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Võtame kokku
muhulaste pätitegu
Mihklipäeva laadal 30. septembril kell 11 võtame kokku sellesuvise muhulaste pätitegu.
Juuni algul vigursaagijate
valmistatud muhupärased puidust pätid said suve jooksul
kohalike käsitöömeistrite poolt
kenad maalingud peale. Nüüd on
võimalik meistrid omavahel
kokku viia ja kuulutada, kuhu
millisesse avalikku ruumi kenad
pätid ka paigaldatakse. Olgu
siinkohal mainitud ja tänatud
kõik muhulastest käsitöömeistrid, kes oma loomingut puidust
pättide peale maalisid: Kärt
Vigla, Kristel Metsniit, Kaia ja
Kristiina Veskimeister, Sirje
Tüür, Pille Tamm, Tiina Oks,
Merily Porovart ja noorteka
noored, Alli Kalm ja lasteaia
lapsed, Sabina Kaukis, Asta
Sepp. Kõik kenad pätid on üles
pildistatud ja autorite nimedega
varustatud Facebooki kodulehel:
Muhu Vigursaagimine. Kohtume
Mihklipäeva laadal!
Kaia Ljaš

September 2017 (mihklikuu)

Muhu leht

Muhu jooksu ajaloost ja tulevikust
XV Muhu jooks on ajalugu ja nagu
ikka vaadatakse ümmargustel
tähtpäevadel pisut tagasi ning
mõeldakse ka tuleviku peale.
Muhu Jooksu traditsioon sai
alguse 1987. aastal, kui Muhu kolhoos ja toonane Riiklik Ehitusuuringute Instituut korraldasid
esimese jooksu. Aastatel 1987–
1993 toimus järjepanu seitse Muhu
jooksu, siis oli pikk paus. 2010.
aastal taastasid Muhu Vallavalitsus
ja Spordiklubi Muhu meie suurima
rahvaspordiürituse traditsiooni
ning käesoleval aastal toimus siis
juba XV jooks. Läbi erinevate aastate on Muhu jooksul osalenud
lisaks mitmele tuhandele harrastussportlastele ka mitmeid Eesti
kui ka Saare maakonna jooksutippe: Kalev Urbanik, Tõnu Vaher,
Armo Hiie, Tõnis Juulik, Ando
Õitspuu, Kalev Õisnurm, Raivo
Alla, Mairo Mändla jt. Üks mees,
Kristjan Puusild, on Muhu jooksu
läbinud nii tagurpidi kui ka korvpalli põrgatades. Tore fakt on see,
et just selle aasta jooksul sündis ka
osavõtjate rekord – jooksu- ja
liikumisrõõmu nautis 369 osavõtjat
ning just ka sel aastal oli esmakordselt ajavõtul kasutusel

elektrooniline kiip.
Muhu jooksu korraldatakse siiski eelkõige liikumisharrastuse propageerimiseks ja sportliku ühisürituse eesmärgil. Jooksu
korraldatakse selle osavõtjatele ja korraldajad on läbi
aastate olnud väga tänulikud kõikide nõuannete
ning soovituste eest, et teha
veelgi paremat jooksuüritust.
15 Muhu jooksu on
toimunud distantsil Kuivastu-Liiva-Nautse, kuid
suurenenud osavõtjate
hulk ja liikluskoormus on
juba mitu aastat pannud
korraldajad küsimuse ette,
kas muuta jooksu marsruuti.
Jooksulust.
Sel aastal said kõik
Kalmer Saar
osavõtjad võimaluse täita
tagasiside ankeet, kus uurisime Osalejad arvasid järgnevat:
- Muhu Jooksu toimumisaeg
osalejate arvamust jooksudistantside pikkuse, trassivaliku, jooksu (augusti 3. nädalavahetus) sobib
toimumisaja, toitlustuse jm kohta. väga hästi, samuti sobib eelregistKorraldajad said tagasisidena reerimise aeg ja süsteem pea kõikipea 50 arvamust, lisaks loomu- dele; paar inimest vastas, et aeg
likult veel kõik suulised arvamused võiks pikem olla, mõned ei kasutagi
nii stardipaikades kui finišis. eelregistreerimist.
Loe edasi lk 3 ja 5.

Lõikus- ja mihklikuu muuseumis
Üks tuttav ütles nädalapäevad
tagasi: kas nüüd siis tulebki suvele
joon alla tõmmata, kuigi pole sel
aastal merre ujumagi jõudnud ja
õiget suve nagu polnudki. Muuseumi töö poole pealt meie veel päris
joont oma tegemistele alla ei tõmba.
Võime küll öelda, et suvi on olnud
täis tihedat tööd ja meil on siiamaani
olnud külastajaid rohkem kui
eelmisel aastal. See on väga tore ja
loodame, et muuseumi aktiivne
külastamine jätkub ka järgmistel
kuudel.
Siinkohal on hea teha taas
tagasivaade augustikuusse.

Augusti esimesel nädalal toimus
traditsiooniline pärandoskuste
nädal.
4. augustil toimus villapäev, kus
sel korral keskendusime rohkem
vokkidele. Kohal oli päris hulgaliselt vokke ja neid sai omavahel
võrrelda. Mida rohkem neid vaadati, seda enam tekkis ka erinevaid
küsimusi. Suure tõenäosusega
jätkame seda teemat ka järgmisel
aastal, sest osa küsimusi jäi veel
vastuseta. Päev läks igati korda,
kuna kaks vokki saadi ka töökorda.
Lisaks voki teemale sai kedratud
nii kedervarre kui vokiga, kraasitud

ning räägitud villast, lõngast ja veel
mitmel erineval teemal.
4. augustil avasime Koguvas
Tooma talu täkulaudas näituse
„Slava jälg Muhus”. Näituse
korraldamisel oli suureks abiks nii
fotode kui esemetega Rein Saksakulm. Avamisel pakkusime samovarist musta kanget teed ja kommi.
Huvilistel tasub kindlasti tulla seda
näitust vaatama.
Tund hiljem samal päeval avasime
Kunstitallis selle hooaja kolmanda
ja ühtlasi viimase näituse. Taas saab
näha fotosid nii Muhu kui ka
Jätkub lk 3.
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Vallavalitsuse istungitelt
4. august

Sille Põvvati ja Elari Saartoki perre sündis 3. augustil
poeg Simon Saartok.
Annika Tammori perre
sündis 9. augustil poeg
Oliver-Holger Tammor.

Digisaarele kutsutakse
sooviavaldusi esitama
DigiSaar on Saare maakonna
omavalitsuste ühisprojekt, mille
eesmärgiks on luua saarele
kaasaegne IT-taristu, mis annab
võimaluse paremateks elu- ja
töötingimusteks. Kui oled lairibaühendusest huvitatud, esita
sooviavaldus www.digisaar.ee

Volikogu 16. augusti
istungi päevakorrast:
- Muhu tapamaja detailplaneeringu (DP) algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine,
- Pädaste k Kadaka DP kehtestamine,
- Vallavolikogu 19.5.2014
määruse nr 16 “Muhu ja IdaSaaremaa ühine jäätmehoolduseeskiri” muutmine,
- Vallavolikogu 22.2.2017
määruse nr 62 “Muhu valla
pedagoogide töö tasustamise
alused” muutmine (tulenevalt
Vabariigi Valitsuse määrusest),
- Vallavara omandamine ASlt Kuressaare Veevärk (Liiva k
Trassi kü jagamise tulemusel
moodustatud transpordimaa
sihtotstarbega Raunmäe kü),
- Vallavara võõrandamine
otsustuskorras (Tõnise kinnistu,
Saaremaa Tarbijate Ühistu poolt
kavandatud arendustegevuste
elluviimiseks),
- Maa kasutuse tähtaja pikendamine (Vanatoa Turismitalu
OÜ kasutusse antud vallale
kuuluv Koguva k Ansu mü kasutamine, a-ni 2023),
- Valla osalemise lõpetamine
MTÜs Saaremaa Omavalitsuste
Liit,
- Informatsioonid.
* Kuivastu sadama piirkonnas
uued välireklaami võimalused.
Täpsem info 512 3086.

