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Muhumaa andekad ja
edukad õppurid,
kes te peale keskhariduse
omandamist olete asunud õppima ülikoolidesse, rakenduslikesse kõrgkoolidesse ja ametikoolidesse!
Muhu Valla Stipendiumifond
ootab teie avaldusi stipendiumite
saamiseks vallamajja kuni 25.
oktoobrini 2011.
Toetuse taotlejatel esitada:
1) avaldus (blankett kodulehelt www.muhu.ee)
2) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (kinnitatud
õppeasutuse poolt)
3) väljavõte õpinguraamatust (peaks kajastama õppeaine,
õppeaine läbitud mahu, soorituse hinde, hindamise süsteemi).
Info tel. 454 8982.

6. oktoober 2011

Muhu leht

Maakonna aasta õpetaja - Riina Hopp
Saare maavalitsuse ja Saaremaa haridustöötajate liidu
ühiskomisjon kuulutas tänavu Saare maakonna aasta õpetajaks
Muhu põhikooli loodusainete õpetaja Riina Hopi.
Riina Hopp on Muhu põhikoolis õpetanud 24 aastat, tema
õpilased on tihti välja jõudnud vabariiklikele olümpiaadidele,
märkimisväärne on töö looduskaitseprojektidega ning õpilaste
vaba aja sisustamiseks korraldatud laagrite ja hoogtööpäevade
organiseerimisel.
Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus on kaasanud Riina
loodusõpetuse tasemetööde koostamisse ning 7. klassi
loodusõpetuse õpiku ja töövihiku testijaks. Tema õpilased on
osalenud rahvusvahelises projektis “Euroopa noored 21.
sajandil”, “Nordplussi” projekti raames tehakse koostööd
Soome Utajärvi kooliga.
Aasta õpetaja osaleb Eesti haridustöötajate liidu ja Eesti
haridus- ja teadusministeeriumi korraldataval aasta õpetajate
üleriigilisel vastuvõtul 8. oktoobril Tartus.
Kõiki konkursile esitatud õpetajaid tunnustatakse 12.
oktoobril Saare maavalitsuse saalis täiskasvanud õppija nädala
raames toimuval tunnustusüritusel.

Eliis Paasi foto
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Paras hetk on teha väike vahekokkuvõte sel aastal tehtust ja veel
plaanis olevast.
Käesoleva aasta eelarvet koostades ja kinnitades lähtusid vallavalitsus ja volikogu ettevaatlikkuse
printsiibist. Kuigi 2010. a oli vallale
edukas ja laekumine hea, ei tehtud
sellest rutakaid järeldusi ja eelarve
tulude-kulude kasv plaaniti minimaalne; vaadates 8 kuu seisu, oli
prognoos suhteliselt täpne. Heameel on selle üle, et töötajatel sai
taastatud väikegi osa eelneval aastal
kärbitud palkadest ja kuigi hindade
kallinemine on selle osa ammugi
söönud, oleks selleta ilmselt paljudel veelgi raskem olnud.
Ehkki aasta lõpuni on aega, võib
teha mõningaid üldistusi. Ka
enamik kavandatud investeeringutest on tehtud. Kui eelarves
plaaniti selleks aastaks meie
põhilise tulubaasi, s.o tulumaksu
laekumise suurenemiseks võrreldes 2010. aastaga 1,1 %, siis tegelikkuses on praegune kasv 2,9 %,

st tulumaksu on rohkem laekunud
ca 7000 eurot. Eelarve tulu pool
nägi ette vallale oma põhitegevuseks ja ettevõtluskeskkonna soodustamiseks mittevajaliku põhivara
(kinnistud) müüki, ilmselt aastavahetuseks on seal real ilus positiivne summa. Kuigi talvine lumemöll kahandas usinasti eelarves
ettenägematute kulude katteks
olevat reservfondi, on ka seal alles
ca 11 000 eurot võimalike lisakulutuste tarbeks.

