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Hooaja lõpupidu
Teisipäevad on meie majas olnud
ikka sagimiste ja toimetamisterohked. Eriti aktiviseerub
keldrikorrus - ärge nüüd arvake, et
meil majas kahjuritega probleem on,
kaugeltki mitte: teispäeviti käivad
koos meie kodused naksis pensionärid.
5. mail toimus kooskäijate
pidulik hooajalõpupidu. Et iga
korralik pidu on koos esinejate,
pisikese tervituse ning laua taga
istumisega, siis need kolm komponenti said ka täidetud. Lasteaia
Jäneste rühm laulis, tantsis ja
mängis vahva näitemängu kakukesest. Peale lapsi laulis “Viisikera”
mõned laulud ning hooledekodu
juhataja soovis kõigile vähe
kartulimardikaid, rõõmsat meelt ja
tervist suveks. Koosviibimist
jätkati kohvilauas.
Koos arutati suviseid tegemisi ja
toimetamisi ning laiali mindi pisut
nukralt, kuid siiski optimistlikult,
et jätkuks jaksu ja tahet sügisel jälle
samas armsaks saanud ruumis
kokku saada.
Peol viibinud mittepensionär
Aino

1. mai käraja
Muhus

Viisikera.

Lasteaia
Jäneste
rühm.

Ka Hanila öös oli asju...

1. mail toimusid üle Eesti korraldatud mõttetalgud. Paljudes
Eestimaa paikades tulid
inimesed kokku, et leida
mõttekaaslasi ja arutada, kuidas
kodukoha elu edasi viia.
Muhus toimus käraja Muhu
Põhikooli aulas. Eelnevalt olid
registreeritud teemad, mille
kohta üle 40 inimese tuli oma
arvamust ja nägemust esitama.
Need olid haridus ja elukestev
õpe, ettevõtlus ning stressi
vältimine.
Ühiselt vaadati ära Eesti
Vabariigi presidendi pöördumine. Peale seda püstitasid
osavõtjad umbes ühe tunni
jooksul kõigi kolme teema kohta
küsimusi, millele seejärel püüti
juba eraldi rühmatubades
vastuseid leida.
Kõik teemad leidsid elavat
vastukaja. Hariduse osas jäi
kõige tugevamalt kõlama
ettepanek, et praegu, uue
plaanitava haridusreformi
valguses on õige aeg välja
selgitada Orissaare Gümnaasiumi vajalikkus nii otseselt
Muhu saare jaoks kui koostöös
Ida-Saaremaa valdadega vajadus
laiemalt. Rõhutati ka elukestva
õppe tähtsust ning vajadust luua
Muhu saarele võimalusi erinevate koolituste läbiviimiseks.
Ettevõtluse osas arutati,
millised on Muhu saare jaoks
sobivad ettevõtluse vormid ja
mis takistab ettevõtluse arenemist Muhu saarel. Läbivaks
arvamuseks oli, et sobivaim
vorm on väikeettevõtlus. Let
tegevussuunad peaksid olema
Järg pöördel.

Volikogu 22. mai
istungil arutatust
Agitbrigaad
õhutas
inimesi
kolhoosidesse
ühinema...
Ilmar Põldemaa
Algus lk 1.
käsk, et muuseumideöö peab
kestma keskööni, siis ei lahkuta
mandrimaalt enne kui kesköise
praamiga.
Ja ega enne polnukski mõtet
lahkuda, sest võhma ja energiat
jätkus „Kodukootutel“ tõepoolest
viimase hetkeni ja küllap jätkunuks

veel kauemakski. Kui suure mandri
sääsed tantsijatele tüütavaks
muutusid, koliti pidu muuseumi
õuelt üle samas kõrval asuvasse
Hanila muuseumi seltsimajja. Peole
andis särtsu juurde ka ühe Muhu
juurtega Läänemaa-mehe sünnipäevapidu, mis samas muuseumi
seltsimajas maha sai peetud. Igal

juhul jõudis kesköise praami aeg
kätte liiga ruttu ja pidu sai meie
jaoks kahjuks otsa.
Tagantjärele tahaks tänada Hanila
rahvast armsa ja koduse vastuvõtu
eest!
Kõigi „Kodukootute“ nimel
Irena

