4. mail kell 19
Muhu Põhikooli saalis
Tornimäe näiteseltsi
esituses
J. Viigi “Tühjad näpud”
pilet 3 eurot / 5 eurot

16. mai kell 18 – 20:30
Muhu Spordihallis

Hopa 100 spordipäeva
Teid ootab personaaltreener
Katrin Saare;
treeningpäev tasuta

Mai 2018 (lehekuu)

Muhu leht

Kultuurisündmus
Tallinna Ülikoolis
17. aprillil 2018 avati Tallinna
Ülikoolis kunstiõpetajate magistriõppe üliõpilaste Viire Jagomägi ja
Jana Pokotylo kunstinäitus, mis oli
inspireeritud Arvo Pärdi loomingust. Tulevastest kunstiõpetajatest
Jana on Saaremaa, aga Viire Muhu
juurtega, sündinud Viire Ling.
Kui Jana on Arvo Pärti kujutanud õhk-õrnades heledates toonides erinevatel maalidel, siis Viire
tööd on jõulised - tumedal taustal
värvitriibud. Seitse suurejoonelist
tööd on teostatud kõrgtrükis.
Näituse avamisel tegid autorid
kõigepealt ülevaate, kuidas üldse
tööd valmisid. Viire ettekanne oli
huvitav selle poolest, et meist keegi
polnud nii põhjalikult kuulnud
kromesteesiast. Selgus, et see on
inimese võime näha muusikat
kuulates koheselt ka värve. Igal
noodil oleks nagu oma värv. See on
inimese unikaalne omadus. Väidetavalt vaid üks inimene 3000 kohta
„näeb” värve.
Viire töödes on visualiseeritud
Arvo Pärdi „Ukuaru valss”. Tegu
on ääretult ilusa muusikateosega.

Jana ja Viire näituse avamisel.
Et kromesteesiast rohkem aimu
saada, tuli uurida paljude kuulsate
sünesteetikute noodikirja just
nimelt nende silmade läbi ja luua
siis oma nägemus.
Näitus pakkus külastajatele väga
tugeva elamuse – süsimustas
raamistuses erksavärvilised triibud
nagu imeline värvilaik, nagu Kihnu
siilik või sõnadeta laul.

19. mai kell 18 – 23
Muhu Muuseumis

Muuseumiöö
“Öös on pidu”

Eriliseks muutis sündmuse
ERSO muusikute osalemine (vt
alumine pilt). Piret Sandberg, Kadi
Vilu (s. Ling), Liina Žigurs ja Eva
Petuhhov esitasid oma versiooni
„Ukuaru valsist”. Viire ja Jana
pildid ning samal ajal kuulatav
professionaalsete muusikute esinemine tekitasid erilise meeleolu, mille
eest jagus kunstnikele ehk tulevastele kunstiõpetajatele palju kiidusõnu.
Lõpetuseks suupisted, puuviljad, kommid ja sületäis kevadisi
kauneid õisi.
Malle Ling
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

info: 501 1566

ERSO muusikud ja “Ukuaru valss”.
2 x erakogu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Tähistame Muhu
Lasteaia 50. sünnipäeva
suure laste kontserdi ja tordisöömisega 8. juunil 2018. a kl
15.00.
Oodatud on kõik, kellel on
side meie lasteaiaga. Oma
osalemisest andke palun teada
15. maiks aadressil
reet.hobustkoppel@muhu.ee
või telefonidel 45 30 685 ja 5669
1980.
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Muhu Vallavalitsus ootab õppestipendiumi taotlusi

31. märtsil sündis Kairi
ja Martin Viisilehe perre
poeg Siim Viisileht.
2. aprillil sündis Kadri
Tüüri ja Hannes Pehlaku
perre poeg Taavi Pehlak.

Täiskasvanud õppija nädala
raames tunnustatakse 2018.
aasta õppijat, aasta koolitajat,
aasta õppijasõbralikku tööandjat
ja aasta õpitegu. Kandidaate saab
esitada kuni 31. maini 2018. a
veebikeskkonna kaudu või saates
täidetud ankeedi tekstifailina
maakonna TÕNi koordinaatorile
meelis.kaubi@saaremaavald.ee
Tunnustamise reglement ja
vormid on leitavad https://
andras.ee/et/tunnustamine

Meeldetuletus
2018. aasta Hajaasustuse
programm on kuulutatud
avatuks alates 9. aprillist.
Taotlusi saab esitada Muhu
Vallavalitsusele kuni 11.6.2018
(k.a).
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkonnas
elavate perede elutingimuste
parendamine. Taotlejaks saab
olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline
elukoht on käesoleva aasta 1.
jaanuari seisuga Muhu vallas
asuv majapidamine, millele
toetust taotletakse.
Toetatavaid valdkondi on neli:
* veesüsteemid,
* kanalisatsioonisüsteemid,
* juurdepääsuteed,
* autonoomsed elektrisüsteemid.
Mitmele valdkonnale toetust
taotledes tuleb esitada taotlus
iga valdkonna kohta eraldi.
Maksimaalne toetust ühele
majapidamisele on 6500 eurot.
Muhu vallas on programmi
kontaktisik Piret Lang, e-post:
keskkond@muhu.ee ja tel 453
0681.
Programmdokumendiga saab
tutvuda ja vormikohased taotlused on leitavad Muhu valla
kodulehel.

Õppestipendiumi eesmärk on
toetada andekaid, rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori õppe- ja teadustööga
tegelemisel ning loomingulistes ja
sporditegevustes.
Õppestipendiumid jagunevad
viieks kategooriaks:
1) stipendium ülikoolis õppivale
noorele;
2) stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis
õppivale noorele;
3) stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja”;
4) stipendium „gümnaasiumi
medalist”;
5) stipendium „aasta täiskasvanud õppija”.
Stipendiumi taotluses tuleb
näidata taotleja ja/või kandidaadi

11. aprill

esitaja
1) nimi ja kontaktandmeid
(aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
2) taotletava stipendiumi
põhjendus;
3) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (õppestipendiumi puhul);
4) väljavõte õpinguraamatust
(õppestipendiumi puhul).
NB! Põhikooli ja gümnaasiumi edukad lõpetajad esitatakse õppestipendiumitele
koolide poolt.
Muhu valla stipendiumite
määramise korraga saab tutvuda
https://www.riigiteataja.ee/akt/
426062014016?leiaKehtiv

Volikogu 19. aprilli
istungi päevakorrast
- vallavara otsustuskorras
võõrandamine (Kantsi k
Adometsa mü, Suuremõisa k
Vana-Tamme mü),
- Muhu esindaja väikesaarte
komisjoni (kinnitati 2010. a
komisjoni liikmeks nimetatud
Indrek Allmanni jätkamist),
- Kallaste k Kallaste sadamaala
DP kehtestamine,
- Liiva k Metsaselli mü DP
menetluse lõpetamine (DP
koostamise lõpetamine).

