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Kodu

Soe tuul paitab põski,
silmani ulatub kauge niit,
eemal kuuldavalt loksub seal
miski see tunne on pärit kõik siit.
Suvel rohi lool on kõrbend
ja kadakail okkad nii teravad,
maa justkui oleks nõrkend
päikesekiirte all, mis paistmas
nii saledad.
Soolane lõhn mind vallutab,
paelub värskelt küpsenud leib,
anna proovida, palun ma,
kodu tunneb ju kõht ka meil.

Mari Saartok
9. kl

Muhu

Seal mandrist kaugel saare peal,
kus asub minu kodu.
Ei lahkuda sealt taha eal
kuis katab valge udu.
Kevadel kõik õitseb sääl
Ja suvel soe on meri.
See kõik mu halli saare pääl,
mus voolab muhulase veri.

Anneli Oidekivi
7.kl

Kodu soojus

Kodus on soojus,
mis elab su hinges.
Kodus on rahu,
mis maandab su pinget.
Kui oled kaugel
ja kodu ei näe,
rahutuist mõtteist
on raske su pää.
Kui jõuad koju,
siis meelehärm läind
rõõmus on meel,
nii alati näib.

20. veebruar 2009

Muhu leht

Lasteaialapsed käisid
vallavanema vastuvõtul

Muhu Lasteaias on aastate jooksul
välja kujunenud terve rida toredaid
traditsioone. Täna, vahetult enne
Eestimaa sünnipäeva, tahaks peatuda ainult paaril neist.
Teisipäeva, 17. veebruari
hommikul olid lasteaiast sügisel
kooli minevad lapsed vastuvõtul
vallavanem Tiit Peedu juures.
Alguses tutvusime vallamajas
toimuvaga üldiselt ja siis võeti istet
vallavanema kabinetis pika laua
taga. Koos „arutati hetke aktuaalseid probleeme“ ja räägiti
kõigest, mis kellelgi südamel on.
Tähtsa jutu vahele maitsti jooki ja
komme.
Lisaks jutuajamisele panid
lapsed paberile omapoolsed tulevikunägemused. Piltidelt ei
puudunud ka vallavanem kui üks
oluline persoon meie jaoks.
Valminud töödest korraldasime
kohe toreda näituse. Selline üritus
toimus meil juba kuuendat aastat
järjest. Laste poolt sai vallale üle
antud ka kutse reedel lasteaias
toimuvale kontsert-aktusele, kus

toimub ühine Eestimaa sünnipäeva
tähistamine.
Täname lasteaia poolt Muhu
valda meeldiva vastuvõtu eest ja
soovime kõikidele meie jaoks
olulistele inimestele kõike kaunist
Eesti Vabariigi sünnipäevaks!

Kerli Rannala
6. kl
ISSN 1736-289X
Laste tulevikunägemustest korraldati kohe näitus.

Veel meenutaksin Eestimaa
sünnipäeva valguses ühte kaugemat
lugu, mis ulatub isadepäeva aega –
sügisest hõbelusikapidu. Lasteaia
saali kogunes viis väikest ilmakodanikku Jarko Liitmäe, Anni
Nurmberg, Kristjan Sooäär, Silver
Ots ja Kristofer Davydov koos
oma vanemate ning külalistega, et
vastu võtta oma esimene kingitus -

hõbelusikas - Muhu valla poolt ja
muidugi ka õnnitlused lähedastelt.
Esimesena tervitas kohaletulnuid
vallavanem Tiit Peedu ja soovis
kõigile palju tervist ja edu oma
silmaterade kasvatamiseks. Südamlike laulude ja luuletustega astusid
üles Muhu põhikooli tüdrukud
muusikaõpetaja Leena Peegeli
juhendamisel. Seejärel anti üle
kingitused ning iga lapse auks
süütasid vanemad nimelise küünla,
mille igaüks pärast kaasa sai võtta.
Seda kaunist päeva jäi meenutama
peoliste ühispilt (vt lk 3). Lõpuks
istuti ühisesse kohvilauda, kus
maitsti „titeputru“ ja pidukooki.

