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Mulgi valla leht

Karksi-Nuia saab esimese
lemmikloomakliiniku

Laszlo Banyasz oma patsiendi berni alpi karjakoer Deisyga, kes tuli operatsioonijärgsele
kontrollile.
Foto: erakogu

Kui ehitus- ja sisustustööd kulgevad plaanitult,
avab Karksi-Nuias märtsikuus uksed esimene loomakliinik. Tegu on tunnustatud Kilingi-Nõmme veterinaararsti Laszlo Banyaszi
praksisega. Banyaszi oskused on sedavõrd hinnas, et
tema juurde sõitis loomaomanikke mitmekümne kilomeetri raadiusest. Nüüd
otsustas aga mees tulla oma
püsiklientidele ja uutele
kundedele lähemale, hakates Karksi-Nuias vähemalt
kaks korda nädalas vastu
võtma.
Laszlo Banyasz, kuidas
sündis otsus Karksi-Nuias
loomakliinik avada?
Mu Kilingi-Nõmme loomakliiniku klientuuri on
viimastel aastatel lisandunud järjest rohkem naabervalla asulate inimesi
oma lemmikutega. Olen
juba mõnda aega mõelnud avada väikese kliiniku
ja lemmikloomatarvete
kaupluse Abja-Paluojal või
Karksi-Nuias, kuid ei ole
leidnud sobivaid ruume.
Valla juhtkonnaga suheldes
pakuti erinevaid variante.
Asjaolude õnnelikul kokkulangevusel sain teada Omniva kontori sulgemisest
aasta lõpul Karksi Nuias
ja leidsin, et need ruumid

peaksid sobima oma suuruse, ligipääsetavuse ja
kommunikatsioonivõrgu
tõttu. Valla juhtkond on
igati toetanud minu ideed
ning 2019 algul alustasime
ruumide kohandamise ja
remondiga. Hetkel oleme
juba päris palju edasi jõudnud, vajalikud lõhkumised
on seljataga ja loodan, et
veebruari lõpuks saab ehitustööd lõpetada.
Milliseid teenuseid osutate? Kas oodatud on kõik
loomaliigid/tõud?
Sarnaselt Kilingi-Nõmme loomakliinikule soovin tuua elementaarsed
lemmikloomateenused
inimestele kodukoha lähedusse, kus oleks võimalik
mugavalt esmatasandi loomaarstiteenuseid tarbida.
Plaanitavad tegevused, nt
vaktsineerimised, lemmiklooma läbivaatus, haiguste
diagnostika, kirurgilised
operatsioonid, lemmiku
hambahooldus peab saama teostada kaasaegsetes,
korrastatud ruumides võimalikult väikese ajakuluga.
Aja kokkuhoiu eesmärgil
hakkab toimuma vastuvõtt
loomaomanikuga eelnevalt
kokku lepitud ajal. See
teeb meie kõigi elu mugavamaks. Oleme harjunud
juuksuri, autoteeninduse,
perearsti, hambaarsti jne

juurde kindlaks kellaajaks
saabuma. Kindlasti on ka
olukorrad, kui lemmikuga
ootamatult juhtub trauma
või haigestumine. Sel juhul
saab telefoni teel nõu küsida ja esimesel võimalusel
lemmikule abi. Ei kao kuhugi ka Viljandi, Pärnu ega
Tartu või Tallinna suurema
võimekusega keskused.
Karksi-Nuia loomakliiniku
kõrval avame lemmikloomatarvete kaupluse, kus on
võimalik osta kvaliteetseid
toite, kaasaegseid hooldusvahendeid ja käsimüügiravimeid. Kaubavalik
kujuneb välja koostöös
loomaomanikega.
Kui pikalt olete antud
valdkonnas töötanud?
Minu diplom on väljastatud 1983. aastal. Praktiseerisin põllumajandusettevõtte loomaarstina 1985. aasta
sügisest kuni Eesti Vabariigi
taastamiseni. 1993. aastast
alates olen loomaarstina
töötanud Saarde vallas.
Lisaks olin 2012. aastani valla volitatud veterinaararst. Lemmikloomade
ravi alustasin tänu tolleaegse haigla peaarsti ja minu
perearsti heatahtlikule suhtumisele Kilingi-Nõmme
polikliiniku keldris, kust
olen tasapisi tõusnud maa
peale.