Vallavalitsuse istungitelt

Määrati lähiaadressideks:
- Mäla k Suguli kü - Matsi,
- Lõetsa k Salu kü - Variku.
Otsustati muuta Oina k Karjaaru, Hiiepuu ja Jüri kü-te piire
vastavalt muutmise skeemile.
Tunnistati kehtetuks 22.7.2015
väljastatud ehitusluba suvila
ehitamiseks Kallaste k Kadaka mü.
Väljastati kasutusluba Linnuse k
Mudremäe mü rajatud reovee
käitlemise süsteemile.
Määrati sotsiaalhoolekandelisi
hüvitisi.
Otsustati korraldada konkurss

Muhu Valla Kommunaalameti
juhataja ametikoha täitmiseks,
konkursi tähtajaks oli 30. aprill.
Vaadati läbi eelnõud volikogule.

18. aprill
Kinnitati ürituse “Muhu suur
suvekontsert” toimumine Hellamaa
laululaval 21. juulil 2018 kl 18 - 02.
Määrati sotsiaalhoolekandelisi
hüvitisi.
Väljastati ehtiusluba Liiva k Liiva
kaupluse mü kaupluse lammutamiseks.
Väljastati kasutusluba Kallaste k
Kauniaugu mü püstitatud suve-

Detailplaneeringute
Muhu Vallavolikogu kehtestas
19.4.2018. a otsusega nr 43
Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu.
Planeeringuala hõlmab KallasteRanna maaüksust (47801:003:
0297, 4046 m², tootmismaa) ja
osaliselt Lautri maaüksust (47801:
003:0318, 16170 m², maatulundusmaa). Kuna planeeringuga kavandatakse ka avalikku veekogusse
kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste
rajamist, haaratakse planeeringualasse osaliselt mereala. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,35
ha. Planeeringuga kavandatakse uue
sadamahoone, ellingu, lainemurdjate, kaldakindlustuse, ujuvkaide
ning muude vajalike sadamaehitiste
rajamist. Lisaks on maa-alale
kavandatud vabaaja veetmise ala
rajamine. Planeeringuga lahendatakse sadamaala liikluskorraldus
(sh parkimine) ning vajalikud
tehnosüsteemid. Planeeringuga
tehakse ettepanek muuta Muhu
valla üldplaneeringut, lisades

majale.
Otsustati korraldada elektroonilise hankemenetlusega lihthange
“Muhu valla teede 2018. a
pindamistööd”.

Kallaste sadama supluskoha Muhu
valla üldplaneeringus esitatud
supluskohtade nimekirja.
Muhu Vallavolikogu lõpetas
29.3.2018. a otsusega nr 44 Liiva
küla Metsaselli (47801:004:
0380) maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Planeeringu
eesmärgiks oli planeeringuala
kruntimine ja elamute rajamine.
Planeeringumenetlus lõpetati
maaomaniku avalduse alusel.
Muhu Vallavalitsus korraldab
Liiva küla Maleva ja Raunmäe
maaüksuste detailplaneeringu
eskiislahenduse avaliku väljapaneku 3.5-10.5 ja avaliku
arutelu 10.5.2018 kell 17.00
Muhu valla maaosakonnas
(lasteaia ruumides).
Detailplaneeringu eesmärgiks on
Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine ja ala väljaarendamine
kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete

26. aprill
Otsustati korraldada elektrooniliselt avatud menetlusega riigihange
“Muhu endise hooldekodu hoone
ümberehitamise 2. etapi tööprojekti koostamine ja ehitustööd”,
kinnitati riigihanke dokumendid ja
moodustati vastav komisjon (R.
Liitmäe, I. Võeras, A. Auväärt, T.
Hellerma).

teated
maana. Ette nähakse võimalused ka
keskuse alale sobiva tootmise
arendamiseks. Planeeringuga
muudetakse kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja
arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid,
määratakse liikluskorralduse ja
parkimislahenduse põhimõtted,
planeeritakse haljastus ja heakord.
Avaliku väljapaneku kestel on
planeeringumaterjalidega võimalik
tutvuda Muhu valla kodulehel,
vallamajas ja valla maaosakonnas.
Ettepanekud eskiislahendusele
palume esitada Muhu Vallavalitsusele kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Nimetatud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Muhu
Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v,
Saare
mk)
ja
aadressil
www.muhu.ee/Dokumendiregister;
Täiendav info tel 453 0680,
maa@muhu.ee
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Jürikuu ja lehekuu Muhu Muuseumis
Sel aastal algas aprill meie jaoks
ilusa lumise naljaga.
2. aprillil õnnestus muuseumi
esindajal läbi paksu lume jõuda
õnnelikult Leisi kooli, kus rääkisime rahvakalendri tähtpäevadest
ja kevadpühast. Õpilastele väga
meeldis munade veeretamine ja
munapuhumine.
25. aprillil kohtusime Muhu
Lasteaia lastega muuseumis. Rääkisime karjaloomadest, keda kodus
kasvatati, panime mõned seemned
mulda ja mängisime erinevaid
mänge. Muuseumi „kari” sai ka
välja lastud (vt pilti).
28. aprillil külastas muuseumi
Leedu grupp, kes lisaks giidituurile
sai maitsta Muhu leiba ja soolakala.
See päev kujunes tõeliseks turismipäevaks ja oli kohe vägevalt kiire.
30. aprillil käisime Muhu Põhikoolis kahele klassile koduloo tundi
andmas, teemaks jüripäev.
Mai alguses sõidab muuseumi
esindus koos Muhu segarahvatantsurühma ja pillimängijatega
Lätti Kuldigasse. Seal toimub

„Lennart Meri ja Linnutee tuuled”.
Muuseum palub endistel õpilastel, käsitöötegijatel ja teistel
jagada mälestusi Senta Room´ist.
Piisab ühest lausest ja palun saatke
need meile meili aadressil
eda@muhumuuseum.ee või postitage muuseumi facebooki sõnumitesse.

sõpruskohtumine kohaliku muuseumi ja taidlejatega.
19. mail toimub traditsiooniline
muuseumiöö. Sel aastal teemaks
„Öös on pidu”. Alates kella 18.00
on sissepääs muuseumisse tasuta.
Programmi alustame kahe näituse
avamisega Väljal kontorihoone
majas: „Senta Room 75" ja „Muhumuster nii ja naa”. Pidu algab kell

20 Tooma talu õuel. Esinevad
tantsurühmad Tokkroes, Muhu
segarahvatantsurühm, Orissaare
segarahvatantsurühm Noh, tantsuks mängivad karmoskad. Peale
eeskava läheb pidu edasi ja kõik
soovijad saavad tantsida. Pidu
lõpeb kell 23.
26. mail kell 13.00 avame
Kunstitallis Enn Säde fotonäituse