Reet Hobustkoppel
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Säästa loodust
ja loobu
paberkandjal
maamaksuteatest!

Maksu- ja Tolliamet tuletab
meelde, et kõigil maaomanikel
on võimalik maamaksu andmetega tutvuda e-maksuametis,
samuti saab loobuda paberkandjal teatest ning tellida epostile info maamaksu teate
moodustamise kohta.
Elektroonilise maamaksu
teatise saamise võimalus on
rohkem kui 500 tuhandel
maksuteate saajal. Selle võimalusega on Maksu- ja Tolliamet
teinud teeninduse klientidele
maamaksu osas kättesaadavamaks ja lihtsamaks ning säästab
tulevikus riigi raha maksuteadete trükkimise ja postitamise kulude arvelt.
E-maksuameti avalehel
kiirviidete all olevas rubriigis
“Maamaks” saab tutvuda maamaksu puudutavate sisuliste
andmetega: erinevate kruntide
andmed nagu maa liik, pind,
maksustamishind, maksumäär,
maksukohustus jmt. Andmed
on kättesaadavad eraisikutele
ning ettevõtte või asutuse
volitatud esindajatele.
Kui klient on avaldanud soovi
saada maamaksuteade elektrooniliselt, siis paberkandjal
maamaksuteadet talle ei saadeta.
Kui klient ei soovi saada
elektroonset maksuteadet,
saadetakse maksuteade endiselt
postiaadressil.
Täpsemalt saab rakenduse
juhendmaterjaliga tutvuda
maksuhalduri veebilehel
www.emta.ee .

7. jaanuar

Vallavalitsuse istungitelt

Väljastati projekteerimistingimused Linnuse Aru elamu renoveerimiseks.
Vallavalitsuse korraldust nr 88,
5.3.2007 otsustati parandada
tagastatavate maade asukoha täpsustamisega.
Määrati riigi omandisse jäetud
maaüksuse nimi ja sihtotstarve
(Suuremõisa Jaagutuka).
Otsustati maksta toetust Kuressaare Vanalinna kooli spordiklubile
Muhu valla õpilase toetamiseks.
Otsustati seada Villu Veski Eesti
Vabariigi 2008. a kultuuripreemia
kandidaadiks vastavalt Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumi seadusele pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest.

27. jaanuar
Tehti parandusi korralduses nr
435, 25.9.2008, kus olid ebatäpsed
jagamisel tekkivate maaüksuste
nimed ja aadressid.
Otsustati liita Kuivastu Kõrtsi
ja Kõrtsi-Välja maad vastavalt

Volikogu 23. jaanuari
istung kehtestas kaks
detailplaneeringut
Kallaste külas: Uuelanski ja Lautri.
Vallavalitsuse ja volikogu
määrused ja korraldused on
kättesaadavad internetist
www.muhu.ee - avalik teave
- dokumendiregister.

Volikogu 20. veebruari
istungi päevakord
1. Simisti küla Männituka DP kehtestamine.
2. Koguva küla Kalasadama ala DP kehtestamine.
3. Maaüksuste riigi omandisse jätmine.
4. Muhu valla põhimääruse muutmine, 1. lugemine.
5. Laenu võtmine Muhu Sotsiaalkeskuse ehitamise
omaosaluse katteks.
6. Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise eeskiri.
7. Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri.
8. Muhu valla Aasta Tegu valimine ja kinnitamine.
9. Informatsioonid.
Hästi öeldud: “Küll oo ikka hea, et kõiki kenasid asju
põle võimalik üles korjata ja omaks kuuluta...” (Liisu)