- Kohtumine keskkonnaministri hr Jaanus Tamkiviga.
- Alghinna määramine Tamse
küla Uue-Tähe kinnistule.
- Võiküla küla Toomi, Metsa,
Raudtee ja Heinamaa maaüksuste detailplaneeringu algatamine.
- Veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna
reguleerimise kord, 1. lugemine.
- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise
kord.
- Informatsioonid: juriidiline
hinnang loodavale SA-le, eelarve
täitmise 3 kuu aruanne, raamatupidamise korraldamine, audiitori
külaskäik jm.
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Kevadine lusikapidu
Muhu lasteaias

Muhu Põhikooli õpilaste
osalemine
aineolümpiaadidel
2008/2009 õppeaastal (järg)
Inglise keele olümpiaad 8.9. klassidele - Sonja Randviir III
k., Tiina Seo 22. k., Liina Tarvis
II k., Lauri Kabur 23. k.
Vabariiklikud olümpiaadid, konkursid, uurimustööd:
Üleriigiliste keskkonnaalaste
uurimustööde konkurss: Agnes
Äkke II k. põhikoolide
arvestuses.
GLOBE uurimustööde konkurss Agnes Äkke II k.

Edgar Valteri
teemaline
viktoriin

Liiva Raamatukogus sai 8. mail
teoks kunstniku ja lastekirjaniku
Edgar Valteri (1929-2006)
teemaline viktoriin Muhu
Põhikooli 4. klassi õpilastele.
Õpilased olid eelnevalt õpetaja Karina Küti ärgitusel
tutvunud E. Valteri poolt joonistatud piltidega eri kirjanike
raamatuis ja lugenud üht-teist
vanameistri enda kirjutatudillustreeritud lasteraamatuist.
Raamatukogu poolt ettevalmistatud viktoriin hõlmas
kahtteistkümmend küsimust,
mis jaotusid kolme gruppi – oli
vaja ära tunda tegelaskujude
pilte ja teada, kelle kirjutatud,
mis pealkirjaga raamatust nad
on, mäletada , millisest E. Valteri
raamatust pärineb etteantud
katkend, meenutada, kes peategelastest nõnda vahvasti
lausus.
Küsimustik käes, jagunesid
tragid poisid-tüdrukud kolmeliikmelistesse võistkondadesse
ja vaikne arupidamine läks lahti.
Ettenähtud kellaajal sai žürii
(õpetaja ja raamatukoguhoidja)
vastused kätte ja peale punktide
kokkulugemist selgus, et võistlejate tulemus oli päris tasavägine. Ühepunktise edumaaga
napsas esikoha endale võistkond, kuhu kuulusid Mikk
Valk, Karolin Kokk, Elisa
Kipper, teiseks jäi võistkond
koosseisus Marie Keinast,
Kardo Liitmäe ja Anneli
Toomsalu.
Peale võistluspinget vaatasime üheskoos kõrvalruumi üles
seatud näitust Edgar Valteri
elust ja loomingust.
Aitäh tublidele õpilastele ja
koostööaltile õpetajale!

Erika Pints

On ilus maikuuhommik. Paari
päeva pärast on emadepäev ja
seoses sellega on Muhu Lasteaia
saali kutsutud saare kõige nooremad elanikud koos oma vanematega. Algamas on järjekordne
hõbelusikapidu, kus tähistatakse
viimase poole aasta jooksul
sündinud lastele nimepanekut.
Seekordse peo aukülalisteks olid
Kristofer Vallau, Mari-Ann Niinep,
Mariete Saar ja Krisete Keinast
koos oma vanemate ja külalistega.
Meeleoluka ja päevakohase kavaga
esinesid Muhu Põhikooli õpilased
Leena Peegli juhendamisel. Valla
poolt õnnitlesid külalisi ja andsid
lastele üle hõbelusikad vallavanem
Tiit Peedu ja Arvo Vaga. Iga isa
süütas oma lapse nimeküünla, mille
sai pärast koju kaasa võtta.
Pidu lõppes ühises kohvilauas,
mille ehteks oli suur päevakangelaste nimedega tort ja
traditsiooniliselt ka lasteaia poolt
pakutav „titepuder“.

