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Muhu leht

Peremees hoiab leiva laual
Täna ostame poest ja paneme lauale
leiba ja saia, paar põlvkonda tagasi
aga söödi Muhus ikka hapuleiba ja
saialeiba. „Mustast“ leivast ei rääkinud keegi. Vahepealsed aastad
jätsid lapsed kodusest leivast
võõraks, rukist enam ei kasvatatud
(kolhoosiajal polnud see võimalik),
tuuleveskid kadusid maastikupiltidelt, kui neile maks peale pandi.
Kord nägi ette, et kõik pidid käima
tööl ja eks poest oli leiba osta
lihtsam, nii lammutati mitmes
kodus oma vanad leivaahjud kui
ülearused asjad. Ja leib oli nii odav,
et seda veeti suurte kottidega
loomadele (kõige odavam leib sai
hüüdnimeks „lehmaleib“).
Nüüd küpsetatakse siin-seal jälle
kodust rukkileiba. Üks leivategija
on Eemu tuuliku peremees Jüri
Ling, kes nõustus Muhulasele
natuke ka leivast rääkima. Tema
kõige eredam kokkupuude leivaga
oli aga lapsepõlves:
„Ikka tuli ette, et leib lõppes
otsa. Olin väike poiss, kui mind
saadeti Saadult leiba laenama.
Talvine aeg, minna oli vaja kuskil
300 meetrit, aga olid nii suured
lumehanged, et jäin kinni. Olin seal
puru kimpus, kuni ema mind
otsima tuli ja ära päästis.“
Jüri meenutab: „Kolhoosiajal oli
rukkikasvatamine ju keelatud. Kui
jälle vabaks saime, siis jäid põllud
kunstväetiseta ja mahe värk läks
moodi. Ehitasin endale töökojas
kaerahelbemasina, mis kukkus
transportimisel ümber, aga sai jälle
töökorda. Terakoorija kinkis mulle
Soome talu peremees, kellele ma
seal veskit ehitasin – tal endal
seisis. Tegime vahepeal siin iga-
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Koolijütsid Koguvas leivapäeva pidamas (vt ka lk 6).
suguseid helbeid. Vahel küsitakse
nüüdki, et lapsed tahaksid Muhu
kaerahelbeputru, aga enam pole.“
Jüri on seda meelt, et äratada
muhulastes uuesti koduse leiva
küpsetamise huvi: „Väikesed
elektriahjud küpsetavad küll, ja
puuahi on muidugi õige ja loomulik,
oma jaoks väga hea. Ma võiksin
järje peale aidata, kui pole õiget jahu
või puunõu, kus tainast sõtkuda.
Tuuleveski jahvatab tõelist kõr-

gema sordi jahu, milles kõik vajalik
alles on. Kui võrrelda poest ostetud
jahu veskis jahvatatuga, siis vahe
on ikka oi-oi-oi kui suur. Püülijahust on parem osa ära võetud,
valges terasüdamikus on ju toitaineid vähem.“
Jüri müüb omatehtud leiba
kottides, kuhu peale on kirjutatud
„Hapendatud maherukki täisteraleib Muhu saarelt“. Ta mõtles välja

ka meeldejääva teksti: „Siis, kui
laevad merel olid veel puust ja
mehed nendel rauast, kasvatati
poistest raudsed mehed samasuguse hapendatud maherukki
täisteraleivaga.“
Jüri Ling on valmis kalapäevadel
Liival oma leivaleti avama, kus koos
leivaga ka retsepti kaasa saab.
Lisaks leivale pakub ta täisterarukkijahu ja vahest ka leivasõtkumise nõusid.
„Need mõtted on muidugi sel
juhul teostatavad, kui jätkub
tervist,“ rõhutab Eemu peremees
ja jagab lahkesti Muhulase jaoks
oma leiva retsepti:
„Mina teen lihtsat rukkileiba,
panen taina hapnema sooja veega
(36 kraadi), jahu on ka toasoe,
juuretise segan vee sekka, siis jahu
juurde, et oleks selline paras pahtel,
ja panen jahukorra alla hapnema.
Mõni ütleb, et pole aega leiba teha,
aga kui õhtul paned hapnema, öösel
sõtkud jahu juurde ja hommikul
pistad leivad ahju, siis see üks öö
leivategemist nädalas ei sega.“
Kodune leib hoiab kõhu korras,
kinnitab Muhumaa rukkikasvataja
ja tuulikutaat.
Oma leivategemise nippe võib
aga lahke lugeja Muhulases
teistelegi jagada.
Anu Pallas