laekunud avaldusele.
Määrati kasutusvaldusesse
antavate Vahtraste k TihuseSookailu ja Raugi k Kallastetaguse
nimed, sihtotstarve ja pindalad.
Kinnitati projekteerimistingimused Lalli Niidi elamu renoveerimiseks.
Anti välja ehitusluba
- Mõega farmi alajaama Mõega
ja Pädaste fiidrite rekonstrueerimiseks
- Piiri ja Liiva kanalisatsioonipumpade väljaehitamiseks
- Hellamaa tarbeveepumpla
väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Külasema
Nurme ja Võiküla Jalaka elektriühendustele.
Otsustati toetada Muhu valla
noori Saaremaa neidudekooris
osalemisel.
Otsustati kompenseerida sotsiaalkorteri remonti, toetada perearstikeskust uue veeboileri muretsemisel ja Muhu Muuseumit Rootsi partnerite võõrustamiseks.
Kinnitati sotsiaalkomisjoni ette-

panekud laekunud avalduste rahuldamiseks.
Kinnitati valla ametnike ja teenistujate ning valla hallatavate asutuste
juhtide puhkuste ajad.
Liiva küla veetrassi põhiprojekti
koostamiseks tunnistati parimaks
hinnapakkumiseks Saare Ehitusprojekt OÜ pakkumine.

4. veebruar
Muhu valla omandis oleva metsa
hindamiseks kinnitati parimaks
Metsabüroo OÜ pakkumine.
Otsustati toetada Võrkaia sadama lipumasti ostmist ja paigaldamist.
Otsustati muuta Külasema
Kopli-Andruse maa elamumaaks.
Võeti vastu Levalõpme k Metsa,
Riida ja Aadu detailplaneeringu
projekt, mille väljapanek kestab 1.
märtsini ja avalik arutelu 2. märtsil
Muhu valla maa- ja planeeringuosakonnas.
Vallavalitsus leidis, et kaks
valimiskomisjoni senise kolme
asemel on piisav, tegutsema jäävad
Hellamaa ja Piiri.

Maaüksuse riigi omandisse jätmine,
nime ja sihtotstarbe määramine
(23. jaanuar 2009)
Maa-amet esitas 30.10.2008 Muhu vallale taotluse nr 6.3-5/291 Muhu
vallas Pärase külas asuva maaüksuse (riigireservmaa piiriettepaneku
number AT030429020) riigi omandisse jätmiseks.
Nimetatud maatükk asub osaliselt Hellamaa dolokivi maardlal. 5.11.2008
toimus Hellamaa dolokivimaardla uuringulubade taotlust tutvustav
koosolek, kus arendajapoolsed kaevandamisplaanid leidsid tugevat
vastuseisu.
Arvestades vabariigi valitsuse 3. septembri 1996. a määrust nr 226 „Maa
riigi omandisse jätmise kord“, Maakatastriseaduse §18 lõikeid 6 7,
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrust nr 155 “Katastriüksuste
sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”, Kohanimeseaduse §5 lõiget
4, Hellamaa dolokivimaardla uuringulubade taotlust tutvustava koosoleku
tulemusi ning Maa-ameti taotlust, Muhu Vallavolikogu otsustab:
1. Nõustuda Saare maakonnas Muhu vallas Pärase külas asuva
maaüksuse (riigireservmaa piiriettepaneku number AT030429020) riigi
omandisse jätmisega tingimusel, et riigimaa valitseja tulevikus
kooskõlastab kohaliku omavalitsusega maaüksusel asuva maardla
võimalikku kasutamist ja kaevandamist puudutavad otsused ja tegevused.
2. Määrata Muhu vallas Pärase külas asuva riigiomandisse jäetava
maaüksuse nimeks ja aadressiks Alvandi.
3. Määrata Muhu vallas Pärase külas asuva riigiomandisse jäetava
maaüksuse maa sihtotstarbeks maatulundusmaa.
4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti
teatavakstegemisest, esitades vaide Muhu Vallavolikogule (94701 Liiva,
Muhu vald, Saare maakond) Haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
või esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu Kohtumajale (Rüütli
19, 80010 Pärnu) Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Lugupeetud ettevõtjad!
Tuletame teile meelde, et hiljemalt 15. aprilliks tuleb teil
kinnitada oma registreering
Majandustegevuse registris
(edaspidi MTR). Samuti informeerime teid äriseadustiku muudatusest, mille kohaselt peavad kõik
FIE-d 2009. aasta jooksul end
registreerima äriregistris.

