lux Kodutehnika OÜ
pakkumine lihthankele „Tööstuslike pesuhooldusseadmete ostmine
ja paigaldus Muhu sotsiaalkeskusele“.
Otsustati jagada:
- Nõmmküla Piiri viieks: Boksi,
Piiri, Garaazhi, Adra ja Kuuri
(tootmismaad)
- Rässa k Põllu vastavalt kehtestatud DP-le: Põllulille, Põlluanni,
Põllu ja Põlluaia (kõik elamumaad)
- Linnuse k Taga-Tooma vastavalt kehtestatud DP-le: TagaTooma ja Kadaka-Tooma (elamumaad).
Otsustati toetada Saaremaa
velotuuri korraldamist 2000 krooniga.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud kulutuste kompenseerimiseks avalduste alusel.
Otsustati suurendada 2009. a
eelarvet sihtotstarbeliste laekumiste arvelt (Eesti Kultuurkapitalilt, Kultuuriministeeriumilt ja
rahvusvaheliselt projektilt Inextex
muuseumile).

Suveks korda....
* koduaedade rajamine ja hooldus
* vaipade ja pehmemööbli puhastus
* siseruumide üldpuhastus
* võsatööd
* hauaplatside rajamine ja hooldus
OÜ Käoking
telef: 56 459 541 Ene
56 692 052 Marve

Eestlased kasutavad aastas 700 miljonit kilekotti
15. aprillil sündis Kadri
Räime ja Taavi Toropi perre
Lisette Räim.
22. aprillil sündis Helen
Laanpuu ja Hanno Naaberi
perre Kert Mattias Naaber.
7. mail sündis Heivi
Veskimeistri perre Meribel
Veskimeister.

Eestlased soetavad aastas ligi 700 miljonit kilekotti, millest korduvkasutatakse vaid murdosa. Noorteühendus JCI GO Koda ning Keskkonnainvesteeringute Keskus alustasid laialdast teavituskampaaniat
„Kilekott tapab“, mille eesmärk on veenda eestlasi kasutama kilekottide
asemel korduvkasutatavaid riidekotte.
Kilekotid lagunevad hinnanguliselt tuhande aasta jooksul ning on igal
aastal ligi miljoni elusolendi piinarikka surma põhjustajaks. Kilekottide
tõttu on hukkunud ka tuhandeid inimesi.
Eesti Pakendiringluse teenindusjuhi Andres Siplase sõnul pole võimalik
kilekottide kasutamist täielikult ära keelata, kuid nende kasutamist saab
piirata ja oluliselt tõsta taaskasutust.
Kampaania kodulehekülg on www.killerkott.org
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Mõtted seoses algavate
kalmistupühadega

Suvi on meie kultuuris kalmistupühade
aeg. Kalmistul peetav püha kui hingepalve
(eestpalve uinunute eest) on teatud mõttes
mineviku kohtumine olevikuga, millega
„meenutatakse tulevikku” ehk viimseid
aegu. Mõiste „viimne” on tulnud kreeka
väljendist „eshatos”, mida kasutatakse ka
viimsete päevade, aegade, ajastu lõpu ning
Kristuse teise tulemise, samuti sellele
eelnevate ja järgnevate sündmuste kohta
(vastav teoloogiaharu kannab nimetust
„eshatoloogia”). Nii nagu jumal-inimene
Jeesus Kristus sai esimeseks ülestõusnuks uinunutest (surnutest), niisamasugust saatust ootame ja loodame
kõigile usuga ja ülestõusmise lootuses siit
ilmast äraläinud ristiinimestele.
Me usume, et Jumal on armuline ja
halastaja. See ongi lootus, miks kalmistutel
palvetame lahkunute eest. „Ei ole ühtki
inimest, kes maapeal elades poleks pattu

teinud...võta seepärast vastu meie palved
nende eest”. Iga hingepalve on meie
armastuse avaldus surnute vastu - see on
üks väheseid asju, mida me nende heaks
veel teha saame ja mis neid tõesti aitab.
Kirik ei tunnista uuestisündi e hingede
rändamist - inimene säilib sama isikuna
ka pärast ajalikku surma kuni aegade
lõpuni, seepärast meenutame inimest
hingepalve ajal nimega. Nii palju kui me
oma lähedasi mäletame. Kui ei ole
võimalik ise kalmistule kohale tulla, võib
anda surnute nimekirja vaimuliku kätte,
kes kalmistupüha peab - siis saavad kõik
lähedased palves Jumala ette kantud.
Hinged tunnevad suurt rõõmu, kui
nende eest palvetatakse. Kas siis kodus,
kirikus või kalmistul. Armsad inimesed,
rõõmustage siis igal võimalusel oma
uinunud ja kalmistutel puhkavaid
lähedasi!
Isa Andreas