MIHKLIPÄEVA LAAT

26. septembril kell 9 Liival Kaubahoovis.
OOTAME KÕIKI MÜÜMA JA OSTMA,
eriti on oodatud sügisannid ja sügisega seonduv.
Sel aastal esimest korda parima soolase
ja magusa hoidise väljaselgitamine. Hindajateks külastajad ise.
Parimatele auhinnad kohalikelt ettevõtjatelt.
Laat ei saa läbi ka loterii ega kohvikuta.
Hoidiste vastuvõtt käsitööpoes iga päev 11-17, laadapäeval enne kella 9.
Müügikohtade tasu: sügisannid, väiketootjad 10-25.-, ülejäänud 100.Müügikohtade borneerimine: Triinu 5034662, oadeed@hot.ee
Leida Kirstu aia motiiv

KÄSITÖÖPOES KOGU KAUP -5%
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Volikogus otsustatust
21. augusti istungilt

18. septembri istungilt

Otsustati rendile anda Kesse
endine rannamaja.
Volitati Muhu vallavalitsust
korraldama paakauto üleandmist
MTÜ-le Võiküla Selts.
Muudeti jäätmeveo rakendamise
korda ja määrati konteinerite
ühekordse tühjendamise teenustasu uued piirmäärad, mis jõustuvad peale kõigi ühise jäätmeveopiirkonna moodustavate omavalitsuste volikogude heakskiitu.
Tehti muudatusi Muhu valla
arengukava 2007-2013 redaktsioonis.

Parandati volikogu otsuseid nr
258, 17.4.09 ja nr 209, 19.6.08
„Peremehetu ehitise tuvastamine“:
ebatäpselt olid kirjas maaüksuste
pindalad.
Otsusega nr 277 nõustuti järgmiste maaüksuste riigiomandisse
jätmisega (maade sihtotstarbeks –
kaitsealune maa):
Võikülas – Lõuka (3,4 ha), Lageda (3,2 ha), Silmaaluse (14,9 ha),
Silmapealse (5,4 ha), Rannasopi
(13,2 ha), Metsavälja (3,2 ha),
Metsasihi (2,9 ha)
Rässa külas – Rannatee (7,6 ha),
Meresoola (4,1 ha), Lainekalda (2,8
ha), Laheviiru (3,3 ha) ja Rohuranna
(1,0 ha).

Toetuste taotlemine
15. oktoobrini
Muhu valla 2009. aasta
eelarvest on võimalik taotleda
toetust kultuuri-, spordi ja
noorsooalastele projektidele.
Toetuse taotlemise õigus on
kõigil mittetulundusühingutel,
muudel juriidilistel isikutel,
füüsilisest isikust ettevõtjatel,
seltsingutel või eraisikutel
tingimusel, et üritus või projekt,
millele taotletakse toetust,
toimub Muhus või on muul
viisil seotud Muhu vallaga.
Toetuste eraldamisel eelistatakse projekte, kus on olemas
ka teised kaasfinantseerijad ning
reeglina toetatakse üritust või
projekti kuni 50% ulatuses
ürituse või projekti kogueelarvest.
Toetuse saamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus Muhu
Vallavalitsusele. Taotluse vormi
saab Muhu vallasekretärilt või
valla kodulehelt www.muhu.ee
Taotluste esitamise tähtajaks
sügis-talvistele üritustele on 15.
oktoober 2009.
Samas tuletame meelde, et
aruandevõlglastele üldjuhul uusi
toetusi ei eraldata!
Lisainfo: Arvo Vaga, tel. 45
30676

Emotsionaalne
müügikeskkond
Kahepäevane
koolitus
„Emotsionaalne müügikeskkond” toimub 16. oktoobril ja
20. novembril Kuressaares.
Info ja registreerimine 5.
oktoobrini Tiina Jõgi, tel. 51
63 773.