Anti kinnitus ürituse “Träni päev”
toimumise kohta 5. augustil kl 9-15.
Otsustati jagada Rässa k Kulla kü:
Kulla ja Mere (maatulundusmaad mtm).
Väljastati reklaami paigaldamise luba
OÜle Prisma Net 12,6 m² reklaami
eksponeerimiseks Kuivastu-Kuressaare mnt ääres Liiva külas.
Määrati sotsiaalhoolekandeline hüvitis, kinnitati sotsiaalkomisjoni
ettepanekud.
Lõpetati riigihanke “Muhu endise
hooldekodu hoone ümberehitamise
tööprojekti koostamine ja ehitustööde 1. etapp” menetlus pakkujate
puudumisel ja otsustati korraldada uus
hange.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
kaalutlusotsuses toodud tingimustel:
- Vanamõisa k Lauri mü,
- Suuremõisa k Jaagu mü,
- Kapi k Kaasiku mü.
Väljastati ehitusluba:
- Raugi k Jaagutooma mü puurkaevu
rajamiseks,
- Kallaste k Kopli mü puurkaevu
rajamiseks,
- Raugi k Asplivälja mü üksikelamu
püstitamiseks.

Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Suuremõisa k Veski mü kaalutlusotsuses toodud tingimustel.
Väljastati ehitusluba Kallaste k Männikäbi mü puurkaevu rajamiseks.
Anti kinnitus ürituste toimumise
kohta
- “Turniir Muhu Universum Kroket” 19. augustil Nõmmküla külaplatsil algusega kl 13,
- “Laste vabariik Muhus” 13. augustil
Liiva Postkontori kõrval oleval
muruplatsil kl 11-15,
- “Operatsioon Albion 100” 20.
augustil Koguva k Veski mü kl 1314.

15. august
Tunnistati lihthankel “Muhu endise
hooldekodu hoone ümberehitamise
tööprojekti koostamine ja ehitustööde 1. etapp” osalenud pakkuja
Traveter Ehitustööd OÜ kvalifitseerunuks, hanke tingimustele vastavaks ja edukaks.
Otsustati muuta Liiva k Tõnise mü
sihtotstarbeks 100% transpordimaa.
Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Suuremõisa k Mulgu mü kaalutlusotsuses toodud tingimustel.
Väljastati ehitusluba Rootsivere k
Nuka mü puurkaevu rajamiseks.

10. august
Otsustati jagada Liiva k Trassi mü:
Trassi ja Raunmäe.
Määrati Ridasi k asuva kü nimeks ja
aadressiks Jaagu-Mihkli.

23. august
Määrati lähiaadressid Võiküla Majaka kü asuvatele elukondlikele hoonetele (Majaka, Majaka/1, Majaka/

Detailplaneeringud
Muhu Vallavolikogu algatas 16.8.2017. a otsusega nr 219 Muhu
tapamaja detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Muhu vallas
Soonda külas asuvate Väestisekuuri (katastritunnus 47801:004:0493,
sihtotstarve tootmismaa, pindala 14786 m²) ja Lao (katastritunnus
47801:004:0524, sihtotstarve tootmismaa, pindala 17363 m²)
katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale
väiketapamaja ning selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude
rajamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja
vajadusel servituudid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid
ning seatakse keskkonnatingimused.
NB! Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada
teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust
ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning
planeeringu väljatöötamises osaleda.
Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.8.2017. a otsusega nr 220
Pädaste küla Kadaka maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ühe elamukompleksi
rajamiseks, maaüksuse jagamine ning ranna ehituskeeluvööndi
vähendamine. Maaüksuse jagamise eesmärgiks on hoonestatud ala
teenindamiseks elamumaa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine.
Hoiualasse jääv maa moodustaks eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega
maaüksuse. Ranna ehituskeeluvööndit soovitakse vähendada
maksimaalselt kuni 160 meetrini põhikaardijärgsest rannajoonest.
Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on antud planeeringu
puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Vastavate vallavolikogu otsustega ja kehtestatud
detailplaneeringuga saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu
v, Saare mk) ja valla kodulehel (http://www.muhu.ee/); info tel 453
0680, maa@muhu.ee

2).
Otsustati jagada:
- Liiva k Meierei kü: Meierei (ärimaa), Keskplats (üldkasutatav maa),
Raunmäe (transpordimaa) vastavalt
Liiva k Keskuse DP kruntimise skeemile,
- Liiva k Raunmäe kü: Meierei (ärimaa), Raunmäe (transpordimaa),
Turuplats (ärimaa), Keskplats (üldkasutatav maa), Aia (ärimaa), Kauba
(ärimaa) ja Nõmmküla kergtee
(transpordimaa) vastavalt Liiva k
Keskuse DP kruntimise skeemile;
- Paenase k Otsa kü: Otsa (mtm),
Saareotsa (elamumaa),
- Simiste k Adja kü: Adja ja AdjaKaistu (mõlemad mtm).
Määrati Kapi k asuva kü nimeks ja
lähiaadressiks Männinuka.
Kõigis Muhu lasteaia rühmades
otsustati suurendada laste arvu 2017/
18. õ.-a. (Siilid - 16, Oravad - 24 ja
Jänesed 24 last).
Väljastati projekteerimistingimused
Pädaste k Aarni mü elamu püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba:
- Kallaste k Lautri mü puurkaevu
rajamiseks,
- Rootsivere k Värava mü elamu,
garaaži ja sauna püstitamiseks.
Otsustati moodustada Muhu valla
põhi- ja bilansivälise vara, nõuete ja
kohustuste inventeerimiskomisjon
(esimees Aarne Jõgi, liikmed Karl
Kõvamees, Heiske Tuul).

Liiva postkontor on
13. septembrini
ajutiselt suletud
Liiva postkontorit asendab ja
väljastab saadetisi Orissaare postkontor Sadama tänav 3. Orissaare
postkontor on avatud E–R 9.00–
16.00.
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel
on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või
kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/
koju tellida kliendiinfo telefonilt 661
6616. Tellimusi võtame vastu E–R
kell 9–20 ja L–P 9–15. Kirjakandja
osutab järgmisi teenuseid:
· kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
· rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
· ajakirjade ja -lehtede tellimuste
vormistamine;
· maksete tasumine;
· postimaksevahendite müük.
Postmarkide lähimad müügikohad
leiad
Omniva
kodulehelt:
www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

Liiva raamatukogu on seoses
keskraamatukogu korraldatud
Eesti-Läti reisiga suletud 3 päeva:
14., 15. ja 16. septembril (neljapäevast laupäevani). Vabandust!
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Muhu jooksu ajaloost ja tulevikust

Algus lk 1.