Täname kõiki kohalolnuid ning
soovime neile toredat kevade jätku
ja ikka sära silmadesse!
Reet Hobustkoppel

Vasakult: Krisete Keinast,
Mari-Ann Niinep ja Kristofer Vallau oma vanematega.
Arvo Vaga

1. mai käraja Muhus
Algus lk 3.
võimalikult looduslähedased ja
Muhu saarel välja kujunenud
elutegevuse tavadega kattuvad.
Peamiste takistustena ettevõtluse
edendamisel nähti väheseid teadmisi, vahendite puudulikkust,
aktiivsuse vähesust ning tasuvuse
küsitavust. Üks osavõtja püstitas
küsimuse, kuidas tuua rahalisi
vahendeid saarele ning esitas ka
omapoolse arvamuse sellele. Ta
leidis, et Muhuga seotud ning Muhu
käekäigust huvitatud inimesed
võiksid oma maksude laekumise
registreerida Muhu valda. Selliselt
tõuseb valla sissetulek, mis annab
vallale võimaluse toetada koolitusi,
ettevõtluse alustamist jne. Lisaks
püstitas ta hüpoteesi, et Muhu vald
peaks oma ettevõtluse koondama
mingi ühise tunnuse alla ja pakkus
omalt poolt välja, et see võiks olla
kadakas.
Ettevõtluse töörühmas tekkis
seisukoht, et sarnaseid arutelusid
tuleks hakata läbi viima regulaarselt,
et tekiks ka tegelik tulemus. Siin
oli hea välja tuua, et üks grupp
inimesi on juba sarnase mõtte elluviimiseks loonud MTÜ Muhu
Mõte, mille esimene eesmärk ongi
koondada võimalikult palju huvi-

lisi, kes soovivad osa võtta MTÜ
tegevusest Muhu saare elu säilitamise ja edendamise eesmärgil.
Stressi vältimise teema juures
näitasid aktiivsust üles Muhu Põhikooli õpetajad. Väga tähelepanu
vääriv oli aga Kalvin Jürjestausti
osavõtt. Usun, ta ei pahanda, et
teda eraldi nimepidi välja toon. Oli
sümpaatne, kuidas Kalvin tuli
murega, mis südamel ning ta sai selle
välja öelda. Kalvin tõstatas küsimuse, kuidas vältida muhulaste
võõrandumist üksteisest. Ta tõi
välja, et eakamad muhulased käivad
küll omavahelistel kokkusaamistel
ja noorematel inimestel on omad
väljakujunenud ajaveetmised, need
aga on küllalt juhuslikud ning
põlvkondi omavahel kokku ei vii.
Lahendusena nähti ühiste ürituste
elluviimist kõigi muhulaste jaoks.
Võimaliku lahendusena pakuti välja
looduspäevade korraldamist, mille
tarbeks tuleks matkaradasid teha,
mida oleks võimalik ka säästva
turismi arendamiseks kasutada.
Samuti leiti, et võiks hakata
korraldama Muhu valla aastapäeva
1. oktoobril.
Mulle isiklikult meeldis väga üks
püstitatud küsimus stressi teema
juures. See oli: „Kuidas olla mitte
nii kättesaadav?” Praeguse mõõdu-