Tehtud investeeringutest
ja arendustest
Tore, et saime edasi liikuda
lasteaia remondi ja lastesõbralikumaks muutmisega. Tänu edukale
projektile ja vallaeelarve toele sai
remonditud 1980. aastast remontimata saaliosa ja selle ees olev
koridor, vahetatud remonditavas
osas küttetorustik ning paigaldati
ka ventilatsioonisüsteem. Saal sai
uue värvikireva interjööri uute

toolide ja kappide näol. Ehitustööd
teostas OÜ Collester ja sisekujunduse autor on Sulev Vahtra.
Septembris sai lasteaed veel ühe
toreda üllatuse – esitatud taotluste
põhjal sai ka Muhu lasteaed üheks
õnnelikuks, kellele rajati AS Eesti
Statoil ja Maanteeameti ühise
kampaania käigus laste liikluskasvatuse õppeväljak.
Kuigi lumetõrje sõi ära kogu
teehooldeks plaanitud raha ja ka
reservfondist on tulnud lisa võtta,
õnnestus suvel viia mustkatte alla
ca 1,5 km vallateid: Hellamaal nn
Võlla asunduse tee, Rinsi-Paenase
tee algusosa ja Nautse küla lõpuosa. Üldiselt on aga teede olukord
jätkuvalt halb ja tegelikult halveneb
praegu iga aastaga, sest amortiseerumine on kiirem, kui taastusremont praeguse teede rahastusskeemi juures. Õnneks on järgmiseks aastaks loota pisut suuremat riigipoolset toetust.
Järg lk 5.
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Vallavolikogu 28. septembri istungilt

3. septembril sündis
Kelli Hiio ja Taavi Lehto
perre poeg Albert Lehto.

1. Muhu Vallavolikogu 23.3.2007
otsuse nr 119 „Maaüksuste riigiomandisse jätmine, nimede ja
sihtotstarvete määramine“ parandus: maaüksuste piiriettepanekute
numbrid viidi vastavusse Keskkonnaministeeriumi poolt 18.12.
2006 Muhu Vallavalitsusele
esitatud maa riigi omandisse jätmise
taotlusega nr 6.3-5/381.
2. Määrati nimed Võrkaia
sadamale Nõmmkülas Võrkaia

kinnistul ja Kallaste sadamale
Kallaste k Kallaste-Ranna kinnistul.
3. Maaüksuse koormamine
isikliku kasutusõigusega: anti
nõusolek Muhu vallas Liiva külas
asuvate Raunmägi ja Tõnise
maaüksuste isikliku kasutusõigusega koormamiseks Eesti
Vabariigi kasuks liinirajatise
paigaldamiseks vastavalt asendiplaanidele.

4. Muhu valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja 1. lugemine ja
kehtestamine.
5. Informatsioonid (eelarve 8 kuu
täitmine ja muu).
Muhu Vallavalitsuses on võimalik tutvuda kõikide volikogu
istungit puudutavate materjalide ja
lisamaterjalidega tööpäevadel 8.30
kuni 17.00 ja Muhu valla kodulehel
http://www.muhu.ee

Vallavalitsuse istungitelt
31. august
Lasteaia valmisolekust uueks
õppeaastaks andis ülevaate Reet
Hobustkoppel.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud toetuste maksmise
kohta.
Kuulati ära informatsioonid
töötajate tervisekontrolli, Kesse
laiu päästevarustuse, turismiinfopunkti töö ja Saarte Silurimaa
Geopargi konverentsi kohta.
6. september
Otsustati korraldada Simsiti küla
Kaisturanna maaüksuse DP avalik
väljapanek 26. septembrist 9.
oktoobrini k.a, kuna eelmise avaliku
väljapaneku tulemusel on planeeringulahendust muudetud.
Kinnitati Vanamõisa k Simmu
mü jagamine: Simmu ja SimmuMetsa.
Rootsivere küla Bäärsi mü uueks
nimeks kinnitati Mereääre.
Vaadati läbi volikogu eelnõud
sadamatele nime määramisest ja
Muhu Vallavolikogu 23.3.2007
otsuse nr 119 „Maaüksuste
riigiomandisse jätmine, nimede ja
sihtotstarvete määramine“ paranduse kohta.
Arutati vallavalitsusele laekunud
järelpärimist. Leiti, et Mõega küla
Tõnise maaüksuse jagamisel
ajalooliste talu õue piiride järgi on
antud juhul 1 ha väiksemale
krundile ehitusõiguse andmise osas