- Distantside pikkused sobivad
ka pea kõikidele vastanutele, siiski
oli ettepanekuid, et 6,3 km distantsil peaks lastele rohkem võistlusklasse olema (eraldi näiteks 8-12
aastased), samuti oli väga paljudel
ankeetidel kirjas, et pikk distants
võiks olla poolmaraton 21 km.
- Jooksutrassi valik: 75 % vastanutest ütles, et trass tuleb põhimaanteelt ära viia!
- Osalustasu: 82% inimestele on
osalustasu sobilik, 3 inimese arust
võiks see isegi suurem olla ning
ainult 2 inimest arvas, et osalustasu
ei peaks olema.

- Muhu Jooksu särkide ettellimise
võimalust soovisid pea kõik, kes
sellele küsimusele vastasid (31
inimest).
Üldiselt olid vastused ääretult
positiivsed ja korraldajad said
ohtralt tänusõnu ning mõtteid-ideid
ja julgust asju muuta. Kõige põhimõttelisem küsimus, mis suure
tõenäosusega ka teoks saab, on
jooksudistantsidele uue marsruudi
valik, st jooksu äratoomine suure
liikluskoormusega KuivastuKuressaare maanteelt. Meeldejääva
jooksuürituse korraldamise esimene eeldus on jooksjate rahulolu

ja turvalisus ning just see on praegu
kõige keerulisem teema, mida
näitas ilmselgelt ka küsitlus.
Täna võime aga lubada, et XVI
Muhu jooks toimub ning seda
kindlasti väiksemate või suuremate
muudatustega!
Tänan kõiki Muhu jooksudel
osalejaid, kõiki inimesi, kollektiive
ja ettevõtteid, kes 15 aasta jooksul
on Muhu jooksu aidanud korraldada ning on toetanud jooksu
toimumist!
Korraldajate nimel
Raido Liitmäe

Lõikus- ja mihklikuu muuseumis

Algus lk 1.

Muhuga seotud inimestest ja
loodusest. Autoriks Ameerika
fotograaf Lonnie Graham. Näitus
jääb avatuks 30. septembrini ja siinkohal on palve, et kõik fotodel olijad tuleksid oma fotodele järele
võimalusel 30. septembril kella 17ni
Kunstitalli, mis on sel hooajal
avatud viimast päeva. Kui sel
päeval ei õnnestu tulla, siis võtke
palun minuga otse ühendust 5451
1291 (Siret) ja lepime sobiva aja
omavahel kokku.
5. augustil toimus Koguvas
Tooma talu õuel „Muhu ringmängide päe ja Muhu mõlk”. Ringmängidega astusid üles Muhu
Munuksed Tallinnast, Ätses ja
Külasema Seltsing. Vahepaladeks
sai kuulda uusi omaloomingulisi
laule, mida laekus meile neli. Laule
hindasid nii žürii kui ka publik.
Sel korral olid nii žürii kui publik
ühel arvamusel ja parimaks looks
tunnistati Külli Ausmeele „Muhu
undi laul”. Kogu üritus salvestati
kohapeal ja aasta lõpuks loodame
salvestuse plaadina kätte saada.
Ürituse toimumist toetas omalt
poolt ka Rahvakultuuri Keskus.
Täname siinkohal veel kõiki, kes
ürituse toimumisele kaasa aitasid.
Oli kuidagi eriliselt mõnus ja
sõbralik õhkkond.
6. augustil toimus Muhu naise
põllepäev. Muhu põlledest palusime rääkima Alliki Oidekivi, kes
talvel juhendas kohalikke tublisid
naisi uute põllede tegemisel. Neid
põllesid sai suvel vaadata muuseumis olnud näitusel. Põllepäeval
tõime välja ka muuseumis hoiul
olevad põlled ja kui enamus teab
neid ilusaid naise- ja pruudipõllesid,
siis tegelikult kanti palju ka erinevaid sitsipõllesid, mis olid samuti
väga omanäolised ja muhupärased.
Tundus, et nii mõnigi leidis hea idee
oma põlle jaoks.

20. augustil toimus Saaremaa
Sõjavara Seltsi algatusel Koguvas
taaslavastuslahing „Operatsioon
Albion 100", mis näitas I maalimasõja sündmusi Muhus. Selles osales
20 sõjaajaloo klubi Eestist, Lätist,
Valgevenest, Venemaalt ja Ukrainast. Olid kõvad paugud. Pealtvaatajate arv ulatus hinnanguliselt
200ni ja neile etendus meeldis.
1. septembril toimus taas traditsiooniline vana-aja koolitund I
klassi lastele. Tavaks on saanud, et
peale koolis toimunud aktust
tulevad I klassi lapsed Koguva
vanasse koolimajja, kus muuseumi
juhataja Meelis Mereäär kehastub
vana-aja koolmeistriks ja õpetab
lastele rehkendamist, maateadust,
turnimist ja muud huvitavat.
Septembrikuu võtame vaiksemalt ja teeme kokkuvõtteid, kolime
osa Kunstitalli kaubast taas kontorihoonesse.
Meile teadaolevalt on tulemas
mitmeid gruppe, kes soovivad
eriprogramme ja kindlasti räägime

Muhu Lasteaia lastega mihklipäeva
kommetest.
Muhu Muuseumis vaadatavad
näitused: Väljal I korruse fuajees
Rudolf Tedrekull 100 „Valendab
üksik puri”, 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”, lambasaunas
„Ihu vajab õhku ja vett”. Tooma
talu rehalses Ivo Kõvamehe näitus
„Ennenuti”. Tooma talu täkulaudas
„Slava jälg Muhus”.
Kunstitallis Lonnie Grahami
fotonäitus kuni 30. septembrini
2017.
Muuseum on avatud E–P 9–18,
alates 16. septembrist T–L kl 10–
17. Kunstitall on avatud E–P 10–
18, alates 16.9 – 30.9 T–L kella
10–17.
Head teadmiste- ja mihklikuu
algust!
Siret Jõeleht
Muhu Muusemumi tegevusjuht

XV Muhu jooksu
parimad
Kokku osales 15. Muhu jooksul
369 jooksuhuvilist:
* Põhijooks (17,2 km) - 53
jooksjat; * Rahvajooks (6,3 km)
- 202 jooksjat; * 6,3 km
kepikõndijad ja matkajad - 49
osalejat; * Lastejooks (ca 250m)
- 64 jooksjat; * 17,2 km
rullsuusataja - 1 osaleja.

Võitjad
Põhijooks (17,2 km)
Mehed
I Kalev Õisnurm 1.02,32
II Mairo Mändla 1.04,33
III Madis Osjamets 1.04,55
Naised
I Klarika Kuusk 1.12,49
II Maris Sauga 1.17,19
III Kaire Matson 1.18,04
Mehed seeniorid
I Kalev Õisnurm 1.02,32
II Tarmo Mändla 1.07,08
III Rene Holst 1.10,26
Naised seeniorid
I Klarika Kuusk 1.12,49
II Maris Sauga 1.17,19
III Kaire Matson 1.18,04
Noormehed
I Andres Sui 1.55,43
Neiud
I Lisett Alt
1.38,54
II Siret Sui
1.41,55.
Rahvajooks (6,3 km)
Mehed
I Ando Õitspuu 0.21,05
II Ahto Jakson 0.23,33
III Innar Sepp 0.24,28
Naised
I Kairi Tuulmägi 0.27,46
II Melissa Akkel 0.27,47
III Õnnely Rahu 0.28,11
Mehed seeniorid
I Ahto Jakson 0.23,33
II Innar Sepp 0.24,28
III Rene Busch sen. 0.24,49
Naised seeniorid
I Kersti Jääger 0.29,22
II Anne Pink 0.31,14
III Katrin Tänav 0.31,29
Noormehed
I Rene Busch jun. 0.26,05
II Kristo Kivistik 0.26,57
III Valdo Aedmäe 0.30,00
Neiud
I Melissa Akkel 0.27,47
II Õnnely Rahu 0.28,11
III Kaisa-Maria Oll 0.30,34.