Semula tänab ja
rõõmustab

Kas teie loomakliiniku
meeskonda kuulub veel
personali?
Kilingi-Nõmme loomakliinikus olen hetkel üksi,
kuid Karksi-Nuia lemmikloomatarvete kaupluse
juhatajana hakkab tööle
minu abikaasa Katrin. Tema
ülesanneteks saab põhiline
suhtlemine loomaomanikega, kaupluse pidamine,
nõustamine ja loomade
(loomaomanike) registreerimine vastuvõtule. Kliinikus plaanin ise kohapeal
vastuvõttu korraldada kahel kindlal tööpäeval nädalas pärastlõunastel aegadel
ning igal teisel laupäeval.
Plaanilised protseduurid
lepime loomaomanikega
kokku jooksvalt ja vajadusel võib juhtuda, et olen
kohapeal väljaspool „ametlikku” tööaega.
Mis on loomariigis tänapäeval peamised hädad?
Väga palju probleeme
tekitab loomadele inimene ise, olgu siis tahtlikult
või tahtmatult. Nendeks
on vead lemmikloomade
aretamisel, pidamisel, söötmisel, samuti valed käitumissignaalid. Ka laiskus ja
mugavus tekitavad lemmikloomadele füüsilise ja
vaimse tervise häireid. Näiteks madala kvaliteediga
või loomale sobimatu toidu
söötmisest arenevad välja
erinevad haigused: hambakivi ja kaaries, kroonilised
seedehäired, nahaprobleemid, raskematel juhtudel
maksa- või neerupuudulikkus jne. Lisaks ohustavad
lemmikuid loomulikult ka
geneetilised kalduvused
teatud haigustele, keskkonnaprobleemid, parasitaar-,
bakteriaal- ja viirusnakkused, mürgistused jne. Tänapäeval on võimalik paljusid
terviseprobleeme ennetada
või väga efektiivselt ravida,
küsides nõu asjatundjatelt ja saades õigeaegselt
abi. Usun, et Mulgi valla
loomaomanikud kindlasti
võidavad uuest teenusest.
Küsitles
MARE TORIM

Semula esindaja Reelika ja uue viiuli omanik Rebeka.
Foto: Margus Põldsepp

Karksi-Nuias tegutsenud Semula rahavabas ringluspoes
kogutud annetused said rõõmustava kasutuse.
Semula pere soovib tänada kõiki, kes rahavaba ringluspoe
tegemistes on osalenud – alates külastajatest kuni toetajate
ja vabatahtlikeni. Üheskoos tegime selle ettevõtmise võimalikuks, rõõmustasime paljusid nii meie kodukohast kui
kaugemalt, säästsime hulgaliselt raha, viisime palju korralikku
kasutuseta jäänud kaupa inimesteni, kellel seda vaja oli. Ühele
noorele perele sai kingitud isegi kodu!
Semula annetuste kasti kogunes aasta jooksul 795 eurot,
millega otsustasime toetada muusikakooli lapsi. Meiepoolse
panusega sai muusikakooli maja uued soojapidavamad aknad ja meie ühisel jõul üks tubli väike õpilane endale päris
oma pilli. Semudele kohaselt andsime selle üllatuse üle äsja
möödunud sõbrapäeval. Suur südamlik tänu kõigile asjaosalistele selle liigutava koostöö eest. Üheskoos on võimalik palju
rohkem, kui me sageli üldse mõelda julgeme. Soovime, et see
ettevõtmine oleks inspiratsiooniks ja julgustuseks unistada ja
luua uusi loovaid lahendusi, millega saame iseenda ja teiste
elu paremaks ja soojemaks muuta. Igaühe heaolu ja rõõm on
ka teda ümbritsevate inimeste rõõmu allikas.
Semula rahavaba ringluspood Karksi-Nuias on oma
senises asukohas uksed sulgenud ruumiprobleemide tõttu.
Tegeleme läbirääkimiste ja mõttevahetustega uue Semula
avamise osas. Keda see ettevõtmine kõnetab, on väga oodatud
panustama nii tagasiside, nõu kui jõuga. Kontaktisik: Reelika
Maiste, reelika.maiste@gmail.com.
Ühtehoidmist ja julgust, kallid sõbrad!
Reelika Maiste
Semula kaasasutaja