Alates
1. novembrist 2011
Liiva postkontoril
uued lahtiolekuajad:
E T K R 9:00-15:00
N 9:00-17:00
L P suletud

erandi tegemine põhjendatud.
Kaaluti detailplaneeringute
avaliku arutelu tulemusi (Viira küla
Uuelu mü ja Igaküla Mäe mü).
Otsustati väljastada projekteerimistingimused
- Elering AS-le Võiküla alajaama
mü juhtimishoone ehitamiseks,
- Empower AS-le Võiküla Mäe
mü elektrivõrguühenduse ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- OÜ-le Muhu Maa Liiva küla
Meierei mü kontori- ja kaubandushoone rekonstrueerimiseks,
- OÜ-le Saluala Hellamaa küla
Sika mü elamu rekonstrueerimiseks
puhkemajaks,
- Nautse küla Miku mü puhkemaja ehitamiseks,
- OÜ-le Alam-Pedja Arendus
Võiküla Roo kinnistu sauna,
puhkemaja ja kuuri ehitamiseks.
Otsustati mitte väljastada
ehitusluba OÜ-le Saluala Hellamaa
küla Sika mü majapidamishoone
ehitamiseks seoses hoone kõrguse
mittevastavusega projekteerimistingimustele.
Arutati kommertskuulutuste
avaldamise tasuliseks muutmist
ajalehes Muhulane.
Räägiti koostööprojektidest Läti
sõpruspiirkonnaga.
13. september
Otsustati muuta Pärase küla Jahi
mü maasihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Muhu vallavalitsus on 26.4.2011 korraldusega
nr 136 väljastanud maaüksusele
ehitusloa suvila ehitamiseks.
Anti nõusolek
- Liiva küla Vahe, Apteegi ja
Vana-Liiva tee koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 10
kV ja 0,4 kV maakaabelliinide
paigaldamiseks vastavalt asendiplaanile,
- Hellamaa küla Hellamaa-Mäla
tee maaüksuse koormamiseks

isikliku kasutusõigusega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 0,4
kV maakaabelliini paigaldamiseks
vastavalt asendiplaanile.
Kinnitati
projekteerimistingimused:
- Lepiku k Kanepiaia mü elamu
ehitamiseks,
- Vanamõisa k Saueaugu mü
elamu ehitamiseks,
- Pädaste k Villemi mü kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks,
- Koguva k Pärdi mü kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Eesti Energia Võrguehitus ASle Võlla alajaama fiidri F2 pinge
parendamiseks vastavalt tööprojektile nr IS0122,
- Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle Piiri kapptelefonjaama elektrivõrguühenduse ehitamiseks
vastavalt tööprojektile nr 11576P,
- Rässa k Lahenurga mü elamu ja
aiamaja ehitamiseks.
20. september
Väljastati ehitusluba:
- Hellamaa k Tammiku mü elamu
ja sauna ehitamiseks,
- OÜ-le Saluala Hellamaa k Sika
mü majapidamishoone ehitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek
Hellamaa k Tammiku kuuri
ehitamiseks.
Väljastati kasutusluba
- Nõmmküla Sepa mü puurkaevule,
- OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Levalõpme k Liivamaa mü elektrivõrguühendusele,
- MTÜ-le Ankur Koguva
Sadama mü sadamakaile.
Väljastati kaevetööde luba OÜle Tempore Põitse k Kolga mü
elektrivõrguühenduse rajamiseks.
Kaevetööde loas nõuda Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ ja Elion
Ettevõtted AS kooskõlastust
Detailplaneeringud:
- Igaküla Mäe DP avaliku arutelu
ajaks määrati 10. oktoober kell 14