Näituse “Slava jälg Muhus” avamiselt. All vasakus nurgas on
näha tükk sõjalaev Slava suure kahuri lõhkenud mürsust.

Parimad muhulased
Põhijooks Mehed 3. Madis
Osjamets 1.04,55; Mehed
seeniorid 17. Indrek Võeras
1.20,25; Naised, naisseenior 10.
Maris Sauga 1.17,19.
Rahvajooks Mehed 12. Andres
Vahter 0.27,57; Meesseenior 24.
Toomas Kivistik 0.29,46; Naised
9. Kairi Tuulmägi 0.27,46; Naised
seeniorid 21. Kersti Jääger
0.29,22; Noormehed 8. Kristo
Kivistik 0.26,57; Neiud 113. Kaia
Ligi 0.41,53.

Mai Meriste.

SK Muhu
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Rõõmsat
kooliteed!
Muhu Põhikooli I klass:
Esimene rida: Anete Kindel,
Anni Toomsalu, Pip-Marii
Maimre, Roosi Rohtlaan,
Riste Õue.
Keskmine rida: Sedrik Vitsur,
Ekke Paivel, Ott Tarvis,
Joosep Tarvis, Oliver Voites,
Silver Vitsur.
Tagumine rida: Trevor Noot,
Joosep Luht, Silver Kindel,
Ragnar Ots, Jürgen
Saksakulm, Robert Sepping,
Rasmus Saarkoppel, Ibrahim
Mohammed Ibrahim
Hammad, Krister Kivihall.
Klassijuhataja Karina Kütt.
Kalmer Saar

Kodupiirkond noorte ja kogukonnapraktika abil paremaks
Vabaühenduste liidu EMSL üleeestiline kogukonnapraktika
programm loob juurde ühe võimaluse, kuidas lapsevanemad,
kogukonnad ja koolid saavad
noori valmistada ette muutuste
elluviimiseks, andes selleks
praktilisel kogemusel põhineva
hüppelaua. Kogukonnapraktika
programmi üks eestvedajatest,
Helen Talalaev, räägib, mida programm ühele kogukonnale annab ja
miks peaks selles kaasa lööma.
Neli aastat tagasi kutsus Eesti
vabaühenduste (mittetulundusühingute ja sihtasutuste) katusorganisatsioon EMSL ellu kogukonnapraktika programmi, mille idee on
lihtne: õpilased löövad kodanikuaktiivsuse kogemuse saamiseks
mõne nädala jooksul ligikaudu 15
tunni jagu kaasa mõne kodupiirkonna organisatsiooni tegevustes,
täites mõnd endale jõukohast ja
huvipakkuvat ning vabaühendusele
vajalikku ülesannet. Nad näevad,
kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus, saavad teada, milliseid ühiskonna probleeme vabaühendused
lahendavad, miks nad seda teevad.
Noored saavad väärt
kogemuse oma kogukonnast
Nii vabaühenduste, õpetajate kui
noorte endi sõnul on kogemus, mida
kogukonnapraktika käigus saadakse, väga väärtuslik. Noored
mõistavad, et ühe - tihtipeale ka
päris esimese - töökogemusena on
praktika väärt samm edasise karjääri kavandamisel. Oluline on ka
midagi oma kätega ära teha ja ennast
kasulikuna tunda. Varasematel

aastatel on noored kogukonnapraktika raames korraldanud
üritusi, pakkinud ja jaganud toiduabipakke, osalenud värbamisprotsessis, hoolitsenud laste ja
loomade eest, kogunud annetusi,
viinud läbi küsitlusi, otsinud sponsoreid, loonud andmebaase, jäädvustanud sündmusi videotes ja
fotograafidena, puhastanud matkarada ja aidanud veel väga mitmel
erineval moel.
Võidavad ka kogukond ja
vabaühendused kodukohas
Vabaühendused leiavad oma meeskonda lisajõudu, värskeid ideid ning
võimaluse avastada noorte maailma. Paljud juhendajad vabaühendustes rõõmustavad, et praktikandid aitavad päriselt tööd teha ja
muutusi saavutada. Tõdetakse, et
kuigi praktikantide juhendamine
võib näida lisatööna, mis nõuab
eraldi läbimõtlemist, ettevalmistamist ja aega, toovad praktikandid
ühendusse energiat ja teotahet, mis
juhendamise pingutuse üle kaalub.
Rääkimata vahvatest koostöösuhetest, kus ühing saab praktikandi näol uued vabatahtlikud, liikmed
või lausa töötajad. Nii saab kohalik
kogukond juurde hulgaliselt teadlikumaid noori, kes kodukoha
arengus tahavad kaasa rääkida.
Kogukonnapraktika toob
kooli põnevaid kogemusi ja
arutelusid
Sel kevadel kohtus president Kersti
Kaljulaid kogukonnapraktika

tegijatega Rakvere Reaalgümnaasiumis ning soovitas kogukonnapraktika programmiga liitumist
kõikidele koolidele ja vabaühendustele. President tõi esile, et kõige
olulisemaks programmi tulemuseks
on selgem arusaam, et elu meie
ümber on just selline, milliseks ta
ise oma ettevõtmistega kujundame,
ning igaüks saab seejuures oma oskuste ja teadmistega panustada.
Õpetajad hindavad praktilist
kogemust, mille õpilased kogukonnapraktikat tehes saavad. Praktikakogemused võimaldavad ühiskonnaõpetuse tunnis arutleda
mitmete teemade üle, mis Eesti
ühiskonnas on olulisel kohal.
Näiteks kõneldakse vaesuse ja ebavõrdsuse teemal, arutatakse koostöö ja abivalmiduse tähtsuse üle
ning mõtiskletakse, miks inimesed
koduloomi hülgavad. Sageli arutatakse ka vabaühenduste toimimise
ja vabatahtliku tegevuse üle ning
tekib ideid, mida oma kodupiirkonnas saaks ise ette võtta. Paljude
noorte jaoks on üllatav, kui palju
tööd vabatahtlikuna ära tehakse.
Samas on silmiavav, et vabaühendustes on võimalik ka palgalist
tööd ning karjääri teha.
“Kõige olulisemaks kogukonnapraktika programmi tulemuseks
on selgem arusaam, et elu meie
ümber on just selline, milliseks ta
ise oma ettevõtmistega kujundame,
ning igaüks saab seejuures oma
oskuste ja teadmistega panustada.”
Kersti Kaljulaid, EV president
Õpetajate sõnul laiendab kogemus oluliselt tunnis antud teoree-