Karksi-Nuia
Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

jututuppa

26. märtsil kell 11

Tartu mnt 22 Karksi-Nuias.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Mulgi Vallavalitsuse 22.01.2019 istungil:
Otsustati võõrandada eraisikule otsustuskorras üks korteriomand.
Otsustati panna enampakkumisele kinnistu aadressil Pärnu mnt
41 Abja-Paluojal alghinnaga 6000 eurot.
Lahendati eraisikute avalduste alusel korraldatud jäätmeveo
küsimusi.
Lahendati maaga seotud küsimusi.
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu kohustuse
puudumise
Arutati sotsiaalküsimusi ja anti korraldused erinevate sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Väljastati ehitusluba.
Kiideti heaks ja saadeti volikogule arutamiseks üks eelnõud.
Mulgi Vallavalitsuse 05.02.2019 istungil:
Arutati sotsiaalküsimusi ja anti korraldused erinevate sotsiaaltoetuste maksmiseks.
Lahendati eraisikute avalduste alusel korraldatud jäätmeveo
küsimusi.
Lahendati maakorralduslikke küsimusi.
Anti projekteerimistingimused detailplaneeringu kohustuse
puudumise.
Anti nõusolek ühe puu raieks.
Valla eelarvelistest vahenditest eraldati 900 eurot sporditoetust
MTÜle Spordiklubi Halliste;
Väljastati ehitus- ja kasutusluba.
Pikendatu äriruumi üürilepingut
Kiideti heaks ja saadeti volikogule arutamiseks eelnõusid.
Mulgi Vallavalitsuse 11.02.2019 istungil:
1. Arutati sotsiaalküsimust.
2. Kiideti heaks ja saadeti volikogule arutamiseks üks eelnõu.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
30. jaanuari istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Olavi
Israel, Imre Jugomäe, Anne Ladva, Leo Liiber, Arne Lohu, Arvo
Maling, Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Eneli Põder, Andres Rõigas, Tarmo
Simson, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Taevo Viitas, Villu Võsa. Puudusid:
Kati Kuusk, Jüri Patune, Mari Saarela, Raimond Tammoja.
Kehtestati Mulgi vallas ühtseks maamaksu määraks 2,5% maamaksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu
määraks 2,0% maamaksustamishinnast aastas.
Arutati I lugemisel Mulgi valla sümboolika konkursi väljakuulutamist ja II lugemisel Mulgi valla tunnustuste avaldamise korda.
Kinnitati Mulgi valla noortevolikogu põhimäärus.
Otsustati suunata Mulgi valla jäätmekava 2019–2023 eelnõu avalikule väljapanekule ja määrati avaliku väljapaneku ajaks 15. veebruar
kuni 1. märts järgmistes kohtades: Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja;
Leerimaja, Kulla küla; Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia; Jaan Sihveri 4,
Mõisaküla; Mulgi valla kodulehel, aadressiga: https://mulgivald.ee/.
Avaliku istungi toimumise ajaks määrati 4. märts kell 14.00 Mulgi
Vallavalitsuse koosolekute ruum Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.
Arutati I lugemisel Mulgi valla jäätmehoolduseeskirja ning huvihariduse ja huvitegevuse korda.
Valiti Mulgi Vallavolikogu poolt rahvakohtunikukandidaatideks:
Grete Kangro, Liina Paumere, Laine Pedaja, Urmas Suurpuu, Taimo
Tugi.
Moodustati 3. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonid ning nimetati komisjoni esimehed, liikmed ja
asendusliikmed järgmiselt:
jaoskonnakomisjon nr 1 (Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja) moodustati
7-liikmelisena: esimees – Kairi Nigol; liikmed – Thea Suvi, Laili Esing,
Heli Talv, Agnes Pavlova, Andres Räägel, Ellen Saron; asendusliikmed – Mare Õunapuu, Mariliis Järvelt;
jaoskonnakomisjon nr 2 (Klubi tn 5, Halliste alevik) moodustati
6-liikmelisena: esimees – Katrin Tukk; liikmed – Karin Alp, Ants
Kutti, Reimo Kuusik, Tiina Kuusik, Ülo Pennaste, asendusliikmed
– Laine Pedaja, Tiia Tak;
jaoskonnakomisjon nr 3 (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia linn)
moodustati 9-liikmelisena: esimees – Elerin Öövel; liikmed – Inge
Allik-Hendrik, Aleksander Dobrus, Are Jänes, Lehte Evert, Liivi Loi,
Pille Muska, Kristi Põllumäe, Olav Renno; asendusliikmed – Kaire
Kannistu, Maie Mooses;
jaoskonnakomisjon nr 4 (J. Sihveri tn 4, Mõisaküla linn) moodustati 6-liikmelisena: esimees – Silvia Kuusk; liikmed – Maris
Kreem-Õigus, Juta Jalakas, Jaanus Ermits, Helve Visnapuu, Merike
Andruško; asendusliikmed – Lea Fedulova, Ly Torn.
Muudeti vallavolikogu 29. novembri 2017. a otsust nr 8 „Volikogu
alatiste komisjonide moodustamine“ ja kinnitati haridus- ja noorsootöökomisjon 10-liikmelisena ning 24. jaanuari 2018. a otsust nr 26
„Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“
ja kinnitati komisjoni liikmeks Olavi Israel.

