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Muhu leht

Kolm kärbest ühe hoobiga
Muhu Muuseumis
Foto muhu noorteka blogilt

On hingedeaeg
Meie rahvas on ikka olnud hinge
usku. Hing on meil meeles ja
keelel. Kui miski on hingel, on
hing raske, kui miski rõõmustab,
muutub hing kergeks. Iidvanas
kuldnaise laulus on hing üks neid
olulisi asju, mida on vaja selleks,
et muuta kuld elavaks.
Inimene peab end hoidma, et
hing sees püsiks. Kui heidad
hinge, ootab ees Toonela tee.
Kuid hingedeajal ja teistel
pühadel päevadel tuleb hing
tagasi, et rännata vanu radu ja olla
kodustega.
Olgu koduste askelduste
juures, olgu kalmule minnes, olgu
mõttes või valjusti, paljud meist
kõnetavad lahkunud lähedasi.
Oleme ju üks pere ja üks rahvas
siin- ja sealpool Toonela jõge.
Meil on üksteisest tuge.
Põlisrahva jaoks on hingede
aeg vaikne ja rõõmus aeg. Kui
hingi hästi vastu võtta, on nende
külaskäik õnnistuseks perele ja
kodule, rahvale ja maale.
Hingedeaeg kestab hämarduval
aastalõpul sügiskuust jõuludeni.
Hinged ei vaata kalendrisse, vaid
liiguvad siis, kui ilm on vaikne.
Loe edasi lk 6.

Muhu Muuseumis löödi kolm
kärbest ühe hoobiga ehk 13.
oktoobril kuulutati avatuks kolm
näitust.
Tooma talu keldris on ülespanek
„Slava lõpu lugu“ ehk pildinäitus
sõjalaev Slava viimsetest päevadest. Fotod pärinevad Rein Saksakulmu kogust. Leidub paraadfotosid laeva meeskonnast ja siseruumidest ning võtteid laeva

demonteerimisest ja sellestki,
millise rakenduse üks või teine
laevaosa hiljem leidnud on.
Tooma talu endises sigade laudas
on üleval kapten Tiit Jõgi laevamudelite näitus, millist on varem
sel aastal näidatud Hiiumaa
Muuseumis ja Kuressaare Kultuurikeskuses. Näha saab uuemaid
ja vanemaid veesõidukeid, näiteks
Kolumbuse lipulaeva Santa Mariat,

aga ka Saaremaa Laevakompanii
aluseid.
Kolmandaks kuulutati sel päeval
välja fotokonkursi võitjad. Seoses
vabaküla 480. aastapäevaga oli
tänavuse pildivõistluse teemaks
„Koguva“. Töid laekus konkursile
12 autorilt kokku 51. Välja anti kaks
eriauhinda korduva heal tasemel
osalemise eest muuseumi fotokonkurssidel Leili Valdmetsale ning
Toomas Vahterile. Ka kolmandaid
kohti jagus kaks – Koolielu akna
eest Anneli Kandimale ning
infrapunavalgusele tundlikuks
seatud aparaadiga pildistatud
rannakivide eest Käty Tarkpeale.
Teise koha auhind läks ülesvõttele
öisest Andruse veskist, mille
autoriks Kalmer Saar. Esikohapilt
kannab nime „Pääsupaargu“ ning
selle autoriks on Arnek Grubnik.
Võidupilte ning veel 20 võistlusele
laekunud fotot saab näha muuseumi
kontorihoone fuajees.
Näituste avamise maratoni
lõpetas ühine kärbsepiruka
söömine ja kohvijoomine.

Mai Meriste
Foto: Kalmer Saar

muuseumipedagoog

Muhu Sotsiaalkeskuse ehitavad
Gustaf ja Merko
Muhu ja Ida-Saaremaa sotsiaalkeskuse uue hoone projekteerimisehitustööde hanke võitis kolmest
osavõtjast Gustaf AS-i ja Merko
Ehitus Eesti AS-i tehtud ühispakkumus.
Hanke võitjad lubavad 50kohalise sotsiaalkeskuse valmis
ehitada 1 573 400 euro eest (ilma
käibemaksuta), mis ületab küll
tellija eelarve 103 000 euro võrra,