tilisi teadmisi, muudab ainetunnid
huvitavamaks ja aitab õpetajatel
paremini oma õpilasi ning nende
võimeid tundma õppida. Samuti
toovad õpetajad välja, et kogukonnapraktika annab kodanikuaktiivsuse kogemuse – noored saavad aru, et oma väikeste tegudega
ongi neil võimalik ühiskonnas
midagi muuta, midagi ära teha.
Kuidas programmiga liituda?
Kogukonnapraktika programmiga
on algava õppeaasta eel liitunud
juba üle 20 kooli üle Eesti. Sellest
sügisest liigume edasi uutesse koolidesse ja piirkondadesse Põlva-,
Valga-, Pärnu- ja Ida-Virumaal ning
jõuame saartelegi. Programmi ning
vahva kogukonnaga liituma on
oodatud aga kõigi maakondade koolid ja vabaühendused, sest soovime,
et noored kõikjal Eestis saaksid
võimaluse ja kogemuse kodanikualgatustes kaasalöömisest. Huvi
korral võta ühendust helen@
heakodanik.ee ning uuri programmi
kohta lähemalt heakodanik.ee/
kogukonnapraktika.
Kogukonnapraktika programm
on Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortegarantii osa ja seda
rahastatakse 2015-2018 aastatel
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” (www.entk.ee/uushoog)
kirjeldatud tegevuste raames.
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Muhu Muusikapäeva meelevallas
1. oktoobril peetakse mitmel pool
maailmas rahvusvahelist muusikapäeva. Pidupäeva asjakohaseks
tähistamiseks ja elava muusika
vastu armastuse näitamiseks on
võimalus külastada kontserti või
paari... Või siis tervelt sadakonda!
Just nii rohkelt valikut käib välja
tänavune üle-eestiline Muusikapäeva kontserdiprogramm.
Nagu hõikab Muusikapäeva
tunnuslause „Kuula!”, panebki
aktsioon ette võtta hetkeks aeg
maha, et muusikat tõeliselt kuulata
ja mõtestada. Õnneks ei piirdu
üleskutse ainuüksi rangevõitu
näiva soovitusega, vaid Muusikapäev on ise sel rajal ohjad haaranud.
Nii toimuvadki kontserdid
kõikjal Eestis. Professionaalseid
heliloojaid ja muusikuid, kes
harilikult mööda Euroopa kontserdisaale ringlevad, võib sel puhul
tabada esinemas nii lennujaamas,
turul, rabas, trammis, aga ka traditsioonilisemalt kultuurikeskustes,
kirikutes ning kontserdimajades. Ja
seda Tallinnast Võrumaani, saartest
Ida-Virumaani. Ükski maakond
pole kõrvale jäänud.
Kontsertidel kõlab peamiselt
klassikat, sekka džässi, pärimusmuusikat. Kõik kontserdipaigad ja
artistid osalevad programmis hea
tahte alusel, mistap on kava pub-

Noppeid
Suur reisiväljaanne Travel and
Leisure valis Muhu saare üheks
maailma rahustavaimaks paigaks,
kirjutasid 7. augusti Postimees ja
8. augusti Saarte Hääl. Muhu seisab
kõrvuti Austria Burgenlandi, Inglismaa Cotswoldsi, Iirimaa Beara
poolsaare, Norra Lofoodide, Venemaa Pljossi, Šoti mägismaa ja Uruguay Pueblo Garzóniga. Exeter
Internationali asutaja Greg Tepper
(USA) soovitas reisida rahulikule
Muhu saarele, mis tundub oma
pukktuulikute ning puumajadega
pärinevat justkui muinasjutust.
Liival avatud savikojast pajatas
1. augusti Meie Maa. Keraamik
Risto Ränk müüb nii tarbeesemeid
kui disainielemente, pakub võimalust näha, kuidas asjad valmivad
ja eelneval kokkuleppel saab ka ise
käed külge panna.
Sigade Afrika katkust Muhus
kirjutas 4. ja 16. augusti Meie Maa.
Pädaste külast kütitud metssea
veres tuvastati sigade katku antikehad. Teadaolevalt pole rohkem
katkuhaigeid või haiguskandjatega
sigu Muhus kütitud.
Tunnustatud kaunite kodude
hulgas on ka Majaka talu Vahtraste
külas Muhus, kinnitab 29. augusti
Meie Maa.

likule nautimiseks tasuta! Muhulastele on välja pakkuda mitu
kontserti.
Hellamaal, Muhu Muusikatalu
vabalaval algusega kell 10 hommikul avab päeva džässihõnguline
etteaste. Muhu oma mees, saksofonist Villu Veski seob pianist
Marge Loikiga džässi ja
klassikalise muusika. Kõlavad klassikahitid, muusikat Rachmaninovi,
Faure, Piazzolla ning Veski enda
sulest. Pidades silmas laste- ja
noorte kultuuriaastat, teevad kaasa
Külliki Levini laululapsed.
Sel aastal on sündmus sattunud
pühapäevale. Nädalapäevale, mille
traditsionaalne staatus puhke- ja
õdusa perepäevana ning ja kirikus
käimise päevana sirutub märksa
sügavamale kui tänavu järjekorras
viies kontserdipäev. Muusikapäev
on aga otsustanud oludega kohanduda. Niisiis pööratakse programmis eriliselt tähelepanu orelimuusikale Eesti kirikutes. Kell 11 astuvad Muusikapäeva orelipooltundide raames Muhu Katariina
kirikus üles isa ja tütre duo: Tiit
Kiik orelil ning Tiiu Kiik elektroonilise muusikaga ning vokalistina.
Pühapäev on ka suurepärane
päev, et võtta ette väike väljasõit.
Muhust mitte väga kaugel Saaremaal ootab ees folgipäev. Eesti

ETNO ringreis leiab tee Kuressaare
lossi kapiitlisaali, kus algusega kell
14 antakse pärimusmuusika õpituba, millele järgneb kontsert kell
15. Lisaks jõuavad orelipooltunnid
Valjala kirikusse (kell 13.30) ning
Kaarma kirikusse (kell 16), kus
kuuleb orelimuusikat Tiiu Liventaali esituses.
Kes tunneb, et tahaks ikkagi osa
saada enamast, võib end sättida kell
19 teleri ette, sest ETV otseülekandes saab kaasa elada Muusikapreemiate tseremooniale Estonia
kontserdisaalis, kus Eesti Muusikanõukogu ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital
tunnustavad aasta silmapaistvamaid muusikaelu tegelasi.
Lisainfo: www.muusikapaev.ee

XV Muhu jooks:

Madis Osjamets oli kiireim
muhulane põhijooksus.
Kalmer Saar
Aktiivsem Muhu küla oli Võlla,
vanim osaleja - Leev Kuum (sünd.
1930). Loosiratta võitis Kaire
Matson.

Muhu Vallavalitsus ja
SK Muhu tänavad
XV Muhu Jooksu
toetajaid ja abilisi
Hr. Ivo Aulik, Saaremaa
Spordiliit, Eesti Kultuurkapital,
Bivarix OÜ rattapood, Muhro
OÜ, OÜ Muhu Pagarid, Nordecon AS, Kalmer Saar, OÜ Kehte, Premia Tallinna Külmhoone
AS, Saaremaa Vesi OÜ, Kaie
Õun, AS Tiir, OÜ Kiiskar, Heaolutoake, Pack Holding OÜ,
Väike Lillepood, RN Reisid
OÜ, OÜ Käoking, OÜ Roheline
Vares, Muhurito, Lausend OÜ,
MuRuCraft/Fittsmile OÜ, Aike
OÜ, Tempore OÜ, Saaremaa
Tarbijate Ühistu, OÜ Mohn
pruulikoda Liival, Nautse Mihkli talu / Kalev ja Ingrem Raidjõe,
Liiva savikoda, Eesti Politsei ja
abipolitseinikud, Eesti Teed AS,
Kuivastu sadam, Matti Kaljuste, Kuressaare Haigla SA, Hille
Vaht.
Täname kõiki vabatahtlikke
abistajaid: Muhu PK kokad,
toidujagajad, joogipunktide
abilised, meditsiinipersonal ja
kõiki teisi, tänu kellele sai Muhu
jooks teoks.
Kohtumiseni XVI Muhu
Jooksul!