Jäätmekäitlusest
Muhu vallas
Mitmed muhulased ja Muhu sõbrad on ilmselt juba tähele pannud, et
alates aprillikuust on Liiva keskuses ja Liiva katlamaja juures uued
konteinerid segapakendi äraandmiseks. Aprilli viimase nädala jooksul
saabusid samasugused kollased 3 m3 mahuga konteinerid ka Hellamaa
külakeskuse ja Hellamaa poe juurde.
Tegemist on segapakendikonteineritega, millesse sobib igasugusest
materjalist pakend, sh klaaspakend. Paber- ja kartongpakendeid võib
segapakendikonteinerisse panna juhul, kui kõrval ei ole eraldi sinist
konteinerit paberi ja papi jaoks. Konteinerite tühjendamist korraldab
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO). Pakend peab olema sel
määral puhas, see ei hakkaks pikemal seismisel haisu levitama ning ei
määriks ega rikuks teisi konteineris olevaid pakendijäätmeid. Kui võimalik,
tuleks pakend kokku pressida, et konteinerisse rohkem mahuks.
Paneme siinkohal taas kord kõigile südamele, et konteineritesse
ja nende kõrvale EI TOHI panna olmejäätmeid.
Kõigile muhulastele, sealhulgas ka hooajalistele, tuletame meelde, et
meie armsa kodusaare puhtuse ja heakorra hoidmiseks tuleks läbi mõelda
oma harjumused ja võimalused prügi sorteerimisel. Tekkinud olmejäätmeid
põletada ei tohi (koduaias tehtavas lõkkes võib põletada vaid immutamata
puitu või kiletamata pappi ja paberit), samuti ei ole lähtuvalt eelnevast ei
teie endi ega ka kaaskodanike vastu aus oma olmejäätmeid viia erinevatesse
pakendikogumispunktidesse. Pakendikogumispunkte on Muhu saarel
kokku 17 (lingi pakendikogumispunktide kaardile leiate valla kodulehelt,
kui valite jaotusest kommunaalmajandus alljaotuse jäätmehooldus).
Mitmetel küladel on ühine roheline olmeprügi konteiner, samas ei ole
need avalikud konteinerid, vaid külas elavad inimesed maksavad nende
tühjendamise eest. Seega ei saa ilma vastava kokkuleppeta neisse
konteineritesse oma olmejäätmeid viia. Muhu vallas viib korraldatud
jäätmevedu läbi Ragn-Sells AS, kellega on võimalik hõlpsasti prügiveo
lepingut sõlmida näiteks internetis (www.ragnsells.ee). Kui leiate, et vajate
jäätmekäitluse teemal nõustamist või lepingu sõlmimisel abi, siis võtke
palun ühendust valla keskkonnaspetsialistiga (4530681 või
keskkond@muhu.ee).
Loodame teie kõigi abile kodusaare puhtuse ja heakorra hoidmisel.

Muhu Muuseumis praegu vaadatavad näitused: Väljal II korruse
fuajees näitus „Muhu lapsed 20.
sajandil”, II korrusel püsinäitus
„Muhu tekstiil”, Toomal: Kirjanik
Juhan Smuuli sünnikodu vanade
hoonete ja taluvaraga, all keldris
näitus „Meremeeste kirjad”, Tooma
talu rehalses Ivo Kõvamehe näitus
„Ennenuti”.
Muhu Muuseum on avatud T–
L kella 10–17. Alates 15. maist on
muuseum avatud E–P kella 9–18.
Kunstitall on avatud alates 15.
maist kella 10–18.
Tervitustega,
Siret muuseumist

Lugupeetud
Muhu elanik!

Piret Lang:
Muhu valla keskkonnaspetsialistina töötan alates 2017.
aasta septembrikuust ja ütlen
ausalt, et igav ei ole veel kordagi
hakanud. Töö on väga mitmekülgne
ja huvitav, sarnaneb üldjoontes
ülikoolis õpitud erialale – keskkonnatehnoloogiale: kõik teemad,
mis otse või kaude sisaldavad
keskkonnaküsimusi. Elan jälle
kodutalus ja lisaks huvitava ameti
pidamisele kasvatan kahte toredat
väikest tütart.

Segapakendi konteinerid.

Saaremaa ja Muhu vald koostöös uuringufirmaga Stratum
OÜ viivad läbi Saare maakonna
ühistranspordiuuringu eesmärgiga selgitada välja teenuse
kättesaadavust ja elanike soove
selle parandamiseks.
Pöördume teie poole palvega
kirjeldada oma igapäevast liikumist ja liikumisvahendeid
ning anda hinnang olemasoleva
ühistranspordi toimimisele ning
teha ettepanekuid selle muutmiseks. Küsitluse vastused annavad täielikuma ülevaate maakonna elanike vajadustest ja
soovidest, võimaldades ühistranspordi korraldajail paremat
liinivõrku kujundada.
Ankeedile on võimalik vastata elektrooniliselt aadressil:
www.saaremaavald.ee
Paberkandjal ankeedi saab
Liiva ja Hellamaa raamatukogust
ning Muhu vallavalitsusest.
Palume tagastada täidetud
ankeedid lähimasse raamatukogusse, Coopi Saare maakonna
maapiirkonna kauplustesse,
maakonnaliinibussi või Muhu
vallavalitsusse enne 11. maid.
31. maini 2018 on Liiva postkontor ajutiselt avatud T ja
N 9.30–14.15;
E, K, R, L, P suletud.

4

MUHULANE

Kevadisi aiatöid tee ohutult
Kevad on käes ja kätte jõudnud ka
suurkoristuste ning aiatööde aeg.
Selge on see, et aiatöödel koguneb
oksi, vanu puulehti ja kokku riisutud
muru, mida traditsiooniliselt lõkkes
põletatakse. Esimestel soojadel päevadel seda ka tehti, kuid samal ajal
sõitsid päästjad ühelt pinnasepõlengult teisele, mis näitab, et sügise
ja talvega on tuleohutuse tagamine
elanikel mingil põhjusel meelest
läinud. Kulupõlengute tagajärjel on
hävinud juba mitu maja ja juba on ka
inimene viga saanud. Õnnetusi juhtub, kuid mõistlik on teha kõik
selleks, et kahandada nende juhtumise tõenäosus ligi nullini. Järgnevalt
olulised meeldetuletused, et ei tekiks
tulekahju, ebameeldivusi päästeameti
inspektoritega ega tüli naabritega.
Mida tuleb teha enne, kui süütad lõkke?
Kõigepealt veendu, et lõkkepaik on
ohutus kauguses hoonetest ja metsast. Ohutu vahemaa sõltub lõkke
suurusest. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema hoonetest,
puuriitadest või muudest põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt
kaheksa meetri kaugusel. Üle
ühemeetrise läbimõõduga lõkke
tegemisel peab lõke asuma hoonetest
või põlevmaterjali hoiukohtadest
vähemalt 15 meetri kaugusel.
Aprillis hakkas Eestis kehtima ka
tuleohtlik aeg, mil metsast peab lõke
jääma vähemalt 20 meetri kaugusele. Rõhutan, et tegemist on minimaalsete kaugustega, vahemaad
võivad alati olla pikemad.
Edasi tuleb lõkkeaseme ümbrus
puhastada kuluheinast. Kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritsetakse
kivide või muldvalliga, et tuli mööda
kuiva taimestikku kaugemale ei
leviks. Kindlasti tuleb lõkketegemise
juures jälgida tuule suunda ja kiirust.
Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on
alla 5,4 meetri sekundis ja selle suund
on hoonetest eemale. Tuule tugevust
saate visuaalselt hinnata puude
suuremate okste liikumise järgi. Kui
suuremad oksad tuulega liiguvad, siis
on mõistlik asi katki jätta. Samuti
austage oma naabreid. Kui ikka tuul
otse naabri majale või hoovi puhub,
siis tasub lõkketegemine edasi lükata
ja soodsamat ilma oodata.