valla maa- ja planeeringu osakonnas.
- Koguva küla Nuka, Sauna,
Vana-Käspri, Suure-Andruse ja
Arbu ning Rootsivere küla Tiigi ja
Sauna-Välja maaüksuste DP:
valgustuse planeerimisel kavandada
keskkonda sobivad, eelistatult
madalad valgustid. Väga oluline on
jälgida, et maaparandussüsteemi
korrastamisel/rajamisel ei halvendataks naaberkinnistute olukorda.
28. september
Väljastati kasutusluba MTÜ-le
Ankur Koguva Sadama mü mõrrakuurile väljaehitatud sanitaarruumide osas. Kasutusluba ei laiene
OÜ ArcSolution poolt koostatud
ehitusprojektiga lahendatud katuse
ja fassaadi rekonstrueerimistöödele.
Väljastati ehitusluba ja kaevetööde luba Kaitseministeeriumile
Levalõpme k Liivamaa mü sidekaabelliinide rajamiseks vastavalt
OÜ Klotoid poolt koostatud
ehitusprojektile nr 0511-26.
Kinnitati
projekteerimistingimused Levalõpme k Männi mü
elamu ehitamiseks.
Kooskõlastati Koguva sadama
akvatooriumi piirid.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud toetuste maksmise
osas.
Moodustati Muhu valla terviseprofiili koostamiseks ja vallavalitsusele eelnõuna esitamiseks
ning vajadusel täienduste ja
paranduste sisseviimiseks ajutine
komisjon
Kehtestati Noortekeskuse teenuste ja tarvikute hinnad.
Kehtestati ajalehe Muhulane
reklaamipinna hinnad alates 1.
oktoobrist 2011 (vt lk 8).
Vallavalitsuse ja volikogu istungite
protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad
internetist www.muhu.ee dokumendid - dokumendiregister.
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Ahjud ja pliidid korda
Enne aktiivse kütteperioodi algust
on paslik meelde tuletada põhitõed, mida ahjude, kaminate ja
pliitide juures jälgida. Esmalt tuleks
lasta kogu küttesüsteem enne
kütteperioodi üle vaadata: nii
küttekolle, soojamüür, viimalõõrid
kui ka korsten. Soovitan seda teha
kutselisel korstnapühkijal, kel on
ette näidata kutsetunnistus. Nimelt
toimus eelmisel aastal seadusemuudatus, mille kohaselt tohib
teenustööna küttesüsteeme puhastada ainult kutsetunnistusega
korstnapühkija. Siinkohal selgituseks, et eramus tohib omanik enda
tarbeks ka ise küttesüsteemi puhastada, kuid kord viie aasta jooksul
peab seda tegema kutseline korstnapühkija, kes annab ka kogu
süsteemile üldhinnangu ning
väljastab korstnapühkimise akti,
mida tuleb säilitada kuni uue akti
väljastamiseni. Samas soovitan
eramaja omanikul kutsuda korstnapühkija juba sel aastal, mitte
jääda ootama viie aasta möödumist.
Omanik saab kutselise korstnapühkija tööd kõrvalt jälgida ja
esitada küsimusi oma küttesüsteemi eripärade ja puhastamise
kohta, et juba järgmisel aastal oma
ahju/pliiti spetsialisti näpunäidete
järgi ise puhastada. Ettekujutus, et
korstnapühkimistööd piirduvadki
ainult korstna puhastamisega
tahmast, on vale. Iga küttesüsteem
on unikaalne oma lahenduste

poolest ja tema eripäradega kurssi
viimiseks on hea professionaali
nõuanne.
Tihti kohtab väärarusaama, et ka
korterelamutes tohib küttesüsteemi
ise pühkida. Mitme korteriga majja,
alates paariselamutest, tuleb kutsuda alati kutseline korstnapühkija.
Kaasa arvatud siis, kui kortermajas
on soojatootjateks tahke-, gaasi- või
vedelkütusel küttekolded. Korstnapühkijal tuleb puhastada ka korteritesse jäävad küttekolded,
soojamüürid ja viimalõõrid. Mitte
nii, et korstnapühkija puhastab
ainult korstna ja küttekolde
puhastab korteriomanik ise.
Korstent tuleb pühkida nii tihti,
et tahmapõlengut ei tekiks
Seadusandluse mõistes tuleb
küttesüsteeme puhastada kas
kasutusjuhendis ette nähtud sagedusel või kui kasutusjuhendit ei ole,
siis vastavalt vajadusele, aga mitte
harvem kui üks kord aastas. Ka
potsepa poolt laotud küttekoldele
peab potsepp määrama puhastussageduse. Seejuures peab pühkimissagedus välistama tahmapõlengu ohu. Kuna küttesüsteemid
on väga erinevad ning samuti ka
nende kasutusaktiivsus, siis ongi
puhastamissagedus otseselt nende
kahe teguriga seotud. Kusjuures
tuleb rõhutada, et tahmapõlengu
tekkimisel on juba tuleohutuse
nõudeid rikutud. Lisaks kujutab
kontrollimatu tahmapõleng, mis on

Pildimeenutus Muhu
jooksust 2011

oma iseloomult lokaalne tulekahju,
endast väga suurt ohtu ning võib
viia kogu vara hävinemiseni.