Uus maakonna kavandatav
ühistranspordivõrk

Kuna Saare maakonna olemasolev
bussiliiklusvõrk ei rahulda praeguse aja vajadusi (tekkinud on uued
keskused, osad asumid on jäänud
tühjaks) ja toimiv liinivõrk on kallis
ja ebaefektiivne (tühjad reisid, liiga
suured bussid), tellis Saare Maavalitsus maakonna ühistranspordiuuringu firmalt Positium LBS.
Uuringu tulemusena valmis uus
esialgne liinivõrgu projekt, mida
tutvustati omavalitsustele ja ilmus
ka maakonnalehtedes.
Arvamusi uue liinivõrgu kohta
küsiti nii omavalitsustelt kui ka

Liini number ja nimi
5101
5102
5104
5201
5202
5203
5204
5205
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5217

kõigil maakonna elanikel paluti
avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid kas otse Maavalitsusele
või valla kaudu.
Muhulaste kiituseks võib öelda,
et nii Maavalitsusse kui valda
laekus päris palju küsimusi ja
ettepanekuid, mida enamuses ka
arvestati. Vallamajas toimus arutelu, kus peale vallavalitsuse ja
volikogu esinduse olid kohal veel
mõned külavanemad, kellele ühistransport on väga oluline.
Esialgne väljapakutud versioon
uuest liinivõrgust oli meie jaoks

suhteliselt kummaline, paljude nn
külavaheliinide lõpp-punktiks oli
plaanitud Hellamaa ja sealt alustaks ta ka uuesti tagasiteed Kuressaare poole. See variant jäi õnneks
ikka ainult paberile.
Allpool on toodud viimane, mai
alguses kinnitatud liinivõrk, mis
läks Maavalitsuse poolt ka pakkumises osalevatele bussifirmadele.
Kui uus liinivõrk nii ka töösse läheb,
siis Muhus õnneks eriti kärpeid ei
ole, võrreldes praegusega on aga
lisandunud tööpäeviti õhtul kell
19.15 Kuressaarest väljuv buss.
Raido Liitmäe

Väljumine Saabumine

Kuivastu-Hellamaa-Liiva-Orissaare-Saikla-Valjala-Kõljala-Kuressaare ETKNR alati
Kuivastu-Hellamaa-Liiva-Orissaare-Saikla-Valjala-Kõljala-Kuressaare ETKNRL alati
Kuressaare-Kõljala-Valjala ETKNR alati
Kuivastu-Pädaste-Liiva-Hellamaa-Kallaste-Liiva-Koguva-Orissaare-Tornimäe - Pöide-Laimjala-Kuressaare ETKNRL alati
Kuivastu-Hellamaa-Orissaare-Pöide-Laimjala-Kuressaare ETKNR alati
Kuressaare-Kõljala-Laimjala-Orissaare-Liiva-Hellamaa-Kuivastu ETKNR alati
Kuressaare-Kõljala-Laimjala-Pöide-Tornimäe-Kõrkvere-Pöide-Orissaare- Liiva-Hellamaa-Kuivastu L alati, ETKNR suvel
Kuressaare-Laimjala-Pöide-Tornimäe-Orissaare-Hellamaa-Kuivastu ETKNRLP alati
Kuivastu-Liiva-Orissaare-Pöide-Laimjala-Kuressaare ETKNR alati
Kuressaare-Laimjala-Orissaare-Liiva-Nõmmküla-Kallaste-Hellamaa- Liiva-Orissaare ETKNR alati
Kuressaare-Laimjala-Pöide-Tornimäe-Kõrkvere-Orissaare-Koguva-Liiva- Nõmmküla-Kallaste-Liiva-Pädaste-Kuivastu ETKNR alati
Kuivastu-Hellamaa-Orissaare-Laimjala-Kuressaare ETKNR alati
Kuressaare-Kõljala-Laimjala-Orissaare-Kuivastu ETKNR alati
Kuressaare-Laimjala-Pöide-Tornimäe-Kõrkvere-Tornimäe-Orissaare-Liiva- Kallaste-Hellamaa-Kuivastu L alati
Kuivastu-Hellamaa-Orissaare-Laimjala-Kuressaare P alati
Kuivastu-Orissaare-Saikla-Tornimäe-Kõrkvere-Tornimäe-Pöide-Laimjala-Kuressaare
Kuressaare-Kõljala-Valjala-Laimjala-Orissaare-Kuivastu ETKNR alati