Lõkke juures peab alati valmis
olema ämber veega, survestatud aiakastmise voolik või tulekustuti.
Lõket ei tohi mitte mingil juhul jätta
järelevalveta. Enne lõkke juurest
lahkumist tuleb põlemisjäägid veega
üle valada või katta pinnasega. Selliselt tehes võite kindlad olla, et
juhuslik tuuleiil ei puhu tuld uuesti
suureks ega sädemeid lendu.
Kulupõletamine on keelatud ja
karistatav!
Kindel on see, et kulu ei tohi mitte
mingil juhul põletada ja see keeld
kehtib aastaringselt. Peale selle, et
see on keelatud ning karistatav tegevus, on see ka ohtlik. Kulupõlengutes
on varasematel aastatel hukkunud
inimesi ning tules hävinud kodusid.
Lisaks tuleleviku ohule metsa või
hoonetele, hukkuvad madalas heinas
elutsevad pisikesed loomad ja
pesitsemist alustanud linnud.
Kulupõlenguid on lihtne vältida
muru ja heinamaa korraliku hooldamisega. Seega saab kulutulekahjude
vastu kõige paremini võidelda sügisese niitmisega, sest nii ei ole kevadel
enam kuluheina, mis süttida võiks.
Kevadel on muidugi selle peale hilja
mõelda, kuid jätke see teadmine
tulevaks sügiseks tallele.
Vähest hulka kuluheina on võimalik
kokku riisuda ja lõkkes põletada. Kui
seda aga on palju, tuleb maa kenamaks
muutumiseks kannatada seni, kuni
värske hein on kulust läbi kasvanud.
Kuluheina süttimise vältimiseks on
mõistlik tähelepanu pöörata ka
esimesele niitmisele. Juhuslik tulesäde muruniiduki või -traktori mootorist võib kuival ajal kulu väga
kergelt süüdata. Elades tiheasustusalal arvestage, et ka naabri lõkkest
võib säde teie maale lennates kuluheina süüdata ja nii satub ohtu teie
majapidamine.
Kui neist paarist olulisest reeglist
kinni pidada, on kevadtööde tegemine ohutu ja tuleõnnetused välditavad. Samuti ei pea maksma trahviraha, mis lõkketegemise reeglite
eiramise korral võib küündida kuni
1200 euroni. Tuleohutusalaseid nõuandeid saate küsida päästeala
infotelefonilt 1524.
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

- Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas
süttivast materjalist. Enne tuletegemist võiks kasta lõkke ümbrust veega
märjaks. Kindlasti tuleb lähedusse võtta kustutusvahendid.
- Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Tuleks jälgida ka tuule
suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega
kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.
- Alla ühemeetrise läbimõõduga lõke olgu hoonetest ja metsast vähemalt
10 meetri kaugusel. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke olgu vähemalt 15
meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.
- Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta. Kui lõke on siiski kontrolli alt
väljunud, siis tuleb kiiresti eemalduda ja helistada Häirekeskuse tel. 112.
Kindlasti tasuks külastada ka oma üksi elavaid vanemaid sugulasi ja aidata
neid kevadtöödel, hoida silm peal lõkkel, parandada kaevukaas või tiigi
purre. Viimastel aastatel on just vanemad inimesed oma kodus kõige
sagedamini õnnetustesse sattunud.
Lauri Kool, Päästeameti kommunikatsiooninõunik

Ettevõtjate nõustamine
Hellamaa külakeskuses
9. mail kell 11 - 15 ootab teid
Hellamaa külakeskuses
Saare Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Tiia Naagel,
kes annab nõu ettevõtlusega
alustamise, äriideede, äriplaanide koostamise ja koolituste
kohta ning annab teavet toetusprogrammide ja riiklike tugiteenuste kohta.
Selleks, et aega paremini
planeerida, kirjuta aadressil:
tiia@sasak.ee või helista 452
0572, või tule lihtsalt kohale!
Kohtumiseni Hellamaal!

15. juuni
Üügu panga all
kontsert “ÜÜGU ÜÜRGED”
kell 20 – 22
täispilet 8 eurot
õpilane alla 18 aasta ja
pensionär 5 eurot
15.juuni õhtul annavad Muhumaa põhjarannikul laiuval Üügu
pankrannikul kontserdi „Üügu
Üürged” Tartu Akadeemiline
Meeskoor Kuno Kerge dirigeerimisel ning kohalikud
Muhumaa taidlejad.
Muhumaa mehe Karlo Paat’i
loodud üritust iseloomustav
mõte ja kuvand „Üügu Üürgab
Eestimaa poole”, on põimitud
kokku Muhumaa väärtuslike
kultuuripärandite olemusest,
mida soovime rahvani tuua.
Läbi professionaalse ja
tipptasemel koorilaulu tuleb
esile pankranniku ürgsus,
suurejõulisus ja kultuuriline
väärtus!

Süda vajab karastust
Punastavad kirsid
praksatavad vahel
mo oma aia
kuumav ahel
ses suves
huugan üleni
ja süda
ülekuumenend
nael sepaalasil
vajab karastust
Irma Järvesalu

SEGAKOORI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
16. juunil kutsub Muhu
segakoor Hellamaa laululavale
koori 30. sünnipäevale ja Leena
Peegli 15. dirigendiaastale
pühendatud kontserdile.
Sünnipäeva muudavad
meeleolukaks Muhu taidlejad.
Olete oodatud!

Vaktsineeri oma
lemmikloom!
Marutaud on 99,9% surmav, kuid
100% ennetatav. Vaktsineerimine
on ainus kaitse marutaudi vastu!
Vaktsineeri oma koera ja kassi
regulaarselt marutaudi vastu. Tee
seda vähemalt üks kord kahe aasta
jooksul!
Ära lase oma loomi hulkuma!
Väldi kokkupuuteid võõraste
kodu- ja metsloomadega.
Õpeta lastele, et võõraid koduja metsloomi ei tohi puutuda, isegi
kui nad näivad sõbralikud.
Kui sinu lemmikloom saab
pureda, siis teavita sellest loomaarsti. Kui saad hammustada,
pöördu kiiresti traumapunkti või
perearsti poole.
Lemmikloomaga reisimisel järgi
loomadega reisimise reegleid.

Kalapood ruumikitsikuses
Liiva kalapood on sunnitud
ruumikitsikuse tõttu uksed
sulgema, andis teada 28.
aprilli Meie Maa. 2014. a
avatud Siin Ei Ole Kala
Pood jätkab siiski tellimuste
täitmisega. Kaupluse kalavalikut on peetud maakonna
parimaks, poeomanik Kalle
Kreis pälvis 2015. aastal
aasta teo tiitli.
PRIA rahadega soetatud
uued seadmed nõuavad
paigaldamist, kuid nii ei
mahu enam inimesi teenindama. Kalapoele lubatud
lisapinnal tegutsevate käsitööliste uued ruumid pole
aga õigeks ajaks valminud.