Tegevuse registreerimine
MTR-is
MTR on asutatud majandustegevuse registri seaduse alusel 15.
aprillil 2004 erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate,
seadusega nimetatud asutuste,
sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle
avalikkusele kättesaadaval viisil
arvestuse pidamise ja järelevalve
teostamise eesmärgil. Registreeringu tegemiseks/muutmiseks MTRis tuleb esitada vormikohane taotlus posti teel või kohaleviimisega
või e-posti teel (digiallkirjastatult)
vastavale seadusega määratud
asutusele. Asutuste loetelu samuti
taotluste vormid ja juhendid on

kättesaadav registri veebilehel:
http://www.mkm.ee/mtr
Registreeringu tegemist taotletakse eraldi igale valdkonnale.
Ühe registreeringu tegemise eest
küsitakse riigilõivu 300 krooni.
Alates jaanuarist 2005 on ettevõtjal kohustus esitada iga aasta
15. aprilliks kinnitus registreeringu õigsuse kohta. Registreeringu
muutmise, peatamise või kustutamise ning registreeringu õigsuse
kinnitamise eest riigilõivu ei võeta.
Registreeringuandmed avaldatakse registri veebilehel: http://
www.mkm.ee/mtr

Füüsilisest isikust
ettevõtjale
Alates 1. jaanuarist 2009 peavad
kõik füüsilisest isikust ettevõtjad
(FIE) enne tegevuse alustamist
taotlema enda kandmist äriregistrisse. Sama põhimõte kehtib ka
vabakutselistele loovisikutele.
Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registris FIE-sid
enam ei registreerita.
2009. aasta jooksul peavad kõik

Magus valu

maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-d ja vabakutse-lised
loovisikud esitama kande-avalduse
enda ümberregistreeri-miseks
äriregistrisse.
FIE äriregistrisse kandmiseks on
kaks võimalust: 1. esitada kohtu
registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu 2. esitada kohtu
registriosakonnale notariaalselt
kinnitatud kandeavaldus. Asjaoludele, millele tuleb kandeavalduses tähelepanu pöörata, saab
teavet Justiitsministeeriumi veebilehelt: www.just.ee (Kodanikule >
Äri-, ühingu- ja laevaregister >
Nõuanded)
Juhend, kuidas esitada kandeavaldus FIE ümberregistreerimiseks
äriregistrisse ettevõtjaportaali
kaudu, asub aadressil http://
www.rik.ee/fie
Majandustegevuse registrile
esitatavates registreeringu õigsuse
kinnitamise ja muutmise taotlustel
märkida nii isikukood kui ka
äriregistrikood! Uut registreeringut
tegema ei pea.

Suur Paast

Paljude inimeste jaoks seostub
sõnapaar Suur Paast millegi kurva
ja rusuvaga, ilmajäämise ajaga, mille
lähenemine tekitab omamoodi
ebamugavustunnet - rõhuvat ja
murelikku. Samasugused pole aga
hoopiski Kiriku tunded, mida
väljendavad selle liturgilise perioodi
jumalateenistuste lugemised. Ja
kuitahes paradoksaalne see meile
ka ei tunduks, neist tekstidest, mis
küll sageli on täidetud patukahetsusest, jääb samal ajal kõlama
vaikne, peaaegu märkamatu rõõm,
otsekui kevadine kergus. Inimesele,
kes oskab vaadata asju usu silmadega, on see meeleparanduse aeg
tõeline vaimne kevad, hinge kevad,
mis müstilise sideme kaudu on
seotud looduse ärkamisega pärast
pikka talveund.
Kirik tahab, et me kogu suure
paastuaja vältel lisaksime palvetele
ka paastumise. Juba Vanas Testamendis näeme, kuidas vagad
inimesed seovad palve paastumisega, et palve ei jääks ainult huulte
palveks, olles nii pigem väljamõeldud kui tõeline palve. Seega tuleb
meil taasavastada paastu piibellik
ja kristlik tähendus, et meie ihu
võiks osaleda palves. Paast ei ole
üksnes kirgede ja halbade soovide
ohjamise vahend, üks askeesi, oma
ihu valitsemise abinõudest. Kunagi