06:20
09:40
14:30

07:50
11:30
15:10

06:45
07:00
07:15

09:05
08:45
09:15

07:15
11:50
09:45

09:00
13:35
11:30

13:00

15:20

14:45
14:45
15:50

17:35
16:30
17:35

15:50 17:20
14:45 16:40
P alati 18:00 20:00
19:15 21:00

Muhulased hakkavad
uisku ehitama
2. mai Oma Saar kirjutab, et
Väinamere Uisu ühing kavatseb
ehitada praami ajaloolise eelkäija.
Kogutud on ajaloolist materjali
ja konsulteeritud ekspertidega.
Uisku hakatakse ehitama
Muhus, kaasates asjatundjaid ka
mere takka.

Muhu Mööbel
Vilma Rauniste kirjutab 6. mai
Meie Maas Muhu Mööblist, kus
on muuhulgas valmis meisterdatud 300-kilone männipuust
laud. Keerulise turuolukorra
taustal saab ettevõte tunda
hinnasurvet.

Pädaste restoran
maakonna parim
Restoranitöötajate endi hinnangul on Saare maakonnas
parim restoran Pädastes, väidavad 2. mai Saaremaa ajalehed.

Laulge kaasa!
15. augustil jõuab Muhusse
telesaade “Laulge kaasa!”, mida
salvestatakse Nautse-Mihklil,
kirjutab 8. mai Oma Saar.

“Ehitamine
miljööväärtuslikel
rannaaladel”
Muhu vallavalitsuse, Eesti
Arhitektide Liidu ning majandusministeeriumi toetusel
ilmus raamat, mille on ajendanud
sobimatud uusehitised looduskaunistes paikades.
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Jaanikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Akilina Kann 97
Hilda Vaher 91
Hilda Kokk 88
Amanda Pints 87
Selma Oljanoi 86
Selma Räim 85
Endel Leht 84
Ksenia Saabas 84
Salme Paist 84
Aino Pehme 82
Vambola Uustalu 81
Vaike Tarvis 81
Maria Kipper 80
Helga Nõu 80
Õnnela Jõesalu 80

Linda Vapper 75
Regina Ots 75
Raivo Vokk 65
Esta Ots 65
Irma Järvesalu 65
Endel Jõgi 60
Jaan Laaneväli 60
Palju õnne!

TEATED JA KUULUTUSED
Sotsiaalkeskuses tegutseb nüüd sotsiaalküsimustega Triin
Valk ja hooldekoduga Aino Rummel.
Liiva raamatukogus näitus
“muhuroosa ajalõng ühe saare
hing”:
Irma Järvesalu 65.
Muhu Muuseumis uus
püsiekspositsioon Juhan
Smuuli elust ja loomingust.
Teen kaubikuga veoteenust, 5
kr / km. Samas ka
keevitustööd: tulen kohale, kui
tarvis. Tel 53 996 442, õhtuti 45
28601. Raivo.

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

EAÕK
Rinsi
7. juunil kell 10 liturgia.
23. juunil kell 11 hingepalvus
Sepamäe kalmistul.
5. juulil kell 13 hingepalvus
vanal (Liiva) kalmistul.

Reedel, 29. mail kl 17-19 avatakse
Koguva Kunstitallis kolmas
Muhuga seotud kunstnike näitus,
mis jääb avatuks 30. juunini. Näha
saab maale, skulptuure, graafikat ja
tarbekunsti.
Näituse kujundas Sulev Vahtra,
osalevad Anu Hint, Aime Jürjo,
Kristen Einer Lillepuu, Viivi-Ann
Keerdo, Kaia Kiik, Jakob Kipper,
anne Korv, Aime Kuulbusch, Laine
Linnas, Ants Mölder, Arseni
Mölder, Marget Tafel, Enn Tegova,
Vive Tolli, Hilja Tüür, Reiu Tüür,
Urmas Viik, Raili Vinn, Vello Vinn.
Koguva Kunstitall avatud
iga päev kl 11 – 18.
INEXTEX kursuse lõpunäitus
Muhu Põhikoolis avatud maikuus
veel reedel, 29. mail. Esitletakse
Rootsi Västernorrlandi maakonnamuuseumi kogude põhjal valminud
tooteid, mille autoriteks on projektis osalenud Muhu naised.