· Küttekollet saab puhastada
aastaringselt. Oluline on, et tagatud
oleks nii juurdepääs katuse kaudu
korstnale kui ka ruumidesse, kus
asuvad küttesüsteemi osad
· Kutseliste korstnapühkijate
kontakte saab päästeala infotelefonilt 1524
· Kutseline korstnapühkija annab
tehtud töö kohta akti. Akt annab
tehtud tööle garantii. Akti võivad
hiljem küsida nii tuleohutuse
inspektorid kui kindlustus.
· Korraliku ja kuiva küttematerjali kasutamine säästab
küttesüsteemi eluiga ja kütmine on
efektiivsem. Kõige parem on kütta
lehtpuuga. Prahti ja sünteetilisi
materjale ei maksa küttekoldes
põletada.
· Kõige ohutum on kütta üks
ahjutäis korraga. Väga külma ilma
korral tuleb kütta mitu korda
päevas, mitte ühe kütmiskorraga
mitu ahjutäit korraga. Kütta tuleb
lahtise siibriga, lastes puudel
täielikult ära põleda ja alles siis
siibrid sulgeda.

Indrek Laanepõld
järelevalve teenistuse juht
Lääne-Eesti päästekeskus

Algab 2400 rahvaloendustöötaja värbamine
Septembris ja oktoobris kuulutab
Statistikaamet välja värbamiskonkursid üle 2400 inimese
leidmiseks aasta lõpus algava rahva
ja eluruumide loenduse läbiviimiseks.
„Rahvaloenduse läbiviimiseks
plaanime järk-järgult palgata üle
2400 inimese ja Eesti oludes on
tegemist väga suuremahulise
värbamisega. Selleks, et igasse
kodusse jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid augusti alguses üle
Eesti tööle ka 25 personalitöötajat,“
rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algas 16.
septembril, kui hakati otsima 132
piirkonnajuhti. Piirkonnajuhi
ülesanne on juhtida 15-17 rahvaloendajat ja tagada, et tööplaan
saaks täidetud. Piirkonnajuhid
värvatakse ajavahemikuks 5.12.
2011– 23.04.2012.
Nädal pärast seda avati konkurss
90 andmetöötluse operaatori
värbamiseks, kes asuvad tööle

Tallinna ning kelle tööülesanne on
korrastada ja töödelda loendusel
kogutud andmeid. Operaatorid
värvatakse ajavahemikuks 15.12.
2011 – 4.4.2012.
Kõige suurem töökonkurss 2200
rahvaloendaja leidmiseks kuulutati
välja 3. oktoobril. Rahvaloendaja
töö algab 6. veebruaril koolitusega
ja kodudesse inimesi küsitlema
lähevad nad alates 16. veebruarist.
Rahvaloendaja töö lõpeb 2. aprillil
2012.
„Rahvaloenduse töökohad on
väga atraktiivsed juba ainuüksi
niivõrd suures projektis kaasa
löömise võimaluse, saadava kogemuse kui ka koolituste pärast, mille
iga rahvaloenduse töötaja läbib oma
tööperioodi hakul. Meie eesmärgiks on leida igasse kodusse parim
rahvaloendaja,“ rääkis Palmi Lindjärv.

Kõikidelt kandideerijatelt oodatakse head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene) keele oskust
kõnes ja kirjas, head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust ja usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad tingimused leiab
www.REL2011.ee rubriigist
„Vabad töökohad”.
Eestis toimub rahvaloendus
tänavu 31. detsembrist järgmise
aasta 31. märtsini. Esimese kuu
jooksul (31.12.2011 – 31.1.2012)
toimub elektrooniline rahvaloendus
ehk e-loendus, kus Eesti alalised
elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes eloendusel ei osale, külastavad
perioodil 16. veebruar – 31. märts
2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda.