Võeti seisukoht Koguva dolokivikarjääri mäeeraldise maavara
kaevandamise loa taotluse suhtes.
Otsuses nr 278 on kirjas: „Pidades
silmas vajadust soodustada Muhu
avalikus kasutuses teede remontimist odava kohapealse materjaliga
ja ühtlasi säilitada kohalik kontroll
kaevandamise üle, mis peab rahuldama just kohapealseid ehitusvajadusi, on Muhu Vallavalitsus
konsulteerinud Lääne Regionaalse
Maanteeametiga võimaluse üle, et
viimane loobuks kaevandamisloa
taotlemisest Muhu valla kasuks.
Lääne Regionaalne Maanteeamet
on suusõnaliselt pidanud seda
võimalikuks.“ Otsustati mitte
nõustuda kaevandamisloa väljaandmisega Lääne Regionaalsele

Maanteeametile ja volitati vallavalitsust pidama läbirääkimisi
Lääne Regionaalse Maanteeametiga
kaevandamisloa taotluse tagasivõtmise üle, samuti taotlema
kaevandamisluba Koguva karjääri
mü-l Keskkonnaameti Hiiu-LääneSaare regiooni kirjale (2.6.09) lisatud otsuse eelnõus seatud tingimustel.
Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisteks moodustati kaks
jaoskonnakomisjoni: Hellamaa
(Tiina Jõgi – esimees, Anne Leesla,
Inna Sooäär, Pille Keerd ja Vello
Lauge) ja Piiri (Helga Pallas –
esimees, Aili Nõu, Eela Saat, Ülle
Kuusk, Heiske Tuul, Reet Hobustkoppel ja Maire Liitmäe).

Vallavalitsuse istungitelt

18. august

Muhu vallavalitsus taotles aasta
tagasi Lääne-Eesti Päästekeskuselt
MTÜle Võiküla Selts tuletõrje paakautot. MTÜ Võiküla Selts on avaldanud
soovi paakauto kasutusse võtmiseks
loodava abikomando poolt päästealase
koostöö tegemiseks Muhu vallas.
Kingituse vastuvõtmise otsustab
volikogu, koostati vastav eelnõu.

24. august
Määrati Võiküla Kase maaüksuse
(mü) sihtotstarbeks elamumaa.
Otsustati vastu võtta Pädaste k
Männiku mü detailplaneering (DP).
DP eesmärk on maaüksuse jagamine
neljaks, neile ehitusõiguse andmine
ühe elamu ja ühe abihoone rajamiseks,
mü sihtotstarbe muutmine, teede ja
liikluskorralduse määramine, vajaliku
infrastruktuuri planeerimine. Maaüksusel puuduvad elamuehitust välistavad
piirangud.
Võeti vastu Rässa k Kulla, Saare ja
Heigu mü DP. Planeeringu eesmärgiks
on Saare ja Heigu kinnistute jagamine
neljaks, neist kolmele ehitusõiguse
andmine elamute rajamiseks, Kulla
kinnistule ühe elamu rajamine, elamukruntide maade sihtotstarbe muutmine, vajalike infrastruktuuride planeerimine.
Otsustati vastu võtta Rässa k Kalevi
mü DP, mille eesmärk on hoonestusõiguse andmine, teede ja tehnovõrkude
planeerimine.
Kõigi DP-de avalik väljapanek
toimus 21. septembrini.
Kinnitati projekteerimistingimused:
- Raugi k Luha elamule (OY Lakiasiaintoimisto Mediator Legis)
- Võiküla Kadakamarja puurkaevu
rajamiseks
- Pädaste k Mäetamme elamu

rekontsrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Võlla k Saadu elamu ehitamiseks
- AS-le Elion Ettevõtted Nõmmküla
Oliveri, Viira-Nõmmküla maanteel,
Puidutööstuse ja Sõo kinnistutel
Nõmmküla ATJ väljakande väljaehitamiseks ja sidevõrgu ümberlülitamiseks
- AS-le Saarte Liinid Kuivastu k
Kuivastu sadama kinnistul
1) kai nr 1 ehitamiseks
2) väikelaevasadama ehitamiseks
3) sadama reisiterminali rekonstrueerimiseks
4) sadamahoone reovete puhastusseadmete väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba AS-le Saarte
Liinid Kuivastu k Kuivastu sadama
kaile nr 3.
Otsustati eraldada reservfondist:
- 15 000 kr avaliku ürituse „Laulge
kaasa“ salvestuse toetuseks
- 30 000 kr vallavalitsuse isikliku
auto kasutamise kuludeks ja 29 500
kr katlamaja majanduskuludele järelvalve teenuse eest
- 12 000 kr esimesse klassi minevate
laste toetuse suurendamiseks.

2. september
Kinnitati toetuse saajad Hajaasustuse
veeprogrammist.
Kinnitati Mõisaküla Kuusiku jagamisel tekkivad mü-d: Kuusiku, Mihkli
ja Kuusingu.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud transpordile, raviteenusele,
abivahenditele, ravimite ostule jm
tehtud kulutuste kompenseerimiseks
avalduste alusel.

Otsustati toetada Eesti Saarte Kogu
veebilehe uuendamist 2500 krooniga.

9. september
Kinnitati projekteerimistingimused
puurkaevude rajamiseks:
- Oina k Andruse-Jõe ja
- Raugi k Orava kinnistule.
Väljastati ehitusluba:
- Võlla k Pihlaka suvemaja
- Pädaste k Kalda elamu ja sauna
- Soonda k Simmu elamu
- Soonda k Roosiaugu elamu
ehitamiseks;
- AS-le Kuressaare Veevärk 1) Liiva
k Tiigi kinnistul Liiva k reoveepuhastussüsteemi väljaehitamiseks ja
2) Liiva k munitsipaalomandisse
taotletaval jätkuvalt reformimata
riigimaal, Pihlaka ja Mäepealse
kinnistutel Liiva veemagistraaltorustiku väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Soonda k
Simmu saunale.
Väljastati kaevamisluba:
- Raugi k Orava tiigi rajamiseks
- OÜ-le Erko Elekter Hellamaa k
Tellise mü (reformimata riigimaa)
Hellamaa küla ühiskanalisatsiooni
pumpla KPJ-2 elektrivõrguühenduse
väljaehitamiseks.
Soonda ja Laheküla Pauli-Paali mü
nimeks kinnitati Paali.
Muudeti mü-te sihtotstarbed
elamumaadeks:
- Võlla k Saadu
- Simisti k Tamme
- Hellamaa k Aida.
Määrati Kesse k munitsipaalomandisse taotletava 365 m² suuruse
mü nimeks Ranna (elamumaa).

Vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollid, otsused, määrused ja
korraldused on kättesaadavad internetist www.muhu.ee - õigusaktid ja
dokumendid - dokumendiregister.
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Elukvaliteedi parandamiseks rannapiirkonnas
saame ise palju ära teha

Euroopa Komisjoni juurde on
jätkusuutliku kalanduse heaks
loodud Euroopa Kalandusfond
(EKF). Selle fondi vahenditest ja
toest on võimalik osa saada igal
kaluril, kalandusorganisatsioonil,
ettevõtjal ning rannapiirkonna
elanikul.
Euroopa Kalandusfondi vahendite kasutamiseks on Eesti
rannaalad jagatud kaheksaks
kalanduspiirkonnaks. Nendest
igaühes on kohalikud inimesed ise
asunud ühiselt oma piirkonna
arengut läbi mõtlema, koostades
selleks arengustrateegiad. Oma
kodukoha asjadega on kõige
paremini kursis just elanik ise.
Strateegia koostamise juures oli
abiks ka Põllumajandusministeerium, kes korraldas terve aasta
väldanud koolitusprogrammi, ikka
selleks, et tagada kvaliteetsete ja
elujõuliste arengukavade sündi.
Nende dokumentide koostamise
eesmärgiks on suunata inimesi oma