Kalle Kreisi pildistas Kalmer Saar.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kohvikutepäev 2018
29. juulil toimub III Kohvikutepäev Muhu saarel, kus muhulastel ja suvemuhulastel on võimalus muuta oma koduaiad või
külaplatsid ühepäevakohvikuteks.
Kohvikutepäev annab võimaluse suurendada inimeste ettevõtlikkust ja omavahelist läbikäimist Muhu saarel. Kohvikute
avamist ootame eelkõige aktiivsetelt Muhu elanikelt ja suvitajatelt, kaasa võivad lüüa ka muuseumid, sadamad, stuudiod ja
muud keskused ning tavapärased
kohvikud.
Kui ka sinul on soov oma
koduõuel või külaplatsil kohvik
avada, siis 9. juulini saab ennast
kirja panna, kirjutades Annelile
(annelitamm.muhu@gmail.com).
Korralikuks kaardistamiseks
ja teabe jagamiseks anna palun
teada järgnev:
1) kohviku nimi,
2) asukoht,
3) lahtiolekuaeg,
4) kontakt (nimi ja telefon),
5) kohviku lühitutvustus (veel
midagi huvitavat peale kohvi ja
kookide. Näiteks mõni esineja,
mõni näitus, jne).
Kõike paremat soovides ja
kohtumiseni kohvikus!
Anneli Tamm

1. juuni kell 17 – 20
Pöide Terviserajal
Lastekaitsepäeva tähistamine
Ida - Saaremaa ja Muhumaa

PEREPÄEV
kavas: jalg - golf, Tähtede Mäng,
vabaõhu gräffiti
ja palju muud põnevat

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. – 10. juuni

Muhu Vigursaagimine

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. juuni
Jööri külaplatsil

Muhu ja Saaremaa pillipidu
PIDU MEIE ÕUEL
Kontsert kell 16 – 18
Simman kell 18 – 20
pilet 5 eurot

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kalmer Saar

Muhu Katariina kirikus
KONTSERT
esineb Pärnu naiskoor “Linda”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10. juuni

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9. juuni
Saaremaa 46. tantsupidu
TUHANDE TUNDE SAAR
Kuressaare staadionil
kell 19 – 22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MUHULANE

23. juuni
Muhu Muuseumis

MEITE MUHU MANT
ja
Hellamaa Laulu- ja spordiväljakul
Muhu valla

JAANIÕHTU

EV 100 aastat läbi muhulase silmade
Kokku pannud Eda Maripuu ja Ivo Maripuu
Algus märtsi Muhulases.

Küüditamised.
Kolhoosiaeg
1949. aasta märtsis toimus Eestis
suurküüditamine. Lisaks nendele,
kes varem ära viidud, pidi kodu
jätma veel umbes 20 000 eestlast,
valdavalt naised, lapsed ja
vanainimesed. Veel samal kevadel
tehti maarahvale ettepanek
vabatahtlikult kolhoosi astuda.
Koduküla kolhoos tundus ikka
etem kui sõit Siberisse ja nii see
läks.
Ja nii jäi see veel 40 aastaks. Selle
aja jooksul jõudis Eesti külamees
end ka kolhoosis rehepapi kombel
sisse seada ega elanudki lõpuks
enam eriti halvasti.
Muhus tabas 1941. a suvel
esimene küüditamise laine mitte
tavalisi külamehi, vaid neid

asisemaid. Arreteeriti ja viidi ära
vallavanem perega ja vallasekretär,
ka koos perega. Sama teed läksid
arst ja apteeker, mitu kooliõpetajat
ja postiülem.
1949. aastal jõudis järg ka
tavaliste külameeste kätte.

Eelkõige võeti ära neid, kellel
suurem talu, kes oli aktiivsemalt
osalenud Kaitseliidus või
omakaitses, mõistagi olid eriarvel
need, kes ise või kelle sugulased
Saksa armees püssi olid kandnud.

Pildil on Hellamaa vallavolikogu koosoleku haamer. Selle jätsid
muhulased maha 1944. aasta põgenemise ajal. Praegu asub
Lümandas.

Aastail 1949-1950 moodustati
Muhus 19 kolhoosi. Mitmed olid
väga luuleliste nimedega: Õitsev
nurm, Tormipoeg, Kaljurand,
Kotkas, Kajak, 8. märts, Kalev ja
Muhu süda.
Oli ka asjalikumaid nimesid nagu
Muhu kalur, Jõud, Linnuse,
Kuivastu, Hellamaa.
Ära olid märgitud ka Muhumaa
piirid: Põhjarannik, Lõunarand ja
Suur Väin.
Kõige patriootilisemalt kõlasidid
Uus Muhu, Uus Soonda ja
Ühistöö.
Kohe algas ka kolhooside
ühendamine. 1960. aastate alguseks
oli saarel kaks põllumajanduslikku
kolhoosi Ühendus ja Ühismaa, mis
1976. a Muhu kolhoosiks liideti.
Kalamehi ühendas 1962. a alates
Muhu Kalur, mis aga 1973. a
iseseisvuse kaotas ja Saare Kaluri
osakonnaks sai.
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Muhu kiriku visitatsiooniakt aastast 1769
Tõlkinud ja kommenteerinud Eda Maripuu Muhu Muuseumist
(Algus 2017. aasta maikuu
„Muhulases”)

Pastori töö
Kuidas on pastori nimi?
Olaus Kellmann1
Kui kaua ta on olnud ametis?
11. aasta on käimas
Kelle poolt on ta ametisse
kinnitatud?
Keiserliku Provintsiaalkantselei
poolt
Kas tema ettevalmistus on
kooskõlas pühakirjaga, Augsburgi usutunnistusega ja ülejäänud tähtsate raamatutega,
millest meie kirik juhindus ja
juhindub?
Jah
Kui sageli ja millistel päevadel peab ta teenistusi?
Kõikidel pühapäevadel, pühadel
ja pidupäevadel.
Kas kõikidel pühapäevadel,
pühadel ja pidupäevadel toimuvad nii saksa kui mittesaksa
jumalateenistused?
Mittesaksa jumalateenistused
toimuvad alati, saksakeelsed aga
ainult siis, kui härrad koguduseliikmed kirikusse tulevad.
Korraldus
Kuna mittesaksa jumalateenistused algavad kell 9 igal pühapäeval
ja igal pühal ja pidupäeval kell 10 ,
1

Olaus Kellmann (1724–1807) oli
sündinud Rootsis ja õppinud teoloogiat Lundi ülikoolis. Abiellus
endise Muhu Katariina koguduse
õpetaja Gottfried Gerlachi lese Sara
Wendelaga. Oli aastatel 1758–1807
Muhu Katariina koguduse õpetaja.
Lisaks oli ta aastatel 1767–1784
Saaremaa konsistooriumi assessor ja
aastatel 1784–1807 Saaremaa superintendent.