Sookurg sai saatja
Liiva sookurepoeg sai GSMsaatja, teavitas 4. augusti Saarte
Hääl, ning nüüd on oodata põnevat infot ka Muhu sookurgede
kohta. Kurgede tegemistel saab
silma peal hoida: http://
birdmap.5dvision.ee/EN.
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Muhu kiriku visitatsiooniakt aastast 1769

(järg)
Kiriku esemeline vara

Millised esemed on kirikus?
1. Kiriku varade hulka kuulub
hõbedane kullatud karikas pateeniga1, mille kinkis kirikule härra
leitnant Rubusch.
2. Seest ja väljast kullatud hõbedane karikas ja pateen, mille servast
tükk puudu.
3. Väike kullatud hõbedast karikas, mis on jala juurest läbi puuritud
ilma pateenita.
4. 13 looti 1 Quent2 vana hõbedat,
mis kuldsepp Wahlile uue karika ja
pateeni valmistamiseks anti3.
5. Suur hõbedane ristimisvaagen 4, millele graveeritud nimi
Margreta Glück5, von Vietinghofi
lesk.
6. Hõbedane veinipudel, mille
kaanes on oblaatide toos, mis on
valmistatud 1630 ja parandatud
1684.6
7. Korjanduskott hõbedase rauaga ja väikese kellukesega, millel
kirjas C. W. Von Weymarn sünd.
vonWildemann7, 1763. aasta 1. jaanuaril.
8. Pehmest materjalist siidi ja
kullaga tikitud ja kulla ja pitsiga
ääristatud karikakate initsiaalidega
CWW.
9. ? materjalist kuldse pitsiga
karikakate.
10. Kaks valget linast karikakatet, mis on veidi rebenenud ja
määrdunud.
11. Punasest sametist kulla ja
hõbedaga tikitud ja metallrauaga ja
kellukesega korjanduskott.
12. Kaks suurt altari küünlajalga,
kaksikvapi ja initsiaalidega IB ja
HM8 1629.
1
Pateen ehk leivik armulaualeibade
jaoks.
2
1 saksa lood on 14,616 grammi ja
quentchen 3,654 g, Vene lood oli
12,8 g ja loodis oli 3 solotnikut. Solotnikut kasutati hõbeda proovi
väljendamiseks. Puhas hõbe oli 96
solotnikut.
3
Muhu kiriku vallasmälestiste
hulgas on arvel kullassepp Johann
Herneliuse (1744-1784) poolt Kuressaares valmistatud karikas.
Hernelius sai meistriks 1771. aastal.
Võib-olla oli Muhu karikas tema
meistritöö...
4
Ristimisvaagna on valmistanud
silmapaistev Tartu kullassepp Andreas Berg (surn 1745). A. Berg sai
meistriks 1712 ja alustas tegevust
Pärnus. Vaagen on valmistatud ilmselt 1731. aastal. Martin Körber märgib selle kaaluks 142 looti.
5
Margretha Glück oli Aluksne
pastori Johann Ernst Glücki tütar ja
tema lapsehoidja oli tulevane keisrinna Katariina I. Margretha ise oli
tulevase keisrinna Jelizaveta kammerpreili, kellel oli vene kindrali

Tõlkinud ja kommentaaridega varustanud Eda Maripuu MUHU MUUSEUMIST
13. Suur kell tornis9.
14. Väike kell, mis on Arensburgi
Provintsiaalkantseisse ümbervalamisele viidud, kuna on katkine.10
15. Kaks paerauda, kaks müürikellut ja kaks müürihaamrit.
16. Üks hõbedase pitsiga sametist altarikate, millel kulla, hõbeda
ja siidiga tikitud initsiaalid G.F.A.,
D.L.G teise kohal F.E.O.S nende
all kullaga tikitud 1692.
17. Veidi rebenenud peenest linasest altarikate.
18. Must auklik pukkaltarikate.
19. Veidi rebenenud mustast riidest surnulina.
20. Kodus valmistatud must villane altarikate.
21. Punasest sametist hõbedase

hispaania tikandiga kaetud täiesti
kasutuskõlblik missarõivas.
22. Kaks vana siidi ja hõbedaga
tikitud kasutuskõlbmatut karikakatet.
23. Kaks heast materjalist käterätikut.
24. Tosin veinipudelit.
25. Ratzeburgi raamatu köide.
26. Puidust ristimiskann ja toos
oblaatide jaoks.
27. Uus kella köis, kaks surnuraami, redel, suur vann ja pütt.
Kas kõik esemed, mis on kunagi kiriku juures olnud, on
alles?
Enne katku oli siin vaimulik
Nessmann, kes läks Rootsi ja võttis
kõik kirikuraamatud ja riistad kaasa,
mida tagasi pole saadud. Sellepärast
pole teada, mis täpselt on kirikust
kadunud.
Kuidas kasutatakse korjanduskotiga kogutud raha?
Kiriku tarvilike väljaminekute
jaoks.

Kirikuhoone

Saaremaa Muuseumi kogust

Millises korras on kirikuhoone?
Kirik on kivist, kolme kivivõlviga, mis on heas korras, ainult
välisseinu peab väljaspoolt krohvima.
Senise laudkatuse asemele tuleb
teha täiesti uus.11 Seitse akent, mis
samuti vajavad täiesti uuesti tegemist12, täiesti uus puust torn sindlikatusega, altar, kantsel ja pihitool,
mis vajab parandamist; 53 tooli,
mis on heas korras, plaatidest põrand, koori lõunaseinal on kaks
Knorringite vappi ja seina külge

Rodion Kosheleviga 5 vallaslast.
1725. aastal abiellusta Reinhold v
Vietinghofiga, kelle ema Margaretha
oli sajandi algusest peale Muhu Suuremõisa, Nurme, Tamse, Kantsi,
Võlla ja mõnda aega isegi Pädaste
mõisa rentnik. Pärast Reinholdi
surma 1728 abiellus Margretha viimase venna Karl Hermann v Vietinghofiga, kes hukkus Pärsia sõjakäigul
1730.
6
Kuuetahulist hõbedast veinipudelit
võib pidada termospudeli eelkäijaks,
kuna see on kahekordsete külgedega.
Eestis rohkem taolisi nõusid ei ole.
Pudel on deponeeritud Saaremaa
Muuseumisse.
7
Charlotte abiellus senatisekretäri
Mathias Christoph Weymarniga (15.
11.1724 – s. Viiburis 1789). Nende
tütar Sophie Henriette Wilhelmine
sündis 1761. aasta 11. juunil Muhus
ja suri sama aasta oktoobris. Mathias
Christophi ema oli Eva Sophia Vietinghoff (1688 – Muhu Rannamõisas
sept 1761), Reinhold ja Karl Hermann Vietinghofi õde. Weymarnid
olid Kuressaare kaupmeeste sugu-

võsa, kes tõsteti aadliseisusesse alles
1693. aastal.
8
Taaniaegse maahärra Jacob Becki
ja tema naise Hille Becki initsiaalid.
Samad initsiaalid on ka kiriku ukse
siseküljel.
9
1827. aastal altarisse pandud kirjas
tulevastele põlvedele (st meile) toob
pastor Schmidt ära kellal olnud kirja:
Jumala auks ja Muhu koguduse jaoks
on Oberst Igelström selle kella valada
lasknud aastal 1663. – Jumala abiga
olen ma tules voolanud, Willem
Keckermann on mu valanud.
10
Samas mainib pastor Schmidt
väikest nn mungakirjadega (nii nimetati minuskel kirjatähti, mida
kasutati keskajal) katkist kella. Nii
et see saadi ikka Kuressaarest samas
olukorras tagasi.
11
Personaalraamat ja kirikukroonika; EAA.1292.1.81; 1812–
1841, 275 Muhu kiriku kroonikas,
mis on köidetud personaalraamatu
vahele, on kirjas, et 1770. aastal tegi
Leppiku Jaan uue katuse, mille eest
sai 10 rbl.
12
Samas on kirjas, et klaasimeister