Saare Põrand OÜ
müüb SOODSALT
ekslusiivseid tamme-ja
saarepuidust põrandalaudu
(20 X 75;120;150;175 X 3003000mm). Samas müüme
soodsalt voodri-, lava-,
terrassi- ja höövellaudu (haab,
must lepp, lehis). Eritellimusel
mööbel (tamm, saar).
Transpordivõimalus. Lisainfo:
www.saareporand.ee
56 44 757 Madis

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus

Muhu kunstnikud
Koguva Kunstitallis

Hellamaa
23. juunil kell 13 hingepalvus
kalmistul.
29. juunil kell 10 ülemapostlite
Peetruse ja Pauluse päeva liturgia,
teenib piiskop Aleksander, kiriku
nimepäev, Peeter-Pauli päev.
Liiva Hooldekodu
23. juunil kell 15 hingepalvus
uinunute eest.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

25. aprillil 86-aastane Rosalie Rand.
27. aprillil 62-aastane Maie Tüür.
Tunneme kaasa omastele!

Imemassinate võistlus
vol. 2
Seoses Sünnipäevarallil saavutatud erakordse sooja vastuvõtu ja
läheneva lastekaitsepäevaga
korraldab Muhu Noortekeskus
Muhu Noorte Motoringi eestvedamisel laupäeval, 30. mail
2009 järjekordse imemassinate
võistluse. Lisainformatsiooni saab
Paavolt (mob 5067 502) ja Arnekilt
(5172 357).

TÄNUAVALDUS
Külasema Külaselts ja Folkloorirühm
„Kodukootud“ tänavad kõiki oma
toetajaid: Muhu Vallavalitsus,
Saaremaa Piimatööstus AS, Kehte
OÜ, OÜ Collester, MTÜ Võrkaia
Rand, Maailma Viljad, Muhu
Puidukoda OÜ, OÜ Muhro, Saaremaa
Lihatööstus OÜ, Valjala Seakasvatuse
OÜ, FIE Riima Randviir, Inge
Auväärt, Endla Soop, Martin Kivisoo,
kelle kaasabita 2. mail Nautse Mihklil
toimunud uhket kolhoosipidu poleks
kuidagi korraldada saanud.

Tamse kooli kokkutulek
21. juunil kl 12 oodatakse
Tamse kooli õuele nii vilistlasi
kui õpetajaid kooli asutamise
90. aastapäeva puhul. Info tel.
4528226 (Hele) või 4598207
(Herme). Soovitav võtta kaasa
piknikukorv. Kooli seinal
avatakse mälestustahvel.

Üügu maastikukaitseala
kaitsekorralduskava
arutelu
Valmimas on Üügu maastikukaitseala kaitsekorralduskava ja
selle esialgsele arutelule on oodatud
kõik huvilised. Kokkusaamine
toimub kell 15.00 reedel,
29. mail Üügu panga parklas, kust
suundume ilmast sõltuvalt juttu
ajama kas piknikuplatsile, panga
kolusse või mõnda tuulevaiksemasse paika. Tulge kuulama ja
kaasa mõtlema!
Lähem info telefonil 50 19 543
Kadri Tali.

Leidale
Leida Alt (1.6.1939 - 9.4.2009)
Leida surmast kuuldes oli minu esimene mõte, et ka mina tahtsin Leidalt
tekiriiet tellida, sellist vanaaegset triibulist... Ikka oli põhjust seda edasi
lükata, et küll jõuab... Ja ei jõudnudki, aeg sai jälle otsa…
Aga kui palju on neid, kellele Leida jõudis kududa - kangastelgedel
muhu teki-, siiliku- ja põlleriided, kootud muhu sukad ja kapetad, roositud
pätid..., Muhu rahvariietega nukud, tikitud ja roositud padjad, kotid…
Kõike ta oskas ja tegi. Ja jõudis teha.
Ridasi igas peres on Leida kootud kaltsuvaip ja kui paljudel tänavu
suvel laulu- ja tantsupeole minejatel on üll Leida kootud siilik või põll,
särk, …
Leida oli üks neist, kellest jääb rääkima tema tehtud käsitöö…
1. juunil oleks Leida saanud 70-aastaseks.
Anne Soo

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