küsis keegi õpilane Egiptuse kõrbes
ühelt vanalt kõrbeisalt, mis kasu on
paastust. Vanake vastas: “See teeb
meie hinge alandlikuks!” Tõepoolest, meie kehalise käitumise ja
hingeseisundite vahel on tihe seos.
Rikkalik ja rohke toit viib meie hinge
iseenesest, ilma et oleksime sellest
teadlikud, teatud liiki eufooriaseisundisse, ülima maise rahulolu
tundeni. Kehv ja kasin toit aitab
seevastu meie hingel rüütada ennast
alandlikkuse, lihtsuse, “vaimu
vaesusega”. Paast on üks vaesuse
vorme, mis aitab meil, juhul kui
võtame seda kanda selle patukahetsuse vaimuga, mida toob
kaasa suure paastu aeg, saada
üheks neist vaestest, keda Issand
nimetab õndsateks, sest oma vääritust ja puudulikkust tundes on nad
avatud Jumala armule.
Ning lõpuks peame lisama oma
palvetele ja paastule, eriti suure
paastu ajal, selle, mida kristlikus
traditsioonis nimetatakse almuseks, armuanniks. Paast ja loobumised, mida endalt nõuame, peavad
aitama meil ennast jagada nendega,
kes on kõigest ilma jäänud. Aga
vennalik armastus ei piirdu ainult
materiaalsete annetustega. Et olla
kuulekad evangeeliumile, peame
olema tähelepanelikud teiste suhtes, neid ära kuulama, lastes endast

läbi kiirata headusel, mida Jumal
tunneb kõigi oma loodud olendite
suhtes. Me peame andestama kõigile neile, kes on meid haavanud või
solvanud; peame laskma oma
armastusest osa saada ka neil, kes
meile kurja teevad või meid vihkavad, paludes nende pöördumist ja
Jumala andeksandi. Sest mida
tähendaksid meie suure paastu
ohvriannid, kui kannaksime oma
südames vimma mõne vastu oma
ligimestest ega teeks kõike meist
olenevat selleks, et uuesti jalule
seada rahu ja ühtsust kõigi Kristuse
ihu liikmete vahel?
Kui elame suurt paastu läbi
patukahetsuse vaimus, paastudes
nii, nagu see meile jõukohane on,
vennalikus armastuses, siis saab
sellest meile “soodus aeg”, “lunastuse päev”. See aeg valmistab meid
ette neljakümne päeva jooksul
tähistama Issanda ülestõusmist.
Saanud osa Tema kannatustest,
olles tulnud koos Temaga läbi meie
vana inimese surmast, meie pattudest ja isekusest, astume koos
Temaga ülestõusmispühade aulisesse valgusesse. Õnnistatud paastuaega ja valmistumist helgeks
Ülestõusmiseks!

Andreas Põld

Kord kui õnn, kord kui valu –
nii tuikab
mõte suvisest kodumaast.
Juhan Smuul
Jääb seljataha kodusaar.
Näen metsa veel. Ja linde.
Kui eemaldun ma Muhumaast,
poeb miski torkiv hinge.
Ei ole aega pikemat
veel seiland reisuvetel,
kuid juba otsin majakat.
Arg olen? Hoopis mitte.
On omamoodi nauditav
see tundus, magus valu …
Nüüd lahkun Sinust, kaunis
saar!
Kui palju jääb must koju.
Jääb asju, mille tähendust
võin mõista alles praegu.
Ma ihkan nende lähedust
ja häid koosoldud aegu.
Nüüd igatsen ma keldriust
ja kilde pilvelaevast.
Ja maaöö mõrkjat pimedust,
suurt karget tähistaevast.
Ei varem saanud aru, et
on maasikate maitse
ja kevadõhtu õrn palett
vaid koduõues. Vaid SEE.
See, mille järel janune,
miks siia tahan ruttu.
Et tunda oma laugudel
ööviiulite nuttu.
Mil heliseb taas see viis?
Mil koduust taas paotan?
Jah, asju hindad alles siis
kui kord nad oled kaotanud.