tundetu telefoni- ja arvutiside juures
on see väga eluterve lähenemine.
Inimene ei pea igal ajal ja igas kohas
ilmtingimata alati ja kõigile
kättesaadav olema. Peeter Olesk
meenutas hiljaaegu ajalehes „Meie
Maa” avaldatud artiklis Juhan
Peegli arvamust, et igal inimesel on
piirkond, kuhu teised ei tohi
trügida, sest see on inimese enda
jaoks ning isegi ta ise käib seal
küllalt harva.
Käraja kokkuvõtteks otsustati,
et tuleb korraldada MTÜ Muhu
Mõte poolt algatatud Muhu arengu
konverents, kuhu püütakse kaasata
põlismuhulaste kõrvale ka võimalikult palju suvemuhulasi. Teiseks
eesmärgiks võeti sobilike matkaradade trasside väljaselgitamine ja
nende rajamine.
Leian, et Muhu käraja läks väga
hästi korda. Esimene selline suur
arutelu ei saanudki anda väga palju
ja väga suuri reaalseid tulemusi. Hea
on, et kärajale suudeti anda edasine
suund järgmiste sammude tegemiseks. Suur tänu kõikidele osavõtjatele. Kutsun kõiki üles leidma
võimalusi ühise tegevusega Muhu
saare elu veelgi paremaks muuta.
Edasist ühist tegutsemislusti
ning kõike head!
Indrek Võeras
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Elu nagu suures peres
Kui sõitsime Soomes vennaga
vanaema juurde, imetlesime bussi
aknast vanu kivist lautu. Kavandasime laudast võõrastemaja ehitamist. Unelma täideminekuni läks
peaaegu 50 aastat. Igatsedes kulgeb
inimene oma unelmate poole. Väntasime tihti koos minu mehe
Kalervoga jalgrataste seljas maha
sadu kilomeetreid Lõuna-Eestis ja
saartel, ja oleme ”õnge jäänud”.
Olen kogenud unustamatuid hetki
puhta looduse keskel, kohanud
hämmastavalt ehedaid ja külalislahkeid inimesi. Kaheksa aasta eest
ööbisime Muhus B&B majutuses,
selle peremees õhutas Paenasele
vanasse kalurikülla minema, kus oli
tühi maja müügis. Kolm suve pöördusime ikka uuesti imetlema õue,
kus putked peaaegu õlgadeni
ulatusid, ent tunne oli paeluv. 2004.
aasta maikuus seisin tööriistadega
majatrepil ja kaalusin, millisest
otsast pihta hakata. Järgnes tihe
remondiaasta. Elasime läbi rõõmustavaid õnnestumishetki, aga ka
magamata öid ehituse ja töömeeste
pärast... Järgmises projektis
teeksin mitmeid asju targemini, ent
vigadest ju õpitakse ja elu on
mõeldud selleks, et võiksime
omandada uut. Ideid ja loovust on
saanud kasutada, neid on õnneks
jätkunud, ja ehk see ongi olnud
parim selles ”võõrastemaja protsessis”.
”Eelmises” elus teenisin leiba ligi
30 aastat fotograafina. Sõprade
ehmatuseks tundmatusse, võõrastemaja perenaiseks siirdununa olen

Soile Siltanen.
tähele pannud, et olen oma ettevõtlikkuse kaasa saanud eelmisest
ametist ning oskan suure pere
emana teha üsna hästi ka süüa, nüüd
on pere lihtsalt suurem. Sammun
küll pisut aeglasemalt kui mu
lapsed, kes on mõnikord pikemalt
või lühemalt siin meile abiks.
Netiühendus ja koostöö Muhu
turismiettevõtjate vahel on toredasti käima läinud. Fotokas on
olnud oivaline ”võti” koostööks ja
eesti keelega saan hakkama isegi
maksuametis. Vajadusel aitavad
oma küla inimesed, hoiavad majal
silma peal, kui oleme ära sõitnud,
ja astuvad sisse uudiseid vahetama.
Teise kultuuri ei tohi üleolevalt
siseneda, selle vea tegid iseseisvuse
algusaastatel siia tulles mitmed
soomlased. Tuleb olla alandlik, kui
inimene soovib saada kogukonda
vastu võetud, ka Eestis. Ehkki meie

maad on teineteisele väga lähedal,
põrkume kultuuride erinevustele
jätkuvalt, nii heas kui halvas. Tuli
õppida kannatlikkust: ”Muhus aeg
peatub” – nagu öeldakse turismireklaamis. Veelgi tõstab vererõhku,
kui tuleb oodata päeva-paar või
nädal, asju ajades kiirustamist ei
sallita. Vahest on siin õppimise
koht, mis on mullegi head teinud.
Soovitan tulla kiirustamata, kasvõi
lihtsalt olema: rahu ja vaikus on
parimad, mida pakume söögile ja
magusale unele lisaks.
Armastan hommikuid, mil liigun
läbi kastese muru paljajalu ürdipeenra juurde, kui teised veel
magavad, et korjata rohelist
hommikulauale. Linnud löövad
suurtel õuepuudel kontserti, kukk
tervitab naabri kanaaias ja taevasina
lausa pimestab.
Kolm töörikast suvehooaega on
õnnelikult seljataga – seda tean
sellest, et mitmed külalised tulevad
aina uuesti Tõnise turismitalu hoole
alla: eestlased, soomlased ja
kliendid kaugemalt maailmast.
Vana ehituskultuur, sammeldunud kiviaiad, rookatustega maamajad ja puhas loodus meeldib meie
külalistele. Tõnise talu 160-aastane
õu võiks pajatada värvikast ajaloost, kuidas suur pere Rootsi
kaudu Ameerikasse põgenes.
Okupatsiooni ajal kasutati maja
kolhoosikontorina, nüüd aga uue
elu saanuna õunapuuaiaga võõrastemajana. Peremees töötab põllumaal, püstitades kadakaposte
maalammastele taraks, tallesidki on