kuid on 420 000 euro võrra odavam,
kui suvel nurjunuks kuulutatud
hanke odavaim pakkumus.
Kui senise kokkuleppe kohaselt
pidid omavalitsused katma sotsiaalkeskuse rajamiskuludest 15
protsenti, siis nüüd see protsent
veidi suureneb, kuid jääb reaalsuse
piiridesse.
25. oktoobril sõlmisid Muhu
Vallavalitsus ja AS Gustaf ehituse

jätkamiseks töövõtulepingu, mille
kohaselt annab ehitaja tellijale
hoone üle 2013. a jõuluks. Praeguseks hetkeks on alustatud hoone
eelprojekti koostamist, mis valmib
selle aasta detsembris ning mille
alusel saab väljastada uue ehitusloa
ning hakata koostama ehituse
tööjooniseid. Reaalne ehitustegevus jätkub 2013. a märtsis.
SH ja valla info põhjal
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Ülevaade kohalike omavalitsuse
üksuste võimekuse indeksist
25. septembril sündis
Kristiina Kudritskaja ja
Andres Vahteri perre
poeg Andreas Vahter.

Tähelepanu!
Muhu Vallavalitsuse kassa on
suletud ametniku puhkuse tõttu
5.-11. novembrini.
Makseid on võimalik endiselt
tasuda Muhu Vallavalitsuse
arvele 1120228703 (Swedbank).

Eesti Energia muudab
tähtajaliste lepingute
tingimusi
Võttes arvesse justiitsministeeriumi ja tarbijakaitseameti
tõlgendust võlaõigusseaduse
osas, muudab Eesti Energia
koduklientide lepingutingimusi
ja võtab kasutusele ka uued
hinnakujunduse põhimõtted.
Eesti Energia juhatuse liige
Margus Rink rõhutas, et Eesti
Energia eesmärk on pakkuda
oma klientidele üheselt selgeid
tootelahendusi. ”Ehkki tänane
võlaõigusseadus lubab meie
hinnangul ka teistsugust tõlgendust, võtame edasiste
arusaamatuste vältimiseks
koduklientide elektrilepingutest
välja punkti, mis käsitleb
tähtajaliste lepingute ennetähtajalise lõpetamise tasu,” ütles ta.
Koduklientidel on seega võimalik tähtajalisi lepinguid
katkestada 1-kuulise etteteatamisajaga. Samas tähendab
muudatus ka seda, et tähtajaliste
lepingute ennetähtaegse katkestamise risk hakkab nüüdsest
kajastuma elektri kilovatt-tunni
hinnas.
Küsimuse all olev võlaõigusseaduse punkt ei puuduta
juriidiliste isikute elektrilepinguid, sh korteriühistuid, kes
soovivad sõlmida elektrilepingut
ühistu nimele. Juriidilistest
isikutest klientide lepingutesse
jäävad tähtajaliste lepingute
katkestamise tasud sisse ning
nende klientide tänastesse
lepingutesse ja hinnakujundusse
muudatusi ei tule.
EE pressiteade

Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse
osakonna tellimusel koostas
konsultatsiooni- ja koolituskeskus
Geomedia neljandat korda kohaliku
omavalitsuse üksuste võimekuse
indeksi aruande.
Omavalitsuste võimekust hinnatakse kuue põhikomponendi
alusel, mida omakorda hinnatakse
erinevate näitajate abil (sulgudes)
1. Rahvastik ja maa (elanike arv,
ülalpeetavate määr, maa summaarne maksustamishind)
2. Kohalik majandus (majandusüksuste arv, töökohtade arv,
töökoha keskmine väärtus)
3. Elanikkonna heaolu (keskmine
tulu elaniku kohta, töökohtade arv
15.-64.a elanike kohta, töötute
osakaal, toimetulekutoetuste maht
elaniku kohta)
4. Kohaliku omavalitsuse organisatsioon (kohalikel valimistel
osalemise aktiivsus, kandideerimise aktiivsus, vallavalitsuse ja
hallatavate ametiasutuste koosseis)
5. Omavalitsuse finantsolukord
(puhastatud vallaeelarve maht, valla
võlakoormus, valla põhivara elaniku kohta, omafinantseerimise
võimekus)
6. Teenused (haridusasutuste
olemasolu, hariduskulude suurus,
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste
mitmekesisus, sotsiaalse kaitse
kulud elaniku kohta, vaba aja
teenuseid pakkuvate asutuste
olemasolu jms)
Vastavalt uuringule peetakse
KOV-võimekuse indeksi optimaalseks mõõtmisperioodiks 4aastast tsüklit, kuna sellised