Eelmisse lehte sattus Muhu
jooksu ülevaatesse nimeviga:
vanima osaleja nimi on Endel
Maltis, s 1931.

Käimas on küsitlus
keskkonnaseisundi ja
-teenuste kohta
Hetkel viiakse Muhu saarel „Green
Islands in the Baltic Sea“ projekti
raames läbi küsitlust. Küsitluse
eesmärk on hinnata saare keskkonnaseisundit ja keskkonnateenuste kasutamist. Keskkonnaseisundi hindamisel vaadeldakse
peamiselt jäätmekäitluse, energiaja veeressursside tarbimise ja
reoveekäitlusega seotud küsimusi.
Palume kõiki muhulasi aidata
kaasa küsitluse täitmisele ja tänud
kõigile, kes on tänaseks juba vastanud. Kui keegi ei ole küsimustikku saanud, aga tahaks osaleda,
siis küsimustikku on võimalik täita
ka internetikeskkonnas: http://
connect.ee/uuring/244822799/1/
või paluda endale küsitlejat koju või
küsitlust meilile, sellisel juhul
pöörduge palun meie poole meilitsi
muhukysitlus@gmail.com või 52
80 387. Küsimustike täitmisel
palun jälgige ainult reeglit - üks
küsimustik ühe majapidamise
kohta!
Küsimustiku eduka täitmise
korral saame minna edasi järgmise
Muhu saare jaoks olulise tööga ehk
täpsustatud põhjavee kaitstuse
kaardi koostamisega.
Green Islands projekti pearahastajaks on Kesk-Läänemere
Interreg IV A programm 20072013, täpsemalt saarestike ja saarte
allprogramm.
Kontakt: MTÜ Jätkusuutlik
Saaremaa triin.vokk@gmail.com,
52 80 387.
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MUHULANE

Ehtekojad üle maa

Talvekuu juubilarid ja sünnipäevalapsed

22. oktoober 2011
Kuressaare, Tallinna 6, Kuressaare kultuurivara 11-14
Hellamaa külakeskus 16-18
Kuressaare Kultuurivara
pärlikeed jne) näidata ka teistele 11.00 Ehtekoja avamine
võtke kaasa, kohal on ka muuseumiAvasõnad - Saare maavanem
töötajad, kellelt ehte kohta nõu ja
Muusikaline tervitus käsitööna infot küsida.
valminud pillidel Saare maakonna
13.45 Kokkuvõte ehtekojast,
muusikaõpetajatelt
vahetame ja kingime oma
11.15 Töötoad
valmistatud ehteid, muusikaline
Niplispitsiga nägusaks
lõpetamine.
Sepistega siledaks
Vildiga viisakaks
Hellamaa külakeskuses
Lapitööga lahedaks
kl 16-18
Pärlitega päikeseliseks
Punumisega peenikeseks
Töötuba - Pärlisaar Muhumaa
Viikingiketiga virgaks
Teadmistetuba - Ehted vanaema
Vahepeal pakub muusikalist kirstust
meelelahutust rahvamuusikaNB! Kellel on vanu ehteid, mida
orkester Peterburist.
teistele näidata - tulge oma ehetega
Hellamaale kohale.
12-13 Teadmistetuba
Mida teame ehetest, nende
Ürituse läbiviija: Rahvakultuuri
kandmisest ja valmistamisest. Kaie Arendus ja koolituskeskuse Saare
Kesküla
maakonna rahvakultuurispetsialist
Siia ootame ka põnevaid ehteid koostöös Kuressaare Ametikooli,
vanavanemate kirstust-sahtli- MTÜ KadakMari ja MTÜ Oad ja
põhjast - kui kellelgi on midagi eed.
huvitavat (vanad sõled, malid,
Sel sügisel, kuupäeval 11.11.11 kell 20:11 linastub üle Eesti igas
maakonnas ja enam kui 80-s kinopunktis Filmitalgute rahvafilm
“Täitsa lõpp”. Tegemist on erakordse esilinastusega, mis algab täpselt
samal ajal kõigis maakondades ja kinopunktides. Üks linastuskoht on ka
Muhu Noortekeskus. Pileti hind on 3 eurot täispilet ja 2 eurot
sooduspilet.