Marian Heinat
9. kl

Jahisadam?
31. jaanuari Meie Maas
kirjutab Oliver Rand, et Muhusse ehitusloata rajatud Pallasmaa
erasadama omanikel tekib lootus
ettevõtmine seadustada, sest
valmis piirkonna keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne, mille kohaselt Pallasmaale rajatud sadamamuul
otseselt keskkonnale kahju ei
tekita, küll aga mõjutab see
piirkonna vete liikumist, mis
võib randa uhtuda liigse adru.
Muhu valla Pallasmaa küla
Mihkli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik
arutelu toimub 25. veebruaril
kl 16 maa- ja planeeringu
osakonnas. Detailplaneeringu
eesmärk on jahisadama ja
infrastruktuuri rajamine.
Kommentaar: Kadakas
07.02.09, 16:21: “Kahju vaadata mis ettevõtja on võitluses
loodusega Lepana rannaribaga
teinud.”
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Paastukuu juubilarid ja sünnipäevalapsed
Salumonia Kask 94
Valentin Saabas 92
Liidia Sander
89
Alfei-Albert Maripuu 89
Olga Aav
88
Linda-Leonida Siig 88
Natalia Tamm
85
Meeta Mägi
85
Leida Pauts
85
Aleks Paist
84
Mati Keinast
65
Vaike Kalbin
82
Tiina Roosna
65
Vaike Tamm
81
Heiki Soopart
65
Ellinoora Saarkoppel 80
Tõnu Ling
65
Helju Tuulik
75
Regina Rummukainen 60
Mihhail Hobustkoppel 75
Paul Tüür
60
Milvi Oidekivi
75
Mailis Korv
60
Mihkel Kivihall
70
Linda Õun
70
Palju õnne!

Tallinna muhulaste pidu tulekul
28. veebruaril saab 20 aastat sellest, kui Tallinna muhulased
tulid kokku Eesti Raadio Valges saalis ja lõid oma seltsi.
Selle tähistamiseks toimub seltsi pidu 28. veebruaril käesoleval
aastal algusega kell 16.00 Tallinnas Raua tn. 1 klubi RAAVIS
ruumides. Peolistele esineb Külasema külaselts.
Peole oodatakse ka kõiki kodumuhulasi, kes Tallinna peal
liikumas.
Tallinna Muhulaste Seltsi eestseisus

TEATED JA KUULUTUSED
Liiva Raamatukogus näitus

Elu, koha ja aja lugu:
eesti kirjanike elulugusid

Meie teeme kevadeks
puhtaks teie vaibad, diivanid
ja kasvõi terve kodu.
Helista: 56 459541, 56
692052, OÜ “Käoking”.

Muhu Muuseumis avatud näitus UKU 1966-1994 iga päev kl
10-17.

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

EAÕK
23. veebruaril algab Suur Paast.
Rinsi
1. märtsil kell 10 Suure Paastu

1. pühapäeva liturgia
Hellamaa
15. märtsil kell 10 Suure
Paastu 3. pühapäeva liturgia
Liiva hooldekodu
15. märtsil kell 13 armulaua
jagamine.
Preester Andreas Põld, tel 45 33
743, e-post andreas.pold@mail.ee

IN MEMORIAM

Meie hulgast lahkusid

31. jaanuaril 64-aastane Juta Sülla.
3. veebruaril 61-aastane Rein Õue.
8. veebruaril 54-aastane Jaan Kiiker.
Tunneme kaasa omastele!