Noppeid
Marget Tafeli ja Sulev Vahtra
talustuudiost Lõetsa külas
kirjutas 24. aprilli Saarte Hääl / Oma
Kodu.
Lisaks koha- ja ilu sünni
kirjeldustele jõuab jutt maal
elamisele, mille kohta Sulev
väljendab veendumust: “See
hädaldamine ja virisemine, et
midagi ei saa, see on praegu nii
moodne. Mina ei näe mingit
põhjust hädaldada, et maal ei saa
elada. See kõik on kinni inimeses
endas. Minu käest on küsitud: maal
on ju õhtul pime, mis sa siis teed?
Mina küsin vastu, et mis s i n a
õhtul linnas teed. Kas sa lähed igal
õhtul kinno või teatrisse? Siis tuleb
vastus, et ei. Aga me oleme siis ju
võrdsed!”

siis peab kell 10 esimest korda, kell
pool üksteist teist korda ja kell 11,
kui eestikeelne jumalateenistus läbi
on, kolmandat korda kella lööma
saksakeelse jumalateenistuse
tarvis, kui saksa koguduseliikmed
kohale tulnud on.
Kumb jumalateenistus peetakse esimesena?
Eestikeelne
Kas pühapäeval toimub katehhees*?
Jah
Kuidas see toimub?
Sellisel viisil, et võetakse aluseks
mõni koht Lutheri katekismusest
ja selgitatakse seda inimestele.
Korraldus
Härra pastor peab kateheerimise
juures kirikuseaduse 11. peatüki 9.
ja 11. paragrahvist lähtuma ja härra
kirikueestseisja peab jälgima, et
ettenähtud seaduse kohaselt
määratud kindlad trahvid sõnakuulmatutelt nõuetekohaselt sisse
nõutakse.
Kas ta (pastor) teatud aegadel
ka kodusid külastab?
Jah, suvel igal pühapäeva pealelõunal
Kas mõisarahvale teatud
aegadel katehheesi läbi viiakse?
Nad tulevad oma vöörmündriga
kirikusse ja vöörmünder viib
katehheesi läbi.
Kuidas toimub kodukatsumine?
* Katehhees (kreeka algupäras
kuuldavaks tegema) on (suuline)
õpetus kristlikust usust, ristimise ja
konfirmatsiooni ettevalmistus. Traditsiooniliselt on katehheetiline õpetus esitatud küsimuste ja vastuste
kujul. (allikas: Vikipeedia)

Aprilli keskpaiku võtsid omavahel mõõtu noored maletajad.
Kuni 12-aastaste tüdrukute hulgas
võitis maakonnas esikoha Roosi
Pehlak, kolmandale kohale jõudis
Kai Kommel, kirjutas 16. aprilli
Meie Maa.
Häälkarjuse prototüüp on
valmis ja läbi katsetatud, kirjutas
25. aprilli Saarte Hääl. Läinud aastal esitas Marko Vimb oma äriidee
“Ajujahi” konkursile, kus see küll
lõpuni ei jõudnud. Leiutaja sõnul
on seade täiesti autonoomne ja seda
saab lihtsalt paigaldada/teisaldada,
tõstes ta aiaposti otsa. Häälkarjust
käitab liitiumaku, mida laeb päikesepaneel. Seade sobib kaitsma
õuealasid, aiaga piiramata sissepääse ja aiamaid, kinnitab Marko
Vimb.

Kõigepealt küsib ta talupoegadelt, kuidas nad külaelanikega läbi
saavad, teiseks, kuidas abielupaarid läbi saavad, kolmandaks,
kuidas vanemad ja lapsed läbi
saavad ja neljandaks toimub
katehhees, palvetamine ja laulmine.
Kas tal (pastoril) on koguduseliikmete nimekiri?
Jah
Kas ta külastab hoolsalt
haigeid?
Jah, nii sageli kui võimalik
Kas kiriku vöörmündrid
annavad oma piirkonna haigetest pühapäeviti kirikus teada?
Ei, haigetest annavad talud ise
teada
Kas ja millistelt haigetelt
härra pastor armulaua puhul
tasu nõuab?
Ta ei võta haigetelt midagi.
Korraldus
Haigetelt ei tohi armulaua puhul
mingit tasu nõuda.
Kas kiriku eestpalves mõisat
ja härraseid meeles peetakse?
Jah
Millal härraseid eespalves
nimetatakse?
Pärast iga jutlust
Kas kõik kõned (jutlused)
säilitatakse kirikus?
Jah
Kas plakatid lastetapmiste ja
pühapäeva pidamise kohta on
kirikus ette loetud?
Jah
Kas pastor peab hoolsalt
puhast ja võltsimata jutlust
püha rikkumata õpetuse alusel
ja eeskujulikult ja jagab vaimuvalgust nii õpetuse kui eluviisiga oma parimate oskuste
kohaselt?

Nii saksa kui mittesaksa kogukond annab pastoriõpetusele kui
eluviisile kõrge hinnangu.
Kas peetakse vajalikuks, et
pastor oma õpetust selgitab?
Ei
Kas ta õpetab hoolsalt ja
kuidas ta oma jutlused üles
ehitab?
Ta jätkab hoolsalt oma õpetust
ja tema jutluste tekstid on üles
ehitatud osalt analüütiliselt ja osalt
sünteetiliselt.
Kas kõik usutõed on tema
jutlustes kokkuvõetud?
Jah
Kas tema kõnedes mõlema
seaduse 2 ja evangeeliumite
tõekuulutus esineb nende õiges
järjekorras?
Jah
Milline on pastori kodune
lugemisvara?
Buddeuse „Theologia Dogmatica
et morali” (Teoloogia dogmaatika
ja moraal), Baumgarteni3 „Polemica” (Väitlus), Francki ja Rambachi „Ethica” ja Benzeliuse
„Historia Ecclesiastica” (Kirikuajalugu)4

Talgulised värvivad Saare- ja
Muhumaa triibulisemaks, teavitas
26. aprilli Saarte Hääl. “Teeme ära”
raames toimuvatele postkastitalgutele on maakonnas end kirja pannud
üle 30 seltskonna. Lisaks postkastidele maalitakse kihelkonnatriipe mujalegi.

Kadri Tüüri ja Urmas Viigi
raamat “Muhu inglid” oli väljas
Londoni raamatumessil, teavitas
11. aprilli Saarte Hääl. Viimase aja
kaunimate Eesti raamatute sekka
valitud “Muhu inglid” tõlkis inglise
keelde Muhu juurtega väliseestlane
Juta Kõvamees-Kitching, raamat
sai pealkirjaks “Island Angels”
(“Saare inglid”).

Muhu Pagarid avavad Liiva
uues Konsumis väikese pagarikoja,
teatas 11. aprilli Saarte Hääl. Nende
sortimendi täienemisest ja toodete
väljanägemisest kirjutas sama leht
4. aprillil. Peamiselt illustraatorina
tuntud Anne Pikkov on Muhu Pagarite tarbeks loonud käsikirjalise
fondi ja andnud suuna mustrites
kasutatavate kujundite väljanägemisele. Pakenditel kasutatakse
noppeid Muhu folkloorist. Tootevalik on täienenud erileibadest
muffiniteni.

2

Vana ja Uus Testament
Kas Samuel Baumgarter (1624–
1683) või Sigmund Jacob Baumgarter (1706–1757), mõlemad saksa
teoloogid, viimast nimetas Voltaire
saksa õpetlaste krooniks.
4
Johann Franz Buddeus (1667–
1729), saksa teoloog; Christoph
Franck (1642–1704), saksa teoloog;
Friedrich Eberhard Rambach (1708–
1775) saksa teoloog. Benzeliused olid
rootsi teoloogide ja Uppsala piiskoppide suguvõsa, tõenäoliselt oli tegu
Erik Benzelius vanema (1632–1709)
raamatuga.
3

Muhu kommunaalameti peatsest
juhivahetusest kirjutas 5. aprilli
Saarte Hääl.
Muhu kommunaalameti haldusalas on Liiva kaugküttesüsteem,
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
ning kohalikud teed. Amet tegeleb
veel kalmistute, jäätmemajanduse,
valla transpordiküsimuste, tänavavalgustuse jms.
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5. mail kell 19
Muhu Restos Koost

Mälumänguõhtu
osalustasu 2 eurot
broneeringud telefonil: 502 1391,
fb, toomas@koost.ee

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11. mai kell 11
Muhu Lasteaia saalis

Hõbelusikapidu
info: Reet Hobustkoppel
(5669 1980)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12. mai

Autodega orienteerumine
Jäämägi Tammiski nukas 7. aprillil.
Kalmer Saar

Pensionäride pidu 12. mail kell 12 Muhu põhikooli saalis
Kuulame loengut õigusteemadel, esinevad Muhu Põhikooli 6. klassi
noored.
Oma osalemissoovist anna teada külavanemale või sotsiaalnõunik Triin
Valgale hiljemalt 8. maiks, osavõtumaks 5 eurot.
Transpordi soovist teata osavõtumaksu tasumisel.
Tore on kokku saada!