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

EAÕK
Suured pühad oktoobris:
22. oktoober - Jumalaema
Kaasani pühakuju (ikooni)
mälestuspäev, Rinsi kiriku püha

Hellamaa
15. oktoober kl 10 jumalik
liturgia, tänupalvus
Liiva hooldekodu
15. oktoober kl 13 palveteenistus
Rinsi
22. oktoober kl 10 jumalik
liturgia, koguduse nimepäev,
teenib Pärnu ja Saare piiskop
Aleksander
5. november kl 10 jumalik
liturgia, hingepalvus.
Preester Andreas Põld, tel 45
33743, 56 606 703, e-post
andreas.pold@mail. ee

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkusid
7. septembril 86-aastane Endel Tüür.
14. septembril 65-aastane Maie Sülla.
Tunneme kaasa omastele!

Alviine Jürjestaust 99 (8.11)
Salomonia Õue 94 (11.11)
Elviine Soop
89 (13.11)
Liine Rannamaa 88 (23.11)
Salomonia Keinast 88 (30.11)
Armilde Ausmeel 85 (11.11)
Fride Saksakulm 85 (16.11)
Aino Saksakulm 85 (29.11)
Aralt Hobustkoppel 83 (9.11)
Asta Mägi
80 (14.11)
Aino Veski
80 (25.11)
Estrid Põlluäär 80 (29.11)
Terje Aav
75 (5.11)
Peep Õun
75 (15.11)
Vaike-Helje Lahke 75 (26.11)
Verni Saarkoppel 70 (8.11)

Endla Soop 65 (4.11)
Endel Lend 65 (10.11)
Kaidi Vokk 60 (9.11)
Toomas Heinsoo 60 (12.11)
Aita Naanu 60 (16.11)
Annes Kipper 60 (20.11)
Katrin Tüür 60 (25.11)

Palju õnne!

Hellamaa Külakeskuses
igal neljapäeval kl 17

tikkimise õpituba
Meeli Oidekivi juhendamisel.
Osalustasu 1 euro.

Reedel, 7. oktoobril
Hellamaa Külakeskuses

kohtumine Igor Mangiga.
Algus kell 15.
Osalustasu 2 eurot.

Ajalehe Muhulane reklaamipinna hinnad
alates 1. oktoobrist:
- reakuulutus (kuni 200 tähemärki) - 3 eurot,
- reklaamtekst (kuni 500 tähemärki) - 16 eurot,
1 moodul
- 1 moodul - 10 eurot,
- 2 moodulit (lamav või püstine)
43 x 43 mm
- 20 eurot
- 4 moodulit (ruut või püstine) 40 eurot
10 eurot
- 6 moodulit (lamav või püstine)
- 60 eurot
- 8 moodulit (lamav või püstine)
- 100 eurot
- täisleht (184 mm x 262 mm) - 140 eurot.
Reakuulutusele ja moodulreklaamile kehtivad soodustused vastavalt:
- reakuulutus Muhu valla eraisikule tasuta
- moodulreklaam valla elanikust FIEle ja eraisikule - 50 %; Muhu
ettevõtjale - 25 %; mittetulunduslikele organisatsioonidele kuni 2 moodulit
tasuta, iga järgmine moodul - 50 %
- sama reklaami ühekorraga tellimisel ja tasumisel kahte või enam
järjestikusesse numbrisse - 20 %.
Ettevalmistamata reklaami kujundustasu on 10 % reklaampinna hinnast,
aga mitte vähem kui 3.20 eurot. Moodulreklaami kujundustasu on 10 %,
aga mitte vähem kui 3 eurot. Poliitilise sisuga reklaami avaldamise hinnaks
on kolmekordne reklaami hind. Poliitilise reklaami tellimisel ei kehti
hinnasoodustused.

Järgmise lehenumbri materjalid on oodatud 31. oktoobri õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee - Ajaleht
Trükitud Saarte Trükikojas 450 eks.
Hind 30 eurosenti