Ootame noori lauljaid osalema
konkursil Mulgi Lõõrike
6. aprillil toimub Karksi-Nuia kultuurikeskuses laulukonkurss Mulgi Lõõrike 2019, mille eesmärgiks on pakkuda
Mulgimaa noortele lauljatele esinemiskogemust ning võimalust saada tagasisidet oma ala professionaalidelt.
Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 4. märtsiks saata demovideo, kus on esitatud üks laul vabal valikul. Demovooru
laekunud videote põhjal otsustab 4-liikmeline žürii konkursi
lõppvooru pääsejad. Lõppvoorus antakse igas vanuserühmas välja eripreemiaid ja vanuserühmadeülene grand prix.

Konkursi statuut
Üldinfo:
Demovoor:
videosalvestis esitada hiljemalt 4. märtsiks 2019.
Lõppvoor:
laupäeval, 6. aprillil Karksi-Nuia kultuurikeskuses.
Konkursi tingimused:
Konkursi eesmärgiks on pakkuda Mulgimaa noortele
lauljatele esinemiskogemust ning võimalust saada tagasisidet
oma ala professionaalidelt.
Konkursist saavad osa võtta Mulgimaal elavad (Mulgi
vald, Viljandi vald ja Tõrva vald) lauljad.
Konkurss toimub viies vanusegrupis (vanus seisuga 6.
aprill 2019): I vanuserühm kuni 6aastased, II vanuserühm
7–9aastased, III vanuserühm 10–12aastased, IV vanuserühm
13–15aastased, V vanuserühm 16–19aastased.
Eelvoor:
Demovoorus osalemiseks tuleb saata aadressile kadrikabanen@hotmail.com videosalvestis või link videosalvestisele
(lingi puhul peab salvestist saama alla laadida), mis on filmitud telefoni või muu nutiseadmega, kus on esitatud üks
laul vabal valikul oma saatjaga, fonogrammiga või a capella.
Laulud peavad olema lastele sobivad, arvestades nende
vanust ja võimeid.
Lisaks tuleb täita ka registreerimisvorm, mille leiab aadressilt https://goo.gl/forms/aXQ1MX7FV48LwVrm1