sündinud suvekülaliste meeleheaks.
Meie kokk võlub õhtuks hõrgutisi. Korstnast tõuseb suitsu,
peagi pääseb vihtlema ja pesema.
Tõnise talu galeriis on Aavo
Ermeli foto-graafika näitusmüük
ning muhu käsitööliste ja kunstnike
töid. Galerii on lahti iga päev. Tere
tulemast!
Tõnise turismitalu,
tel. 53 462 340,
www.soiles.com
Paenase küla, Muhu vald
Soile (perenaine) ja
Kalervo Siltanen
Kursused, kunstilaagrid,
seminarid. Perepidustuste
koht. Taluköök.
Aitades 26 voodikohta.

Aavo Ermeli arvutigraafika
virtuaalgalerii asub aadressil
www.printube.ee

ZETOD tulevad!
4. juulil tulevad ZETOD Muhusse
ja astuvad ülesse Põitse külas
toimuval järjekordsel Väikesel
Videvikukontserdil.
Kes on Zetod? on neljast setu
noormehest koosnev rahvamuusika
ansambel, muusikastiiliks on
folkrockpunk. Bänd loodi 2003.
aasta augustis projekti raames. Viie
tegutsemisaasta sisse on jäänud üle
100 esinemise lavalaudadel nii
Eestis kui ka Lätis, Poolas ja
Venemaal. Üllitatud on kaks
albumit: 2005. aastal „Lätsi vällä
kaema” ning 2008. aastal „Lätsi
tarrõ tagasi”, millest viimane murdis
end eelmisel aastal R2 Eesti
müüdavamate albumite Top 10-sse,
kus püsiti tervelt 8 nädalat, ning ka
R2 nädalaplaadiks. See on
folkmuusika revolutsioon! Zetode
„Kergotamine” jõudis 2008. aasta

R2 aastahiti edetabelis kõrgele 14.
kohale
ning
sellesamuse
kergotamisega avasid nad ka R2
aastahiti gala.
Selle aasta alguses selgitati R2-e
maailmamuusikasaate
„Etnokonservid“ ja Eesti
Pärimusmuusika
Keskuse
koostöös välja Eesti parimad
etnomuusikud aastal 2008.

Kaheksast kategooriast kuues
võitsid Zetod!!!
Nad võitsid kui – parim bänd;
parim album („Lätsi tarrõ tagasi“);
parim laulja (Jalmar Vabarna);
parim instrumentalist (Jalmar jälle);
parim lugu („Kergotamine“) ja
parim artist (Jalmar...). Kusjuures
parima albumi, bändi, loo ja artisti
kategoorias konkureerisid nad
eelmisel aastal Videvikukontserdil
esinenud Svjata Vatraga.
5. juunil 2008 kirjutas Mari
Tammar Eesti Ekspressis
muuhulgas järgmist:
Tegemist on äärmiselt unikaalse
muusikakollektiiviga, kes on välja
töötanud omanäolise helipildi,
millega eristuvad teistest täielikult.
Omapäraseks teeb ansambli
asjaolu, et nende juured on Setomaal
ning oma muusikas kasutavad nad

seto rahvalaule, segades neid
tänapäevaselt roki ja pungiga.
Nõnda käib käsikäes uus ja vana,
mille omavahelise sünteesi
tulemusena sünnib kaasakiskuv,
optimistlik, nüansirikas ja
kvaliteetne muusika. /—/
Zetode esinemisimago juurde
kuuluvad ka seto rahvarõivad,
mida noormehed uhkusega
kannavad. /—/ Lisaks Eesti
lavadele on Zetod üles astunud ka
Lätis, Poolas, Venemaal ja
Udmurtias.
Nii et 4. juulil Põitsesse
Uiekopli õuele, piknikukorv kaasa
ja pätid jalga, et karata saaks. Ja
kuulata, kas seto keel on muhu
keelest väga erinev. Täpsem info
Muhu Valla kodulehelt ja juunikuu
„Muhulasest“.
Aare Grünberg
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31. mai Nelipühi,
Kolmainu
püha