tulemused on vähemtundlikud
aastate lõikes üksiksündmustest
tulenevate kõikumiste suhtes, kuid
võimaldavad samadel alustel
toimuvate KOV-võimekuse mõõtmiste läbiviimisel hinnata ka
omavalitsuste stabiilsust ja näidata
arengutrende.
Hinnati 226 kohalikku omavalitsust (vallad ja linnad) ning uuringu
tulemusena on Eesti kolm võimekamat omavalitsust perioodil 20082011 Rae vald, Viimsi vald ja
Tallinna linn. Üldiselt koosnebki
pingerea tipp pea eranditult
linnadest ja linnade ümbruses
olevatest valdadest, mis üsna ilusti
kirjeldab riigis kujunenud olukorda.
Vaatamata oma geograafilisest
asendist tingitud nn ääremaa
staatusele ja eakate inimeste suurele
osakaalule, on Muhu vallal tabelis
läbi aastate olnud päris korralik
positsioon ja stabiilsus: perioodi
2008-2011 arvestuses oleme 82.
kohal, perioodil 2007-2010 85.
kohal, perioodil 2006-2009 102.
kohal.
Aastate lõikes on parim koht
olnud 2010. a 53. koht ja 2009. a
olime 82. kohal, 2011. a 86. kohal.
Kõige madalamad kohad olid 2006.
a 121 koht ja 2007. a 104. koht.
Viimase uuringu tulemustel on
meie parimad tulemused kohaliku
omavalitsuse finantsolukorra
näitajate osas (madal võlakoormus,
suur põhivara hulk elaniku kohta,
normaalne omafinantseerimise
võimekus) ning elanikkonna heaolu
näitajate osas (elanikkonna
keskmised tulud elaniku kohta,

väike töötuse määr), lisaks paistab
vald silma erinevate majandusüksuste suure arvuga (meil on
suhteliselt palju väikeettevõtteid ja
-ettevõtjaid) ning vaba aja teenuseid
pakkuvate asutuste olemasolu ja
vallaeelarves vaba aja kulude
suurusega ühe elaniku kohta.
Viimane näitaja iseloomustab seda,
et vald toetab päris arvestataval
määral vaba aja veetmist, huvitegevust, seltsitegevust - seega üldse laiemalt kultuuri ja sporti.
Kõige kehvemad näitajad on meil
kohaliku omavalitsuse organisatsiooni näitajate hulgas, eriti just
kohaliku valimisaktiivsuse ja
kohalikel valimistel kandideerimise
osas, iseasi kui olulised kriteeriumid need valla olukorra hindamisel just ikka on! Miinuspoole
peal on meil suur ülalpeetavate
määr, madal rahvastiku taastootmispotentsiaal, madal töökoha
keskmine väärtus.
Seega koosneb nn võimekuse
indeks väga erinevatest komponentidest ja näitajatest, millest
enamusi on võimalik ka lühema
perioodi sees muuta ja kontrollida,
kuid paljud näitajad saavad
muutuda ainult väga pikaajaliste
protsesside tulemusel (elanike arv,
elanikkonna vanuseline koosseis),
riigi poolt aetava poliitika tagajärjel
ning geograafilisest asendist
tingitud iseärasusi ilmselt ei
õnnestugi muuta.
Täpsem ülevaade asub aadressidel: www.siseministeerium.ee või
www.geomedia.ee

Raido Liitmäe
vallavanem

Vallavalitsuse istungitelt
2. oktoober
Otsustati anda luba MC Panter
MTÜ eestvedamisel Mototriali
võistluse (Mototriali Eesti Meistrivõistluste 5. etapp) korraldamiseks Koguva karjääris 6. - 7.
oktoobril.
Riigihanke „Muhu ja IdaSaaremaa Sotsiaalkeskuse uue
hoone projekteerimis-ehitustööd”
edukaks pakkumuseks tunnistati
Gustaf AS/Merko Ehitus Eesti AS
poolt esitatud ühispakkumus
maksumusega 1 573 400,00 eurot
(ilma käibemaksuta), kui vastavaks
tunnistatud ning hankedokumentides ja hanketeates esitatud

pakkumuste hindamise kriteeriumi,
hind alusel kõige madalama
maksumusega pakkumus.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Tempore Rässa k Vana-Luiskama
mü elektrivõrguühenduse ehitamiseks.
9. oktoober
Väljastati ehitusluba Nurme k
Eha mü elamu rekonstrueerimiseks
suvilaks. Ehitusluba ei kehti
rekonstrueerimise ehitusprojektis
kirjeldatud heitvee pinnasesse
juhtimise süsteemi ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba järgmistele
puurkaevudele:

- Nõmmküla Mihkli
- Soonda k Nuudi
- Hellamaa k Palmi
- Liiva k Tänava
- Tupenurme k Neo
- Igaküla Lauri-Tõnise
- Igaküla Terala
- Lõetsa k Mäe.
Väljastati kasutusluba Simisti k
Männi mü suvemajale.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Erko Elekter Koguva k Koguva
alajaama piirkonna rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba Simisti k
Kivikadaka mü elamu ehitamiseks.
Järg lk 7.
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Vallavalitsuse istungitelt
Algus lk 2.

Väljastati Eesti Energia Võrguehitus AS-le Laheküla Kalda mü
elektrivõrguühenduse ehitamise
projekteerimistingimused.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le Lepiku k Matsi mü
elektrivõrguühendusele.
Otsustati korraldada lihthange
projektile „Kesselaiu elektrivarustus - esimene etapp“. Vastutavaks
isikuks määrati Muhu valla
arendusnõunik Mihkel Jürisson,
kinnitati hankedokumendid (hanke
pakkumiskutse ja hinnapakkumise
mahtude tabel). Pakkumuste
avamiseks, pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumiste vastavaks
tunnistamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon järgmises koosseisus:
komisjoni esimees: Mihkel
Jürisson – Muhu valla arendusnõunik, komisjoni liikmed: Raido
Liitmäe – Muhu vallavanem,
Indrek Võeras – Muhu valla
ehitusspetsialist, Indrek Allmann –
Kesselaiu elanik.
16. oktoober
Otsustati nõustuda katastriüksuste jagamisega:
- Tamse k Sarapuu: Sarapuu,
Jalaka ja Jalakapõllu,
- Nõmmküla Rannaniidu:
Rannaniidu ja Ruta.
Otsustati muuta ja täiendada 6.
jaanuari 2012. a korraldusega nr 1
MTÜ-le Ankur väljastatud
ehitusluba vastavalt MTÜ Ankur

poolt esitatud paadikuuri laiendamise ehitusprojektile.
Väljastati projekteerimistingimused:
- Kuivastu k Andruse mü elamu
ehitamiseks,
- Linnuse k Aru mü elamu
ehitamiseks.
30. oktoober
Väljastati projekteerimistingimused
- Elektrilevi OÜ-le Tusti k Tusti
alajaama mü maaühendusvoolude
kompenseerimisseadmete hoone ja
10/0,4kV alajaama ehitamiseks,
- Kuivastu k Viigi mü lauda
galeriiks rekonstrueerimiseks.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Muhu Puidukoda Liiva k
Meierei mü ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühenduse ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek
Kuivastu k Viigi mü erakla
ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Lepiku k
Kanepiaia mü suvila ehitamiseks.
Eraldati sotsiaaltoetusi.
Eraldati külaelanike seltsitegevuse ja külade arendamise
toetusi (Külasema külakoja
sisustus; Irma Järvesalu luulekogu
„Õuemärgid paljast püüdvad
merd“ väljaandmine; projekt
„Muhu emad kodust välja“; MTÜ
Spordiklubi Muhu – mälumängusarja „Eesti Maakilb“ osalemiskulude katmine, Muhu lahtiste
võrkpallimeistrivõistluste osalemiskulude katmine ja mälumän-