Pudelil on kiri, mis ütleb, et
see pudel kuulub Muhu
kirikule, on valmistatud 1630.
aastal õilsa ja kõrgeaulise
junkru Claus Treideni ja õilsa
ja kõrgeaulise junkru Peter
Wetberchi poolt. On uuendatud ja sellele R? tehtud 1684.

kinnitatud kirst kiriku dokumentide jaoks.
Kas kirikut ümbritseb müür?
Jah. Kiriku ümber on müür, millel
on suured väravad raudhingede ja
lukuga ja väike värav, millel neid ei
ole.
Kas pühitsetud maal asub
luukamber?
Jah. Kirikuaias on kivist luukamber13.
M ä ä r u s.
Talupojad, kelle surnud maetakse pühitsetud mulda (kirikuaeda E.M.), peavad välja tulnud surnute
luud asetama hauda või luukambrisse. Need, kes seda ei tee, peavad
maksma 5 kopikat trahvi.
Kas härrad koguduseliikmed
on kirikuhoone jaoks oma osa
andnud või on keegi sellega
viivitanud?
Härrade koguduseliikmete käest
ei ole seni midagi nõutud, kuna kõik
ehitustööd on kiriku enda ja talupoegadelt saadud vabatahtliku
viljaannetusega kinni makstud.
Kas kirik on rahuldavas
seisus ja ei vaja mingeid töid või
on mõned tööd veel vajalikud?
Sellele küsimusele on eespool
juba vastatud.
Kas kirikuteed on heas korras, hooldatud ja igal aastaajal
läbitavad?
Jah, ainult Raugi ja Kallaste
külast tulevad teed on halvad.
Määrus
Härrad kirikueestseisjad peavad
hoolitsema selle eest, et kirikuteed
oleksid sellises olukorras, et igal
aastaajal läbi pääseks.
Lund on aknad välja vahetanud, mis
18 rubla maksma läks.
13
Luukamber oli keskaegsetes surnuaedades tavapärane, kuna viimsepäeva ülestõusmise tarvis tuli säilitada kõik surnute luud. Mõnes kirikus
on nendest tehtud ka kiriku sisustus.
Kui luukamber täis sai,siis maeti luud
ühte kohta maha.
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26. septembril kell 11.00 on
Hellamaa Külakeskuses kohvihommiku külaliseks Eesti Kirjanike
Liidu liige, luuletaja, toimetaja ja
kirjastaja Helena Läks. Olete
oodatud!
4.-5.oktoobril toimub Tallinnas Salme kultuurikeskuses
60+ festival. Muhust sõidab buss
4. oktoobril Tallinnasse festivalile
ja tuleb samal päeval tagasi.
Kõik, kes soovivad festivalile
sõita, palun helistage Tiinale 516
3773 ja registreerige oma osalemine.
Selle aasta festivali peaesinejaks
on “Kukerpillid” koos Juss Haasmaaga.
Riigi tegevusvarudest on Muhu
vallale eraldatud sealihakonservid, mida jagatakse (´a 10 konservi
abivajaja kohta) vanaduspensionäridele ja ennetähtaegsetele vanaduspensionäridele. Jagamine toimub
1.- 30. septembrini tööpäevadel
SA Muhu Hooldekeskuses. Kaasa
võtta isikut tõendav dokument.
Küsimuste korral helistada sotsiaalnõunik Triin Valgale telefonil:
459 8196, mob. 5664 6773 või
kirjutada: triin.valk@muhu.ee

Lisaks Liival asuvale Alexela
tanklale on avatud ka Alexela
Lõunaranna sadamatankla saare
lõunaosas, kus saab samuti autot
tankida. Tankla on mõeldud küll
eeskätt väikelaevade tankimiseks,
ent pakub kindlasti oodatud tankimisvõimalust kõigile saare lõunakülade (Pädaste, Simiste jt) elanikele.
Alexela Eesti haldab suurimat
sadamatanklate võrku. LääneEesti kui populaarseim väikelaevade sõidupiirkond on väga tihedalt kaetud – meie sadamatanklad
on nii Muhu Lõunaranna, Pärnu
jahtklubi kui ka Kihnu sadamates.
Sadamatanklate arv kasvab - lähiajal plaanime avada uued tanklad
Dirhami ja Soeva sadamates.
Kõikides sadamatanklates on
müügil bensiin 95 ja diislikütus.
Sadamatanklatesse pääseb päevasel ajal ka maismaad pidi, nii on
võimalik tankida ka väiketehnikat (muruniidukid jms). Sadamatanklates saab maksta ainult
Alexela maksekaardi või pangakaardiga.

Norbert Kaareste
Alexela kommunikatsioonijuht

Erk pärl suvest
Tahaks teitega jagada ühte erku
päeva, neid emotsioone ja laste
puhast rõemu. Kõik sie toimus
juuni esimesel laupäeval. Kaks
laevareisu “Moonlandiga” Kuivastust Kesseni ja tagasi.
“Oravate” rühma laste arvamused.
Mattias: “Olin esimene laevas,
koos issiga. Panime päästevestid
valmis. See oli tore, et sõitsime
ühest saarest lähedalt mööda.”
Markus: “Mõtlesin, et tore oli.
Oleks võinud kala püüda. Tahaks
veel sõita.”
Andero: “All oli lahe. Onu rääkis, et saate õli lõhnaga kokku. Kui
laev pööras ja laine tuli, kartsin
natuke. Söök oli tore.”
Arti: “Ma sain seal helkurvestide
sees mõnuleda. Jõin enda joogi ära
ja sealt seest tuli välja vormel. Seal
oli üks tore ämblik, kes oli ees.
Pärast sai alla minna. Emma oli tore,
kaasas. Meri sätendas ja oli kena.”
Gregor: “Läksime sinna maja
sisse. Vett tuli pükste peale, kui
me sõime maja sees toitu. Kotis oli
toitu veel. Vaatasime vennaga koos
merd, ujusime ka.”
Georg: “Ma kukkusin laeva peal,
sain haiget. Redel oli seal. Ei saanud
alla ka. Sõin toitu koti seest. Tahaksin laevaga veel sõitma minna. Vett
pritsis pükste peale.”
Tristan: “See oli nii kiire, pritsis
mind märjaks. Olin all ja sõin küpsist. Puhusin vilet ja päästevest oli
seljas. Nägin merd ja panka.”
Trevor: “All oli hea olla. Vanaisa
süles oli hea magada. Praam “Tõl-