Kehtivusaja ületanud ravimid tuleb hävitada
Kehtivusaja ületanud ravimite kasutamine on ohtlik, sest ravimis võivad
tekkida muutused, lagunevad toimeained, abiained, ja keegi ei tea, mis ravimis
pärast kõlblikkusaja lõppu võib toimunud olla. Sellepärast tuleb need ravimid
hävitada. Kõlblikkusaja ületanud ravimid ei muutu päevapealt
kasutamiskõlbmatuks, ehk kui teil on jäänud karpi veel näiteks 2 tabletti,
siis neid ei pea ära viskama ja võib ära kasutada. Kui aegumistähtaeg oli juba
kuu või rohkem tagasi, tuleks need ravimid kasutusest kõrvaldada. Samuti
võiks kodust ära viia need ravimid, mida enam ei kasutata.
Kui ravimid on aegunud, kõlbmatuks muutunud või neid mingil põhjusel
enam ei kasutata, siis on kaks võimalust: viia ravimid apteeki või kohalikku
ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. Mõlemal juhul saab ravimeid ära anda
tasuta. Apteek ei ole kohustatud vastu võtma toidulisandeid, loodustooteid
ja meditsiiniseadmeid. Samuti ei võta apteek vastu tühje ravimipakendeid,
süstlaid, termomeetreid. Neid võib viia lähimasse ohtlike jäätmete
vastuvõtupunkti. Ka apteeki viidud kõlbmatud ravimid jõuavad jäätmejaama,
kus jäätmekäitlejad korraldavad ravimijääkide ohutu hävitamise.
Ravimeid apteeki viies võiksid need olla originaalpakendis. Tablette ei
tohiks võtta purkidest ja blisteritest ehk lehtedest välja. Ravimeid apteeki
üle andes koostab apteeker vastuvõtuakti, mille jaoks on vaja üleandja
kontaktandmeid.
Koduste olmejäätmete hulka ei tohi ravimeid visata, sest siis võivad ravimid
sattuda laste või koduloomade, samuti kolmandate isikute kätte. Lisaks
saastavad olmejäätmete hulka visatud ravimid keskkonda.

Ohud elektri kõrgepingeliinide juures
1. Elektrilöögi võib saada ka juhet puutumata. 110 kV liini puhul võib
elektrilöök toimuda 1 meetri kauguselt kõrgepingeliini juhtmest ning
võimsamate puhul lausa 2,5 meetri kauguselt. Kuigi liinid on enamasti kõrgel,
siis võivad ohtliku olukorra tekitada näiteks suuremad masinad nagu kraanad,
tõstukid või kombainid, aga ka kõrge antenn, batuut või tuulelohe.
2. Jälgi sõiduki kõrgust ja liikumisraadiust. Avalikult kasutatavatel teedel
tuleb liiklemine kõrgemate kui 4,5 meetrit transpordivahenditega Eleringiga
kooskõlastada kirjalikult. Väljaspool avalikke teid, näiteks põllul või metsas
tuleb samuti elektriliini kaitsevööndis liigeldes ohutuse tagamiseks eelnevalt
konsulteerida Eleringiga.
3. Pinge alla sattunud masina juht ei tohi kabiinist väljuda, sest nii satub juht
veelgi suuremasse ohtu. Kui masinat pole võimalik liinijuhtme juurest omal
jõul eemaldada, tuleb kabiinist väljumiseks oodata kõrvalist abi ja saada
kinnitus, et liin on välja lülitatud. Paljudel juhtudel lakkab tehnika töötamast,
kuna ülelöögi tulemusel purunevad masina rehvid.
4. Lõkke tegemine kõrgepingeliinide lähedal on eluohtlik.
5. Raietööd elektriliini kaitsevööndis tuleb kindlasti kooskõlastada Eleringiga.
6. Igasugune tegevus liini kaitsevööndis tuleb eelnevalt kooskõlastada.
Mart Landsberg, Eleringi võrguhalduse osakonna juhataja

kogunemine 12.30
Muhurito parklas
start kell 13
Täpsem info ja registreerimine:
Keidy Jõgi (5647 5766)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TSITAAT
“Raierahu idee seisneb eelkõige
selles, et loomi ja linde ei häiritaks
nende pesitsusperioodi ajal, kusjuures juba on praegune intensiivne
raiumine ühes raierahu mittehoidmisega viinud olukorrani, kus
kaotame 60 000 linnupaari aastas
ehk Muhumaa-suuruse ala linnustikku.” (Eesti Ornitoloogiaühing
on optimaalsena hinnanud esimesest aprillist juuli viimase
päevani vältavat raierahu, märtsi
keskpaigast augusti lõpuni vältav
raiekeeld võimaldaks kaitsta veel
kaheksat liiki.) - Martin Luiga.
Postimees, 30. juuli 2017.

Tehnoülevaatus
Teostame ka TRAKTORITE
ülevaatust!
Tulekustuti taatlemine ja
müük
Autode sisepesu
Autoremont
Kere, veermiku ja mootori
remont
Varuosade tellimine
Sildade reguleerimine
Rehvitööd
Kerevenituspink
Diagnostika
Klaaside vahetus
Muruniidukite ja trimmerite hoiustamine ning
hooldus
52 737 75 – alan@collester.ee

Muhu Vallavalitsus
pakub tööd
klienditeenindajale
Turismiinfopunktis
Turismiinfopunkt on avatud
Muhu Kaubahoovis Liiva külas
15. juunist 19. augustini iga päev
10.00–18.00.
Töö iseloomustus:
Muhu valla (ja Saare maakonna)
vaatamisväärsuste, kultuuriürituste, majutus- ja toitlustusettevõtete kohta teabe jagamine,
päringutele vastamine, statistilise teabe kogumine, turismitrükiste, meenete jms müümine.
Töö graafiku alusel.
Nõuded kandidaadile:
* Keskharidus
* Väga hea Muhu ja Saaremaa
tundmine
* Väga hea suhtlemisoskus
* Inglise keele oskus vähemalt
suhtlustasandil
Kasuks tuleb:
* mitme võõrkeele valdamine
* eelnev töökogemus turismivaldkonnas
Avaldus koos CV-ga saata
aadressil Vallamaja, Liiva küla,
Muhu vald 94701, Saare maakond või vald@muhu.ee 25.
maiks 2018. a.
Täpsem teave: Annika
Auväärt, tel. +372 5622 1922,
annika@muhu.ee
Aasta tehasemaja konkursil
pälvis parima käsitööpalkmaja
auhinna palkmaja Haapsalu
kandis, selle arhitekt on muhulane Kristjan Prii, kinnitas 11.
aprilli Saarte Hääl.