gusarja „Muhu Kilb“ korralduskulude katmine; H. Peegel,
osalemine Saaremaa Rahvarallil ja
osalemine Pärnumaa Rahvarallil).
Otsustati korraldada lihthange
„Muhu ja Ida-Saaremaa Sotsiaalkeskuse ehitusjuhtimine (k.a
projekteerimine) ja ehitamise
omanikujärelevalve“. Lihthanke
vastutavaks isikuks määrati Muhu
valla ehitusspetsialist Indrek
Võeras; kinnitati hankedokumendid ja moodustati komisjon
pakkumuste avamiseks, pakkujate
kvalifitseerimiseks, pakkumiste
vastavaks tunnistamiseks ja eduka
pakkumuse väljaselgitamiseks
järgmises koosseisus: komisjoni
esimees Indrek Võeras – Muhu
valla ehitusspetsialist, komisjoni
liikmed: Raido Liitmäe – Muhu
vallavanem, Aino Rummel –
hooldekodu juhataja.
Toimus riigihanke „Kesselaiu
elektrivarustus – esimene etapp”
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavavaks tunnistamine
ning eduka pakkumuse kinnitamine. Edukaks pakkumuseks
tunnistati Bakeri OÜ poolt esitatud
pakkumus maksumusega 57
586,10 eurot (ilma käibemaksuta),
kui vastavaks tunnistatud ning
hankedokumentides ja hanketeates
esitatud pakkumuste hindamise
kriteeriumi, hind, alusel kõige
madalama maksumusega pakkumus.

Muisetest maalinnadest ja heldest maarahvast
Põlisrahvas on siin meie tuulepealsel maal elanud üle üheksa
tuhande aasta. Koolides õpetatakse
meie lastele viimase üheksasaja
aasta - meie maa vallutajate lugu.
Riik aga hõiskab üheksakümne
aasta möödumisest, nagu ei oleks
varem seda maad ja rahvast olnudki!
Põlisrahvad on oma maal anonüümused, ka meie põlisrahvas, kes
ei reostanud ega risustanud tulevaste põlvede elu ülearusega, vaid
jätsid siia parima, mis võimalik, mis
neil anda oli – oma armastuse, oma
elukogemused, oma nutikuse, oma
huumorimeele, oma austuse elava
looduse vastu, omad pühad ja
toimetulekuoskused aastaaegade
vaheldudes, oma ilumeele, omad
laulud ja keele - nii juba tuhandeid
inimpõlvi. Põlisrahvad ei ole jätnud
paberi kuhjasid mõttetute korraldustega, kuna siis pidi vägi kaduma;
taevatähed andsid tarkust, õhud

õrnad õpetasid!
Maarahvas valis kokkusaamise
ja piduplatsid kaitstud kohtadesse,
kus ümbruskond oli kaugele näha
ja kuhu vahel isegi mõni torn ehitati,
et kutsumata külalisi aegsasti
märgata. Eriti oli vaja linnuseid, kui
juhtus liikuma mõni kaubavoor, kes
vajas peatumis- ja puhkamiskohta.
Selliseid kokkusaamise paiku
hakkas maarahvas kutsuma maalinnadeks – linnusteks, kus sai
öömaja ning kus kaubeldi. Paljude
tuhandeid aastaid kasutusel olnud
maalinnade asemel ongi tänapäeva
linnad. Mõned maalinnad, mis on

Kas, teadsid, et:

teada ka tänapäeval, tähistas
Kaitseliit esimese iseseisvuse ajal
metallkaartidega.
Linnuste ümbruses on alati teada
hiiekohad – kirikumäed, J. Jungi
järgi üle maa, ning ka elutähtsad
allikad.
Erinevad valitsused ei ole
muistiseid hoidnud. Kuid põlisrahvas üritab sügiseti siin ja seal
üle maa ikka kokku tulla nagu
muiste, et lõikuspidu – tänupüha
pidada...
Eha Metsallik
Porikuus 2012
Kirjutis on pärit
Anastasia sõprade listist

* Eestlaste viimane lahing ordurüütlitega (20 000) peeti Muhu maalinnuses
1227. aastal. Sellega saabus dramaatiline lõpp Eesti muistsele
vabadusvõitlusele
* Liival asuv Püha Katariina kirik on ehitatud 13. sajandi lõpus, vahetult
peale priiuse kaotust. Kiriku ehitusel kasutati paganate tehtud raidkivi,
mis räägib Ilmapuust.