Sa oled austatud, Kristus,
meie Jumal,
Kes Sa kalamehed targaks
tegid,
Kui neile Pühavaimu maha
saatsid
Ja nende läbi maailma võrku
püüdsid.
Inimesearmastaja, au olgu
Sulle!
Kui nelipühapäev kätte jõudis,
olid Kristuse jüngrid koos ühes
paigas. Äkitselt tuli taevast
kohin, otsekui oleks tugev tuul
puhunud, ja täitis kogu koja,
kus nad istusid. Ja nad nägid
otsekui hargnevaid tulekeeli,
mis laskusid igaühe peale nende
seas. Ja nad kõik täideti Püha
Vaimuga ning hakkasid rääkima
teisi keeli nagu Vaim neile andis
rääkida. Jeruusalemmas aga oli
elamas juute, kes olid tulnud
muudest maadest. Kui nüüd see
hääl kostis, tuli kokku nende
kogukond, ja kõiki valdas
hämmastus, sest igaüks kuulis
räägitavat oma keelemurret.
“Kuidas meist igaüks kuuleb
oma sünnimaa murret?”
Siis tõusis Peetrus koos nende
üheteistkümne jüngriga püsti ja
kõneles neile: ”See on, mida
Jumal on prohvet Joeli kaudu
öelnud: ja sünnib, et valan oma
Vaimust välja kõigi inimeste
peale. Kuulake, Iisraeli mehed:
Jeesuse Naatsaretlase olete teie
ülekohtuste inimeste kätega risti
naelutades hukanud. Aga Jumal
on tema üles äratanud, selle
tunnistajateks oleme me kõik.
Tema on välja valanud Püha
Vaimu, mida te nüüd näete ja
kuulete.“
Seda kuuldes lõikas see neile
südamesse ja nad küsisid:
”Mida me peame tegema,
mehed-vennad?” Ja Peetrus
ütles neile: ”Parandage meelt ja
igaüks teist lasku ennast ristida
Jeesuse Kristuse nimesse oma
pattude andeksandmiseks, ning
siis te saate Püha Vaimu anni.”
Sel päeval liitus kogudusega
umbes kolm tuhat inimest.
(Apt.2:1-41)
See püha näitab seda, et Jumal
on uskliku inimesega alati - nii
selles (igapäevases) elus, surmas
kui ka peale surma ehk siis
igavesti.
Häid pühi!
isa Andreas

Valimised tulekul!

Mitte ainult lubadused
Eelmistest valimistest on möödas
pea 4 aastat, uued peagi tulemas.
Valitakse lubaduste järgi, oodatakse
tegusid. Enne valimisi on kõigi
kandidaatide jutt sarnane: teeme,
arendame, parendame. Kui antakse
lubadusi, mida realiseerida ei
suudeta, jäävad need tühjadeks.
Seetõttu tunnevad mitmedki
valijad, et nende lootusi on petetud.
Aga järgmistel valimistel tehakse
otsus jällegi lubaduste järgi.
Ideede teostamiseks läheb tarvis
ühtset meeskonda. Erakonnad
suudavad teostada valijatele
lubadusi, kuna on tegevad nii
parlamendis, valitsuses kui ka
kohalikul tasemel - nad toimivad
tervikliku meeskonnana. Samuti on
vaja terviklikku nägemust.
Meie, Reformierakonna nägemus
on, et ka edaspidi jätkab Muhu vald
iseseisva haldusüksusena. Seetõttu
on Reformierakond olnud vastu
Isamaaliidu ettepanekule kaotada
olemasolevad vallad. Kaunist ideest
jääb väheseks ja plaanide elluviimiseks ja investeeringute saamiseks tuleb nende vajalikkust
tõestada riigikogus, komisjonides,
nõukogudes ja kui puuduvad
esindajad, kes kohapealseid huve
kaitseksid, jäävad need realiseerimata.
Reformierakond Muhus on