Ehitusteenused
Üldehitustööd, kanalisatsiooni- ja torutööd, elektritööd
Teehöövli teenus
Ekskavaator-laaduri teenus
JCB 4CX + erinevad kaevekopad + hüdrovasar
Transport (kraana + kallur)
Minitraktori teenus
Avant 520 + erinevad agregaadid
Sõelutud mulla, killustiku,
liiva, paekivi ja raudkivi müük
Haagiste rent
50 675 02 –
paavo@collester.ee
Asume Soonda külas
vanas laudakompleksis.
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Liiva Raamatukogus väljapanek:
Ajakiri „Looming” 95
Küttepuud:
3-meetrised koos koju toomisega 20 eur/ruum. Halupuud erinevas
pikkuses, vastavalt tellija soovile. Võimalik tellida ka konteinerisse
laotud küttepuid. Pakume kompleksiga küttepuude saagimis- ja
lõhkumisteenust

Saematerjal:
Müüme kuiva saematerjali. Servamata lepa, haava, tamme, pärna,
saare ja jalaka planku ning lauda. Aialatid männist ja haavast pikkus 3
meetrit. Aiapostid tammest, erinevad pikkused. Toodame vastavalt
tellija soovile punn- ja põrandalauda erinevatest puuliikidest. Võimalik
tellida poolpalgi mooduleid kuuride ja saunade ehituseks.

Tehnika:
Roomikekskavaator, kopplaadur, minilaadur, kallur-furgoon ja
metsaveoautod ja palju erinevat põllumajandus ning metsatehnikat.
Meie masinaparki on lisandunud kaks uut masinat. Minilaadur Avant,
mis mahub igale tööplatsile, võimalik kasutada ka siseruumides ning
kahjustab pinnast minimaalselt. Masinal on palju erinevaid
töövahendeid. Kevadiseks metsseakahjustuste tasandamiseks on parim
tööriist masinale paigaldatav vedrupiidega raudreha ning tasandusrest.
Masina rendihind 22.-/h.
Pinnase-ja kännufrees, millega on kiirelt ja efektiivselt võimalik
võsastunud või ebatasasane maa muuta murutraktoriga niidetavaks
alaks. Seade sobib ka kitsaste külavaheteede freesimiseks ja
tasandamiseks. Meetrise läbimõõduga tammekännu pinnasega tasaseks
freesimisele kulub 5 minutit, purustab ka juured 20 cm sügavusel
pinnases. Hind kujuneb vastavalt töömahule.

Jaanikuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Hilda Kokk
Salme Paist
Helga Nõu
Artur Pajuniit
Laine Väli
Liilia Aulik
Hilja Schapel
Linda Vapper
Ilme Auväärt
Heldi Rand
Kalju Saat
Hargo Saabas
Elle Heinla
Elma Evert
Ella Rang
Lembit Roosleht
Selma Neidorf
Kalju Tuulik

97 (3.6)
93 (27.6)
89 (10.6)
88 (12.6)
88 (26.6)
87 (4.6)
87 (5.6)
84 (12.6)
83 (9.6)
82 (13.6)
82 (16.6)
81 (15.6)
81 (20.6)
81 (23.6)
80 (8.6)
80 (27.6)
75 (6.6)
75 (19.6)

Elvi Vahter
75 (28.6)
Heino Nõu
75 (29.6)
Tõnu Pavelson 70 (5.6)
Maire Liitmäe 70 (8.6)
Hilja Tüür
70 (14.6)
Vladimir Schapel 70 (23.6)
Heldur Tammik 65 (4.6)
Maidu Müürisepp 60 (3.6)
Igor Schmidt 60 (25.6)

Palju õnne!
Märkus: kes ei soovi oma sünnipäeva avaldada, palume sellest märku
anda vähemalt kaks kuud enne, kuna Muhulane avaldab igas numbris mitte
algava, vaid järgmise kuu sünnipäevalapsed. NB! Uute nimekirjadega seoses
palun kontrollige üle, kas kõik toimib teie kunagiste soovide järgi.

Haljastus:
Müüme huumuserikast sõelutud mulda haljastuseks. 10 eur / tonn
Sõelutud muld täiteks (sisaldab kuni 1,2 cm läbimõõduga kivi) 5 eur /
tonn
Hobusesõnniku ja turbaga segatud kasvumuld 25 eur / tonn
Tänavakivi müük ja paigaldus, kivi hind alates (5.- m²)
Erineva fraktsiooniga killustikud, liiv ja kruus ning graniitkillustik.
Teede ja platside ehituseks freesasfalt.

Teostame:
Settekaevude tühjendust, teede väljakute ja aedade ehitus.
Rohkem infot: www.muhuvarahaldus.ee
Info ja tellimine:
50 97 679 või 53 00 25 20.

Kirikuteated
EELK Muhu Katariina
kogudus
Jumalateenistused toimuvad iga
kuu teisel ja viimasel pühapäeval kl 14.
13. ja 27. mail kl 14 Muhu
Hooldekeskuse kirikuruumis.
20. mail kl 10 Muhu Katariina
kirikus Nelipüha jumalateenistus.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 529 1881
hannes.nelis@eelk.ee

EAÕK
Rinsi Jumalaema Kaasani
pühakuju kogudus
5. mail kl 10 jumalik liturgia.
Hellamaa Peetruse ja Pauluse
kogudus
19. mail kl 10 jumalik liturgia.

FIE Irena Tarvis
* raamatupidamine
* finantsanalüüs
* maksundusalane nõustamine
* majandusaasta aruannete
koostamine
Soovijaile pakun ka paberivaba
raamatupidamist ja nutikaid
pilvelahendusi.
Helista ja uuri tel 5565 5942.
Muhu Arvutivõlur OÜ
Pakun arvutite parandus- ja hooldustöid, IT
taristute paigaldust ning
arvutite ehitamist vastavalt
kasutaja vajadustele.
arvutivolur@protonmail.com
5822 7584

Teenib preester Toivo Treima,
tel 5635 0051; toivo@eoc.ee

avatud E, T, R, L kl 10–17.

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
15. märtsil 77-aastane Uno Peegel.
Tunneme kaasa omastele!

Soovid osta müüa kinnisvara
või vajad hüva
nõu?
Võta ühendust: Lauri Kolk
Tel: +372 5191 2950,
lauri@adrem.ee
www.adrem.ee
Kõige ülevaatlikum info Muhumaa kinnisvarast! Adrem Kinnisvara tegutseb Saare maakonna
kinnisvaraga juba aastast 2002!

* Otsin merega seotud asju
võrgud/ankrud/meremehe riided ja
ka muud mööblit Viirelaiu
Majakavahi külalistemajja Muhu
külje alla. Kellel oleks ära anda või
müüa midagi, mis saaks uue
hingamise meie juures, siis helistage
mulle 5454 2020, Priit.
* Ehitusmehed/kiviaiameistrid
ootavad tööpakkumisi. Tel. 5461
6512; pankrat.koosanen@mail.ee

Juuni Muhulase materjalid on teretulnud 31. mai lõunani.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 450 eks.
Hind 30 eurosenti