piirkonna kalandusega seotud
tegemisi põhjalikumalt läbi
mõtlema, et aega ja raha otstarbekamalt kulutada.
Erinevates piirkondades on
strateegia koostamine erineval
kaugusel, kuid esitatud peavad
need olema 1. jaanuariks 2010.
Pärast seda, kui piirkonna arengustrateegia on valmis, saab iga
piirkonna tegevusgrupp hakata
vastu võtma projektitaotlusi. Siin
tulebki mängu iga kalur, ettevõtja
ja rannapiirkonna elanik, kel on
võimalus saada toetust erinevate
tegevuste elluviimiseks. Projektitoetust saab taotleda näiteks
kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamiseks, kala või vesiviljelustoodete töötlemiseks ja
otseturustamiseks, kalandusega

seotud turismi arendamiseks ja
rannakülade taaselustamiseks,
tegevuste mitmekesistamiseks ning
koolitustegevuseks.
Kalanduspiirkondade toeks ja
ühiste murede lahendamiseks on ellu
kutsutud kalandusvõrgustiku üksus
Maamajanduse Infokeskuses
Jänedal. Palju kasulikku infot leiabki
internetiaadressilt www.maainfo.ee
alajaotus KALANDUSVÕRGUSTIK. Samuti tasub üles otsida oma
piirkonna tegevusgrupp, s.o MTÜ
Saarte Kalandus, Taavi Nuum, tel:
56947288,
e-mail:
tegevjuht@saartekalandus.ee – vt
ka www.saartekalandus.ee

Sirli Nellis
Kalandusvõrgustiku üksus

Mida sa eile õppisid?
Kuidas ei midagi? Mäletad,
naabrinaine rääkis sulle, kuidas
uutmoodi õunamoosi keeta, laps
õpetas täitsa mitu uut ingliskeelset
sõna... Tähendab õppisid küll!
Tõsi on, et õppimine leiab üha
rohkem kõlapinda. Nii toimub
sellelgi aastal 2.-9. oktoobrini XII
täiskasvanud õppija nädal (TÕN),
mil inimeste õpijulgust taas
tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel, sedapuhku 2. oktoobril
Põltsamaal, astuvad lavalaudadele
Eesti aasta õppija, koolitaja,
koolitussõbralikum organisatsioon
ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esiletõstmist
leiab ka miski, mida meetriga mõõta
ja kullakottides kaaluda ei saa –
elukestev õpe ja õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu
loovuse ja innovatsiooni aasta
sobilik oma ellu muutuste ja
uuenduste toomiseks? Laenates
Viljandimaa aasta õppija kandidaadi, Raul Järve sõnu: „Minu
arvates täiskasvanuõppega on sama
lugu, mis paljuräägitud innovatsiooniga. Tihti mõeldakse, et see
peab olema midagi suurt, keerulist
ja teaduslikku. Võib, aga ei pea.
Eelkõige on tähtis, et oskust ja
teadmisi kasutatakse ja need
aitavad meil midagi kiiremini,

paremini ja odavamalt teha või
saavutada.”
Loo algusse naastes on selge, et
sa oled õppimisega alustanud.
Järgmine samm on teha seda
teadlikult. Enesearendamise teel ei
pea saavutusi tingimata harjumuspäraste edu parameetritega
mõõtma. Kui õppimisele tänu pole
kohe tulnud palgakõrgendust või
kõrgemat ametikohta, ei tohiks
käega lüüa. Tegelik kordaminek on
see, et julged otsustada ja muuta
oma elu, küllap tuleb siis kõik muu
nagunii. Investeering iseendasse on
jääv.
Õppimine avab ukse võimalustele. Alusta juba täna ja usu,
homme vaatad maailma uute
silmadega!

Külliki Steinberg,
ETKA Andras

KUULA:
* Vikerraadios igal reedel
„Huvitaja” saates kell 10-11 juttu
täiskasvanuharidusest.
Järelkuulatav: www.err.ee
VAATA:
* ETV ekraanil igal laupäeval kell
18 saade „Tagatargemad”.
Järelvaadatav: www.err.ee
LOE:
* Ajakirja „Õpitrepp” teine
number ilmus 15. septembril. Küsi
kohalikust raamatukogust ja omavalitsusest või loe: www.andras.ee
INFORMATSIOONI
ÕPPIMISVÕIMALUSTE
KOHTA LEIAB:
1) haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee
rubriigist „Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse
osakonnas on võimalik osaleda
erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja
www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool,
huvialakool) on samuti võimalik
osaleda erinevatel kursustel. Info:
www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.