suutnud oma mõtteid realiseerida,
sest riigikogus on meie esindaja
Imre Sooäär tõsist tööd teinud ning
vallas juhib kultuuri-, haridus- ja
sotsiaaltööd Arvo Vaga. Keskkonnaministri ja KIK-i esimehena
tegutseb Jaanus Tamkivi, kes
samuti meretaguste asjade pärast
südant valutab. Kui palju on
Muhusse 4 aasta jooksul investeeringuid tulnud, ei mäleta esimesel
hetkel vist keegi. Head võetakse
iseendastmõistetavana ja alati on
veel paremat tahta. Pigem sarjatakse riigiametnikke, mõtlemata,
mida konkreetset nad kohapealsete
elu parandamise nimel teinud on.
Muhu vallas on viimastel aastatel
teostatud mitmeid mahukaid töid,
mis Meie arvates on olnud elu
paremaks muutmiseks vajalikud.
Heameelt teeb, et enam toetatud
valdkonnad on sotsiaal, keskkond
ja haridus, investeeritud on
nõrgemate heaolusse. Sellised on
olnud Reformierakonna eelistused
ja otsused.
2006. a alustatud Liiva lasteaia
renoveerimiseks sai Muhu vald 2
milj. krooni, mille eest vahetati
lasteaia uksed ja aknad, uuendati
kommunikatsioonid, mis muutis
lasteaia välimust tundmatuseni ja
vähendas oluliselt ka küttekulusid.
Hariduse, kultuuri ja sotsiaali juhi

Mänguväljaku paigaldas firma Tip Tap.

Valimisjaoskonnad
Volikogu 15. mai erakorralise istungjärgu otsusega nr 265 moodustati
Euroopa Parlamendi valimisteks kaks jaoskonnakomisjoni: Hellamaa ja
Piiri.
Hellamaa komisjoni liikmeteks nimetati Tiina Jõgi, Pille Keerd, Aime
Marksa (esimees), Kai Smirnov, Vello Lauge, Matti Kaljuste. Piiri
komisjoni liikmeteks nimetati Ave Toomsalu (esimees), Elo Naaber,
Marika Rosing, Heinart Laaneväli, Rein Saksakulm, Kaie Abe. Nimetati
ka asendusliikmed.

Arvo Vaga panust ei saa alahinnata.
2008. aastal saadi lasteaia
valgustatud mänguväljaku ehitamiseks 400 000 krooni, mida Imre
Sooäär väga suureks kordaminekuks peab. Nüüd mängivad lapsed
firma Tip Tap ehitatud ja paigaldatud atraktsioonidel ning ka
pimedal ajal on õues valge ja
turvaline olla.
Kõige suuremaks ja alles nüüd
realiseeruma hakkavaks projektiks
võib pidada Muhu Hooldekodu
ehitamist. Alguse sai see juba 2007.
a, mil toonane sotsiaalminister
Maret Maripuu ideed toetama asus
ning esimesed 1, 5 milj krooni uue
hoone projekteerimiseks eraldati.
Pideva töö tulemusena on jõutud
nii kaugele, et 2009- 2010 saame
Euroopa Sotsiaalfondi eraldisena
ligi 30 miljonit krooni hooldekodu
ehitustöödeks. Oluline märksõna
on väärikas vananemine ja uus
hooldekoduhoone oma olme- ja
ravitingimustega annab Muhu
eakatele selleks parimad võimalused.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse eraldiste abil on samuti mitmed objektid uue näo ja sisu saanud. Muhu jahimeestele teeb
kindlasti rõõmu Piiri jahimaja, mille
renoveerimiseks KIK 1 milj krooni
eraldas. Keskkonnaga seotud
objekte on teisigi. Juba 2006.a saadi
samast allikast 100 000 krooni
küttemahutite utiliseerimiseks,
2008. a 4,7 milj Liiva katlamaja
rekonstrueerimiseks ja 140 000
krooni Kesselaiu maastikukaitsealal matkaraja rajamiseks. Keskkonnaministri toetusel viidi ellu
mahukas vee- ja kanalisatsiooniprojekt ja paljud muhulased on
saanud tuppa puhta vee.
Elu ei jää seisma ja oma uute
mõtete elluviimiseks teevad Muhu
reformierakondlased jätkuvalt
koostööd ministritega ja loomulikult ka meie parlamendisaadiku Imrega. Viimasel ajal on
enam tähelepanu leidnud sotsiaalka keskkonnaküsimused. Mõttevahetus käib erinevate planeeringute, eelkõige kaevandamis- ja
ehitusalaste üle. Arutusel on ka
Muhu teede olukord. On tore tunda,
et esmapilgul kaugel olevad
ministrid on olukorraga hästi
kursis ja aitavad välja pakkuda
reaalseid lahendusi.
Muhu Reformierakond võib olla
rahul, sest enamus valimislubadustest on teostatud.