Kuidas võrrelda
elektrimüüjate
hinnapakkumisi?
Kaks kuud enne elektrituru
avanemist on hindade võrdlemine täies hoos. Paraku on pilt
kirju ja pakkumiste kõrvutamine
polegi nõnda lihtne. Järgnevad
viis näpunäidet aitavad uues
olukorras elektrimüüjate pakkumisi võrrelda.
Näpunäide 1: usaldage enim
teile tehtud pakkumisi.
Avatud elektriturul on erineva
tarbimisega klientidel erinevad
hinnad. Müüjate hinnapakkumist mõjutab näiteks see, kas
klient kasutab elektrit peamiselt
päeval või öösel ning kui suur
on tema kogutarbimine. Just
seetõttu ei saa teha üldistusi, et
üks müüja on kallim või odavam
absoluutselt iga kliendi jaoks. Et
osta avatud turul elektrit targalt,
tuleb hinnapakkumised igalt
müüjalt ise võtta ning selle info
põhjal oma otsus kujundada.
Näpunäide 2: elektrikulu
arvutage aastase tarbimiskoguse
põhjal. Soovitame lähtuda alati
oma aastasest elektritarbimisest
ja selle põhjal arvestatud keskmisest kuutarbimisest.
Näpunäide 3: võrreldavad on
ainult ühepikkused lepinguperioodid. Võrrelda tuleks võrreldavat ehk nt 9 kuud 9 kuuga ja12
kuud 12 kuuga.
Näpunäide 4: taandage kõik
lisatasud kilovatt-tunni hinda.
Ükskõik, kas tegu on lepinguvõi kuutasudega, tuleb nendega
hinnavõrdlustes alati arvestada,
sest lisatasud mõjutavad igakuist
elektrikulu niisamuti nagu
kilovatt-tunni (kWh) hind.
Kõrvutades näiteks kuutasuga ja
kuutasuta 12 kuu hinnapakkumisi, tuleks võrreldavuse saavutamiseks taandada kuutasu
kWh hinda.
Näpunäide 5: võrrelda tasub
vaid ühesuguseid tooteid.
Avatud elektriturul saab võrrelda fikseeritud hinnaga tooteid
fikseeritud hinnaga toodetega
või 100% börsihinnaga tooteid
100% börsihinnaga toodetega.
Küll aga pole mõistlik kõrvutada
näiteks fikseeritud hinnaga
pakettide ja börsihinnal põhineva pakettide prognoositavaid
maksumusi.
Oluline on enne hinnavõrdlustesse sukeldumist jõuda põhimõttelisele otsusele – kas
eelistan ühte ja sama kWh hinda
igal kuul või sobib mulle ka
muutlik hind?

Karla Agan, Eesti Energia
energiamüügi juht
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Killustikku erinevad fraktsioonid,
kruusa, liiva ja sõelutud mulda
Puhastame kraavid, teeääred ja
põllud võsast.
Ostame :
Kellel soov enne sügistormide
Parima hinnaga raieõigusi
tulekut ohtlikuks muutunud puid või
Metsamaad Ahendas ja mujal
oksi saagida, siis andke teada.
Muhus, ka läbiraiutud kinnistuid
Metsamaterjali
Info: 50 97 679 või
Müüme:
erkki.noor@bmw.ee
Kuiva küttepuud pikkusega 0,3 www.muhuvarahaldus.ee
3 meetrit.

Teade

Kogupereüritus

Saare Ohvriabikeskus asub
uues Pääste- ja Politsei hoones
aadressil Transvaali 58,
Kuressaare linn, Saare maakond
Tel. 455 5864
Mob. 5757 0744
E-mail: saare.oa@ensib.ee
Vastuvõtuajad: E 9.00 – 12.00
ja 13.00 – 18.00
K, R 9.00 – 12.00 ja 13.00 –
16.00
Ohvriabiteenus on tasuta
teenus kuriteoohvritele ja
kõigile neile, kellele on tekitatud
kannatusi või kahju ning kes on
langenud hooletuse või halva
kohtlemise ohvriks.
Liiva postkontor on suletud
seoses klienditeenindaja puhkusega 9.11-18.11.2012.
Igal kolmapäeval
LEISI UJUMA
väljasõit kell 18.00
Liiva kiriku parklast,
registreerimine 50 37 407

Noorsootöö nädala tuluõhtu

Lõbusaid ettevõtmisi
kogu perele
neljapäeval, 8. novembril
kell 18.00-20.00
Tule kohale ja võta hea tuju
kaasa!
Noortekeskusel on valminud
“Taevakalender” parimate
taevapiltidega noorte fotovõistluselt käesoleva aasta algusest.
Osta saab noortekeskusest ja
vallamajast, 5 eurot tükk.
Jaaguauto OÜ Muhu v. Viira
k. teostab rehvivahetust (ka
nädalavahetustel). Hind 15
eurot komplekt. Kontakt tel. 53
465 977.
15. detsembril
Muhu jõululaat
Liiva spordihallis
algus kell 9.00
info: 50 37 407 Anneli