Spordisügis koolis
8. septembril toimus Muhu
Põhikooli sügisene spordipäev.
Päev oli ilus ja päike paistis.
Alad olid nagu igal aastal:
kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge ja erinevad jooksudistantsid. Mitmed saavutasid
spordipäeval koguni isiklikke
rekordeid ja päev oli igati edukas.
14. septembril toimus sügisene ümber Liiva jooks. Jooksust
võttis osa kogu kool 1.-9. klassini. Jooksu võitjaks tuli Rauno
Liitmäe, teise koha saavutas
Jarmo Ling ja kolmandaks jäi
Danel Hütt.

Mariliis Hopp

Algab aasta linnu
joonistusvõistlus ja
kakufolkoori kogumine
Eesti Ornitoloogiaühing
kuulutab kodukaku aasta raames
välja aasta linnu joonistusvõistluse. Joonistuste võistlustööl tuleb kujutada kodukakku või ka teisi Eesti kakke
või nende eluga seotut.
Koostöös Eesti Rahvaluule
Arhiiviga algab samas ka
kakufolkloori kogumine. Ootame
põnevaid kogemusi, lugusid,
juhtumisi, rahvasuust kuuldud
uskumusi jms, mis on seotud
kodukaku või teiste Eesti
kakkude ehk öökullidega.
Huvitavamad kakulood ning
joonistused pannakse üles aasta
linnu veebilehele ning eksponeeritakse 14. detsembril Eesti
Rahvusraamatukogus toimuval
aasta linnu teemalisel loodusõhtul. Kogutud pärimus talletatakse Eesti Rahvaluule
Arhiivis.
Joonistusvõistluse ja folkloori
kogumise juhendid on kodukaku
veebilehel
www.eoy.ee/
kodukakk. Kaastöid ootame
Eesti Ornitoloogiaühingusse
hiljemalt 15. novembriks 2009.
a. Tublimatele folkloorikogujatele ja parimate joonistuste
autoritele auhinnad!

Põõsaspea neemel
loendatakse rändlinde
1. juulil alustas Eesti Ornitoloogiaühing koostöös Keskkonnaametiga Loode-Eestis
Põõsaspea neemel viis kuud
kestva arktiliste veelindude
rändeloendusega. Lisainfo ning
jooksvad tulemused on projekti
kodulehel
www.eoy.ee/
poosaspea.
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Hellamaa Külakeskus
kutsub

Viinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Leida Palu
Janne Tüür
Hilda Kipper
Evrosinia Maltis
Linda Väärtnõu
Amanda Tuul
Armilda Luht
Kasper Mägi
Õnnela Armas
Leili Toom
Maimu Mägi
Bruno Mägi
Valdur Tamm
Rein Lahke

92
88
87
87
87
84
84
82
82
81
80
75
75
75

Ilmar Vaga 75
Rein Murd 65
Karlo Paat 65
Aada Vahter 60
Eha Oeselg 60
Palju õnne!

Teated ja kuulutused

Muhu segakoori selle hooaja esimene proov on kolmapäeval, 30.
septembril kell 19.30 koolis muusika klassis. Oodatud on kõik endised
ja uued koori liikmed. Eriti ootame täiendust aldi, tenori ja bassi
häälerühma. Leena Peegel, telef. 53942270, 4528190, email:
lpeegel@hot.ee

Meeldetuletus teeomanikele
Alates kevadest on väga paljud
muhulased leidnud oma postkastist
eratee avaliku kasutuse lepingu,
mille eesmärgiks on erateedele
avaliku kasutuse määramine ning
teehoiu korraldamise küsimuste
lahendamine. Muhu Vallavalitsusel
on palve kõigile, kes seda veel
teinud pole, leping kas allkirjastatult vallavalitsusele tagasi
saata või juhul, kui lepingut
sõlmida ei soovita, sellest vallavalitsust teavitada.
Info: maa@muhu.ee, tel 4548
984.