Urmas Tulviste
joonistuste näitus

Alexela on teist suve
Muhumaal kahe tanklaga

lu” nägin ja siis tõusin üles. Sõin
küpsist ja õuna. Mul oli paha olla
ka.”
Sofia: “Mulle meeldis seal sees
olla. Mulle meeldisid lained ja
söömine, sai ja õun. Mul oli Pupa
kaasas.”
Andreas: “Läksime paadiga merele. Sõime saia ja õuna. Läksime
koju.”
Toomas: “Mulle meeldis see kajut, ilus ja lahe. Üleval oli ilus. Tahaks veel minna laevaga merele.”
Mart: “Sain näha laeva kaarti.
Sain laeva peal süüa. Kesset oli tore
näha. Sain vesti vilega vilistada.
Sain laeva roolida. Nägin “Piretit”
lähedalt. Elektrituulikuid nägin ka.
Sain all olla, mängida. Tahaksin veel
minna uisu peale ja sõitma ka.”
Tänud “Moonlandi” meeskonnale Mihklile ja Imrele ning lapsevanematele! Edukat kooliaega,
päikest päeva vanaema Alli poolt

Hellamaa külakeskuses
avatud T, K 9-15
N 10-18
R, L 9-13.
MEITE MEKK CATERING on
nagu restoran Sinu valitud kohas!
Tellida saab toitlustuse täisteenust alates laua katmisest ja
teenindamisest, kuni laua koristamiseni. Samuti saab tellida ka toite
eraldi - kuum-ja külmalauda, suupisteid, saiakesi, pirukaid, kooke,
torte ja palju muud. Võimalik
rentida nõusid.
Küsi pakkumist!
Maarja Kumpas
telefon: 53 474 284
E-mail: meitemekk@gmail.com
www.facebook.com/MeiteMekk-Catering

Muhu mehed ootavad pakkumisi järgnevatel teemadel:
- väiksemahulised ehitustööd
erasektoris; - võsalõikus, saagimine lõhkumine; - kiviaedade
ladumine/taastamine, hilisem
pinnaseplaneerimine ning haljastus; - erinevad pakkumised
vajalikeks abitöödeks.
Vajadusel tegutseme kõikjal
Muhus. Töötasu vastastikusel
kokkuleppel tellijaga. Tel. 5367
4823,
herbert.pihelgas@gmail.com
Piiri Taaskasutuskeskus on
sügisel avatud E, T, R, L 10-17.

Veoautojuhi ja bussijuhi
ameti- ja täiendkoolitus
Kuressaares
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete
oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel
täiendkoolitusel Kuressaares.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute
süvaõppega.
Täiendkoolitus (35 tundi) toimub 28.9.–1.10.2017.
Ametikoolitus (70 tundi) alustajatele algab 28.9.2017.
Koolitajad: Lenno Põder ja Priit Lilleorg Ametikoolitus OÜ-st.
Koolituse hind ühele kategooriale 150 eurot. Veoauto ja buss koos 186
eurot.
Ametikoolitus alustajatele 300 eurot.
Koolituse algus kell 9.00 aadressil Kohtu 22, Kuressaare Ametikool.
Registreerimiseks või lisainfo saamiseks helista meile julgelt telefonil
5886 7665 või külasta meie kodulehte www.ametikoolitus.ee

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

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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Küttepuud:
3-meetrised koos koju toomisega 18 eur/ruum. Halupuud: 30 cm – 32
eur/ruum
35 cm – 30.- eur/ruum, 45-60 cm 28.- eur/ruum. Hind sisaldab
kojutoomist alates kümnest ruumist. Võimalik tellida 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.

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 pühapäeviti
kl 10: hooldekeskuses 3. ja 24.
septembril, kirikus 10. ja 17. sept.
Koguduse hooldajaõpetaja
Hannes Nelis, tel 529 1881
hannes.nelis@eelk.ee
Langetame leinas pea,
mälestades
armsate Liisi ja Liina isa
JAAN NAABRIT
Vutipesa sõbrad

EAÕK

Viinakuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Hilda Kipper 95 (1.10)
Linda Väärtnõu 95 (15.10)
Leili Toom 89 (1.10)
Helmut Haus 87 (7.10)
Laine Tüür 87 (16.10)
Lauri Einer 86 (16.10)
Laine Niidi 85 (15.10)
Helgi Kann 85 (29.10)
Õie Saar
84 (7.10)
Helju Pira 84 (27.10)
Bruno Mägi 83 (1.10)
Valdur Tamm 83 (5.10)
Rein Lahke 83 (7.10)
Helmi Urb 83 (26.10)
Ilmar Vaga 83 (29.10)
Arvo Kramm 82 (4.10)

Urve Suu
82 (6.10)
Evi Jõgi
82 (10.10)
Reet Akkel 82 (29.10)
Meida Ulp 82 (29.10)
Aavo-Vambola Mesipuu 70 (5.10)
Viivi Palu
70 (22.10)
Ruti Veskimeister 70 (23.10)
Tiiu Koel
60 (12.10)
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.

Irma Järvesalu esitleb uut Muhuainelist luulekogu

„Üheskoos”
21. septembril (neljapäeval) kell
14 Liiva Raamatukogus.
Kavas on sõnavõtte ja värsside
lugemisi, muusikat. Raamat müügil
soodushinnaga. Kohtumiseni!
Soovid osta müüa kinnisvara
või vajad hüva
nõu?
Võta ühendust: Lauri Kolk
Tel: +372 5191 2950,
lauri@adrem.ee
www.adrem.ee

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

IN MEMORIAM
Meie hulgast lahkus
8. augustil 69-aastane Rein Aav.
Tunneme kaasa omastele!

* Müüa käsitsi kooritud kuuselatte
pikkusega 3–6 m. Tel. 5662 5497.

Kõige ülevaatlikum info Muhumaa kinnisvarast! Adrem Kinnisvara tegutseb Saare maakonna
kinnisvaraga juba aastast 2002!

Rinsi Jumalaema Kaasani
pühakuju kogudus
8. septembril kl 10 Meie kõige
pühama valitseja Jumalasünnitaja
Ikkaneitsi Maria sündimise liturgia.
Hellamaa Peetruse ja Pauluse
kogudus
14. septembril kl 10 Ülemaaline kalli ja elavakstegeva risti
ülendamine.

Muhu Arvutivõlur OÜ
Pakun arvutite parandus- ja hooldustöid, IT
taristute paigaldust ning
arvutite ehitamist vastavalt
kasutaja vajadustele.
arvutivolur@protonmail.com
5822 7584

* Pakume puulõhkumisteenust halumasinaga, samas
müüa küttepuid. Tel. 5340 8138
Rein

Muhu saarel, Liiva keskuses asuv
TUUL lihaäri pakub täiskohaga
tööd lihatöötlejale. Huvi korral
helista +372 5558 2851 või kirjuta
jaanis@tuul.co

Muhu Pärandikool
annab teada
Igal septembrikuu laupäeval
kl 11 toimuvad pärandivaderite
talgupäevad: 2. septembril aiatalgud, 9. septembril vaadatakse,
mis on köögiseinte sees, 16. septembril on aknakoolitus, 23.
septembril talvekirik.

* OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215, info@est-land.ee
Oktoobri Muhulase materjalid on teretulnud 30. septembri õhtuni.
Toimetab Anu Pallas,
tel: 52 28 929, e-post: muhulane@muhu.ee
Muhulane ilmub kord kuus.
Internetis www.muhu.ee
Trükkinud Saaremaa Trükikoda 470 eks.
Hind 30 eurosenti