Konkursi osavõtutasu 8 eurot palume tasuda MTÜ
Loomelava arveldusarvele EE627700771002830769 hiljemalt
4. märtsiks. Selgitusse märkida laulja nimi.
Lõppvoor:
Info lõppvooru pääsejate kohta saadetakse lauljatele/
juhendajatele e-kirja teel, avaldatakse Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehel ja lauluvõistluse Facebooki ürituse lehel.
Lõppvooru pääseb igast vanusegrupist 8 lauljat.
Lõppvoorus tuleb esitada üks laul, mis võib, aga ei pea
olema sama, mis eelvoorus lauldud.
Lõppvoorus on võimalus esineda koos saateansambliga,
enda saatjaga või a capella. Fonogrammid ei ole lubatud.
Saateansambliga esinemiseks tuleb esitada korrektselt
vormistatud noodimaterjal korraldajale hiljemalt 15. märtsiks.
Noodid peavad olema esitamise helistikus, sõnad nootide
all, õiges vormis (mitu salmi ja refrään, eel- ja vahemängud),
märkmed saateansamblile dünaamika, tempo jm kohta,
muusika, teksti ja tõlketeksti autorid.
Eelproovid toimuvad graafiku alusel kontserdipäeval.
Prooviaegade graafik saadetakse lauljale/juhendajale e-kirja
teel.
Lõppvoorus antakse igas vanuserühmas välja eripreemiad ning vanuserühmadeülene grand prix.
Žürii:
Žüriisse kuulub neli liiget. Demo- ja lõppvooru hindab
samadest liikmetest koosnev žürii.
Žürii arvestab hindamisel musikaalsust, intonatsiooni
puhtust, diktsiooni, laulutehnikat, isikupära, terviklikku
interpretatsiooni, artistlikkust, dünaamilist ülesehitust, saatja
ja laulja koostööd, emotsionaalsust, laulu sobivust lauljale.
Konkurssi Mulgi Lõõrike korraldab Karksi-Nuia kultuurikeskus koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja MTÜ
Loomelavaga.
Lisainfo: Kadri Kabanen, kadrikabanen@hotmail.com,
tel 5901 7966.

Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi
alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri
muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme
päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan
siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt
557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada,
kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel
tuleb appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt kaart.
rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise
päeval, 21.-24. veebruarini
paikneb enamik jaoskondi
maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui
valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne.
Samuti oleme julgustanud
kohalikke omavalitsusi te-

gema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.–27.
veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks
hääletamine ühel päeval
näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga
teise küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt,
kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris
oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme,
on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab
vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti
võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning
seda ei mõjutaks kõrvalised
tegurid. Erinevate riikide
kogemusele toetudes, kus
valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate

valeuudiste ja kandidaatide
meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud
küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste
läbiviimist takistav teave.
Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka
nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse
käsitlemisse. Üldse on „koostöö“ märksõna, millega annab palju ära teha – meiega
koos aitavad valimisi läbi viia
oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks
nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21.
veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21.
veebruaril kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.
ee. Tuletan meelde, et valija
peab veenduma, et tema
arvuti on korras ning ID-

kaardi ja koodide andmine
teiste inimeste kätte ei ole
lubatud. Elektroonilist häält
on võimalik eelhääletamise
ajal muuta, sel juhul jääb
kehtima hilisem hääl. Kui
valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse.
Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada
maakonnakeskustes. 25.-27.
veebruarini on avatud kõik
451 jaoskonda, samuti on
igas maakonnas avatud vähemalt üks jaoskond, kus
saab hääletada väljaspool
elukohta. Valimispäeval, 3.
märtsil on kõik jaoskonnad
avatud kella 9 – 20, siis saab
hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on
aeg, millal saab oma hääle
kuuldavaks teha. Valimistel
on igal häälel jõud!
Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht
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Meeleolukas klubiõhtu
Jaanuarikuu viimasel
päeval oli järjekordne Meelespea klubi õhtu Abja kultuurimajas. Seda õhtupoolikut võiks nimetada Mulgi
valla erinevate vallaosade
lõimumisõhtuks.
Külalisteks olid Mokalaada daamid Viiu Lepiku
juhtimisel Karksi-Nuiast.
Igaühel neist oli kaasas mälestuskillud lapsepõlvest,
noorusajast, suhtlemisest
lastega. On suur väärtus,
kui mälestused on talletatud, jäädvustatud filmilindile või raamatusse, edasi
antud.
Huvitav oli näha filmist,
kuidas valmib sõir. Suur
tänu nähtu ja kuuldu eest,
mis pani mõtlema, et mälestused on vaja kirja panna.
Laulu ja tantsumuusika-