Teen kaubikuga veoteenust 5
kr / km. Samas ka keevitustööd;
tulen kohale, kui tarvis. Tel 5399
6442, õhtuti 4528 601. Raivo.
Teostame puitpõrandate põhija hooldusõlitust ning PVC ja
linoleumpõrandate vahatust.
Info tel. 5261368 Klaarika
Saaremäel, OÜ Clean Up.
Geelküünte hooldus ja paigaldus
ning maniküür. Erinevad küünemaalingud ja kaunistuste paigaldamine Hellamaal. Helistada
numbrile 53 333 535, Annika.

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

EAÕK
Hellamaa
18. oktoobril kl 10 liturgia.

Liiva hooldekodu
18. oktoobril kl 13 palvus.
Rinsi
24. oktoobril kl 10 kiriku nimepäeva liturgia, teenib Pärnu ja Saare
piiskop Aleksander.
Kena sügise algust!
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

19.augustil 92-aastane Valentin Saabas.
30. augustil 84-aastane Endel Leht.
11. septembril 87-aastane Laine Kolk.
12. septembril 76-aastane Helgi Toom.
15. septembril 86-aastane Leida Vokk.
Tunneme kaasa omastele!

17. augustil sündis Vilja
ja Kristjan Aaso perre
tütar Kärt Aaso.

NB!

MUHUMAA
ÜLIÕPILASED!
Muhu Valla Stipendiumifond ootab Teie avaldusi
stipendiumite saamiseks
vallamajja kuni 20. oktoobrini 2009. a.
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.

Meeste treeningutest uuel
hooajal
Kutsume kõiki noori ja vanu
võrkpallihuvilisi treeningutele
Muhu Spordihalli. Meeste treeningud toimuvad teisipäeviti
algusega kell 19.30.
Ootame ka mehi vanuses 35+
korvpallitreeningutele Muhu
Spordihalli neljapäeva õhtuti kell
19.30. Alustame septembrikuu
viimasel nädalal.
Info tel: 50 65161 Kalev
SK MUHU

Hellamaa Külakeskus alustab
iganädalaste kooskäimistega.
Esimene kokkusaamine toimub
teisipäeval, 6. oktoobril kell 11.
Oodatud kõik aktiivsed ja rõõmsameelsed inimesed kogu Muhumaalt.
Oktoobri lõpus on plaanis
klaasvitraazhi koolitus. Koolitus
saab teoks vaid siis, kui registreerub
vajalik arv osavõtjaid. Oma osavõtusoovist anna palun teada 23.
oktoobriks tel: 51 63773 või 45
00006.
Selleks, et tuleks tegus ja huvitav
talveperiood, on Külakeskusel
soov, et annaksid teada, millest oled
huvitatud ja millega sooviksid oma
pikki pimedaid talveõhtuid sisustada. Koos tulevad paremad
mõtted.
Neljapäeva õhtuti hakkab koos
käima tikkimisring Meeli Oidekivi
juhendamisel. Esimene tikkimisõhtu toimub 22. oktoobril kell 18.
Ootame kõiki meie majja!
Kena sügise jätku soovides
Hellamaa Külakeskus

Reedel, 16. oktoobril
Hellamaa Külakeskuses

Hellamaa kooli
aastapäeva kontsert.
Pärast kontserti saab tantsu
keerutada „Laulusõprade“ pilli
järgi.
Algus kell 19.

Muhu Muuseumis
Koguvas
11. septembrist - 11. oktoobrini, kolmapäevast pühapäevani
kell 10.00 - 17.00 avatud Eesti
Põllumajandusmuuseumi näitus
LEIB ON TALU PEREMEES.
Ootame muhulasi sellega tutvuma!
Pühapäeval, 27. septembril
toimub Muhu Muuseumi ja MTÜ
Muhu Kess koostöös Koguva küla
joonistamise päev Laine Linnase
juhendamisel. Kogunemine kl 10
Tooma õuel. Kel on, võib kaasa
võtta oma joonistustarbed. Eelnev
joonistamiskogemus ei ole tingimata vajalik. Ootame nii täiskasvanuid kui lapsi!

Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub üks kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükitud Saarte Trükikojas 500 eks.
Trükipoognaid 4.
Hind 3 krooni