Kirikuteated
EELK Muhu kogudus
Teenistused Muhu Katariina
kirikus pühapäeviti kell 11.
Koguduseõpetaja Aare Luup,
tel 56 903 327; muhu@eelk.ee
Koguduse uudised ja uuemad teated leiad internetiaadressilt www.eelk.ee/muhu

EAÕK
Hellamaa
17. novembril kl 10 jumalik

liturgia, hingepalvus
Liiva holdekodu
17. novembril kl 13 hingepalvus
Rinsi
1. detsembril kl 10 jumalik
liturgia, hingepalvus.
Ülempreester Andreas Põld
tel. 45 33 743, mob. 56 606 703
e-post andreas@eoc.ee

Jõulukuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Amanda Saar
94 (13.12)
Antonina Laheäär 94 (20.12)
Armilde Naaber 90 (17.12)
Manivald Õue
87 (14.12)
Oskar Saarkoppel 86 (12.12)
Milda Räim
86 (24.12)
Silvi Grigorovitú 85 (2.12)
Vaike Väärtnõu
84 (5.12.)
Harald Väärtnõu 84 (28.12)
Harald Kreen
81 (2.12)
Maimu-Miralda Arumäe 81 (4.12)
Juta Pajuniit
81 (16.12)
Lennart Äkke
80 (8.12)
Helju Läks
80 (17.12)
Lembit Peegel
75 (18.12)
Eino Mereäär
75 (28.12)

Kalvin Jürjestaust 70 (1.12)
Jüri Väärtnõu 65 (7.12)
Aleksander Riik 65 (25.12)
Astra-Johanna Vellemäe
65 (29.12)
Vassili Vaga 60 (17.12)
Eve Lauge
60 (28.12)

Palju õnne!

Sündmusi talvekuul
9. november Hõbelusikapidu
algusega kell 11 Muhu Lasteaia
saalis.
23. novembril Hellamaa
külakeskuses KOHVIÕHTU
algusega kell 18.
Akordionistide ansambli
“KIÄÄKS” plaadi esitlus ja
teise sünnipäeva tähistamine.
Õhtut juhib Meelis Mereäär.
Info 50 37 407 Anneli.
24. novembril tuleb Vanatoale Marko Matvere oma reisimuljeid rääkima.

„Ohutu liiklemine kõigile”
üle-eestiline konkurss
Konkurss on kollektiivne (rühmas võib olla 3-10 liiget + 1 juhendaja) ning mõeldud õpilastele
(vanuses 6-12) üle kogu Eesti.
Konkursil osalemiseks täita programmi veebilehel avalduse vorm
www.ohutuliikleminekoigile.ee
Teist korda toimuva konkursi
peaauhind on osavõtt rahvusvahelisest finaalist, mis toimub EuroDisneylandi lõbustuspargis Pariisis.

Kolmapäeval, 21. novembril
algusega kell 11 toimub
Hellamaa Külakeskuses Hellamaa Raamatukogu 125. sünnipäeva tähistamine.
Kavas Eda Maripuu ettekanne “Hellamaa raamatukogudest ja kultuurielust”, endiste ja
praeguse töötaja meenutusi,
väike isetegevuskava ja kohvilaud.
Olete kõik oodatud!
Hellamaa Raamatukogu
* Korstnapühkija A. Vaha (kt.
nr 054719) teenus,vajadusel koos
redeliga!
Korstende ja küttekollete parandustööd.
* Ilu- ja viljapuude ning hekkide
hooldus,
haljastuse rajamine ja hooldamine:
kalmistute hooldus, kalmu
kujundus
transport kaubikuga, kolimisabi
info: AK Getmer OÜ, 518 7614;
56 68 4705
e- mail: akgetmer@gmail.com
Kingi perele rahulolu ja vabaaeg!

Lipupäev
Novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
Isadepäevaga austatakse isasid ja tähtsustatakse isade rolli laste
kasvatamisel. Isadepäev on kõigi isade ja perede ühine tähtpäev.
Detsembri Muhulase materjalid on teretulnud 4. detsembri õhtuni.

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
4. oktoobril 85-aastane Mildred Liik.
Tunneme kaasa omastele!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Uudised
Trükkinud Print Grupp 450 eks.
Hind 30 eurosenti