Noortekeskus tunnustas
Paistu kooli neide

Tänasime Rosalie Raljat kauaaegse töö eest kapelli De La Rosa eestvedamisel. Foto Juhan Sepp

ga rõõmustas meid UueKariste kapell „Ukaas“.
Tänasime Rosalie Raljat
kauaaegse töö eest kapelli
„De La Rosa“ eestvedamisel ja ise kaasa mängides.
Kogu õhtu oli nagu kingitus meile. Veebruaris täitub

28 aastat ajast, mil Meelespea klubi loodi ja kapell
hakkas koos käima.
Suur tänu kõigile endistele ja praegustele klubikaaslastele ning külalistele.
Abja eakas tule iga kuu
viimasel neljapäeval meie-

ga koos aega veetma, kohtuma huvitavate külalistega ja muusikat kuulama.
Meelespea klubi juhatuse
nimel
Leida Lepland

Akordionikontsert Abja kultuurimajas

Kilingi-Nõmme muusikakooli akordioniõpilased ja õpetaja koos Tadas Motiećiusega peale
kontserti. 				
Foto Lauri Sepp

25. jaanuaril toimus Abja
kultuurimajas Leedu tippakordionisti Tadas Motiećiuse kontsert, mis sai teoks
tänu projektile „Muusika
101 Eestimaale”. Ei ole just
tihti võimalust siinkandis
sellist suurepärast esinejat
kuulata. Sellepärast sõitsidki kõik Kilingi-Nõmme
muusikakooli akordioniõpilased, õpetaja ja veel
mõned huvilised kontserti vaatama-kuulama.
Tadas alustas oma õpinguid
Šiauliais, kus õppis õpetaja

Maryte Markeviciene juhendamisel 8 aastat. Edasi
viis tee Leedu Muusika- ja
Teatriakadeemiasse. Noor
talent on oma oskusi täiendanud ka Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias.
Kontserdi avanumbrina
kõlas J. S. Bachi „Itaalia
kontsert”, mis näitas väga
selgelt, et akordion ei ole
ainult rahvamuusika mängimiseks. Oli näha suurepärast tehnikat, vapustavat musikaalsust ja oskust
rahvas ennast kuulama

panna. Enamus KilingiNõmme õppuritest nägid
esmakordselt sellist professionaalset akordionisti. Eriti
jälgisid nad esineja vasaku
käe liikumist – valikbassidega mängimine oli nende
jaoks täiesti uus avastus.
„Putukate süit” (sääsk,
rohutirts, herilane) - oh,
mis imetrikke saab akordioniga teha! Kui ma korraks silmad kinni panin,
oligi tunne, et mu käel
istub tüütu putukas.
Edvard Griegi „Lüürilised

palad” koosnes viiest põhjamaiselt kargest palast.
Seda kuulates tundsin, et
Tadasel on eriline oskus
ka väga vaikselt mängides kuulaja hinge pugeda.
Rääkides pärast kontserti
oma õpilastega, selgus, et
paljude lemmikuks oli G.
Rossini Figaro kavantiin
ooperist „Sevilla habemeajaja”. Õpilased on küll
oma õpitavates lugudes
kasutanud lõõtsa tremolot,
aga nähes nüüd mida Tadas
lõõtsaga teha suudab – jaa,
nii mõnelgi vajus suu lahti.
Fantastiline kontsert oli!
Tagasiteel bussis arutasid
õpilased omavahel, et sellise tulemuse saavutamiseks peab väga-väga palju
harjutama. Natuke aega
valitses bussis vaikus ... nii
mõnigi mõtles oma koduse
harjutamise peale. Olen
päris kindel, et Leedu tippakordionist Tadas Motiećius
suutis kõigile kuulajatele
tõestada, et akordion on
väga võimalusterohke pill.
Õnnela Teearu
Kilingi-Nõmme muusikakooli akordioniõpetaja