Muhu pärimuslik
aastaring

Anne Leesla esitles raamatukogudes oma koostatud kogumikku
“Muhu pärimuslik aastaring”.
Eesmärk oli köita ühiste kaante
vahele ainult Muhust üles kirjutatud pärimuslik materjal. Nii
sisaldab värske väljaanne noppeid
“Eesti rahvakalendrist”, “Vanasõnaraamatust” (1984), Muhu
muuseumis leiduvatest käsikirjadest ning oma aja innuka koduuurija Vassiili Randmetsa käsikirjalistest märkmevihikutest.
Kogumik on üles ehitatud aastaaegade kaupa. 200 eksemplari
trükiti Saarte trükikojas, väljaandmist rahastati kultuuriministeeriumi programmist “Saarte pärimuslik kultuuri-keskkond 2008–
2010”.

Hellamaa Külakeskuses
oodatakse korvipunumise
huvilisi 28. veebruaril kell 11.
Kes tahavad õppida pärliussi
heegeldamist, saavad seda teha
25. veebruaril kell 17.
Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade
keskus koostöös Eesti Maaülikooliga
kavandab maastikuarhidektuuri tudengite menetluspraktikate ja lõputööde võimalusi pühapaikade osas.
Õppetöö käigus valminud joonisteplaneeringute alusel saab maaomanik
paika korrastada ja kohapealset
arengud toetavatest fondidest abi
taotleda. Teie soovid, ettepanekud ja
küsimused oo oodetud Maavalla koja
vanema Ahto Kaasiku aadressile
ahto.kaasik@ut.ee

Pärandihoidja Silja Nõu
Eesti Käsitööliit autasustas
esemelise rahvuskultuuri kandjat, muhulast Silja Nõud oma
kõrgeima tunnustuse Pärandihoidja autasuga, kirjutab 17.
veebruari Meie Maa.

Muhu muuseum kutsub
vastla- ja tuhkapäeva
pidama
Kutsume kõiki huvilisi 23. ja
25. veebruaril Muhu muuseumi vastlaid pidama! Pedagoogilise programmi raames
räägime vanarahva ajaarvamisest, vastlapäeva kombestikust ja toitudest, tuhkapäevast. Meisterdame „kärbseid“. Tooma talu õuel saab kätt
proovida sigade ajamises ja
kadamängus. Kui lund on,
laseme vastlaliugu. Lõpetuseks
joome sooja taimeteed. Programm kestab ligikaudu poolteist
tundi ja on sobilik kõigile
vanuseastmetele. Eriti oodatud
on lasteaia- ja algklassilapsed,
kuid tulla võivad ka näiteks
külaseltside, päevakeskuste,
töökaaslaste või muidu sõprade
rühmad. Vajalik on eelregistreerimine tel 45 48 872; 50 11 566
või meiliaadressil
muuseum@muhumuuseum.ee
Muuseumi rahvas

Kodusoojus
Külma ja räsiva kevadtuule saatel
astun vapralt tuttava värava poole.
Käe sirutan kriiksuva aiani,
katsun …
Ja tuligi lahti see lagunenud värav.
Ees näen üht korratut õunapuuaeda,
mis lapsepõlves oli minu
unistustemaa.
Küll kaevu põhjas asetses haldjamaa
ning tiigis sai ujuda kullavees.
Ja näe, minu istutatud habras
rahapuu
nüüd pürginud taevani välja.
Rasked sammud sean maja poole
peaaegu kindel, et lukus on uks.
Kuid ei … Tuleb lahti krigisedes.
Astun tuppa, rinnus pekslemas
süda.
Ja ees leian suure kuusepuust laua,
mille vanaisa oma kätega valmis
raius.
Ning aknalauale on kurvalt magama
jäänud
üks lillevaas, mis kunagi kallistas
roose.
Ja küünal, mis küll ei põle
istub rahutult laual …
ja annab mulle südamesse soojust,
kodusoojust.

Anett Kann, 7. kl

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