Lõõtsavägilased üllatavad viienda sünnipäeva
puhul suure kontserdiga
Lõõtsavägilased alustasid oma tegevust 2014.
aasta jaanuarikuus. Just
siis toimus bändi esimene
proov ja ülesastumine
kodulinnas Karksi-Nuias.
Viie aasta jooksul on antud üle viiesaja kontserdi
ja esinetud kõikidel Eesti

suurimatel lavadel.
Viis aastat on möödunud märkamatult ja sel
puhul tähistab ansambel oma esimest juubelit.
Sünnipäevale kohaselt
korraldavad Lõõtsavägilased suure sünnipäevapeo
Viljandis Pärimusmuusika

Aidas 2. märtsil algusega
kell 19.
Meil on suur heameel, et
saame poistega juba oma
esimest juubelit tähistada
ning eriti eriliseks teeb
selle see, et peale meie astuvad sünnipäevapeol
üles veel meie sõbrad bän-

didest FolkMelody, Ülemakstud Rentslihärrad,
POSÕ ning Põldsepp &
Pojad. Oleme terve bändiga väga põnevil ja ootame
kõiki peole!
ANDRES EELMAA

Grete-Liisa Aalmaa ja Lota Orav.

Foto: erakogu

Karksi-Nuia noortekeskuse jaanuarikuu noorteks valiti
Grete-Liisa Aalmaa (16) ja Lota Orav (14). Lota on neli aastat
tegelenud erinevate ülesannetega Move Your Body korraldustiimis. Grete-Liisa ja Lota kuuluvad aktiivgruppi, kus
võtavad sõna ja mõtlevad kaasa. Nad osalevad aktiivselt
ürituste korraldamises ja on neli aastat tegelenud tantsimisega. Mõlemad käivad ka noortekeskuse fotoringis,
mida juhendab Marnek Tugevus. Lota ja Grete-Liisa on
lõbusad ning võtavad rõõmuga vastu uusi väljakutseid.
Noortekeskuses käivad noored erinevatest koolidest. Lota
ja Grete-Liisa õpivad Paistu koolis.
Illika Orav

Ants
Piip 135
28. veebruaril 2019
12.00 - Ants Piibu sünnikohas mälestuskivi
juures Anikatsis sõnavõtud
13.00 - Ants Piibu vanemate haual Tuhalaanes
mälestusminutid
13.30 - Seminar Tuhalaane külamajas,
ettekanded
Korraldajad: Konstantin Pätsi Muuseum
Tallinnast, MTÜ Tuhalaane,
Tuhalaane külamaja

Ootame rohket osavõttu!
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Valdo Värk esitati Akordioniliidu elutööpreemia
kandidaadiks

Alates 1980. a Abja
muusikakooli akordioniõpetaja. Aastatel 1992–
2007 Abja muusikakooli
direktor. Abja Muusikakooli kammerkoori asutaja. On välja töötanud
Abja muusikakooli akordionieriala üldõppe programmi. Lõuna-Mulgimaa
laste laulukonkursside ja
üleriigilise Laulukarusselli Viljandi maakonnavoorude korraldaja
Abja kultuurimajas. Eesti
akordioniorkester Tremolo looja. MTÜ Accordion
Music Group asutaja.
Alates 2004. a osaleb ta
rahvusvaheliste akordionikonkursside žüriitöös.
Alates 2005. a iga-aastase
rahvusvahelise Pärnu
Akordionimuusika Festivali peakorraldaja. 2006.
a üleriigilise konkursi
eelvooru korraldaja Abja
muusikakoolis. 2009. a
Balti riikide akordioniorkestri Baltic Tremolo looja. Alates 2010. a Mulgimaa Pealinna Akordionfest peakorraldaja. Alates
2010. a rahvusvaheliste
õppelaagrite korraldaja.
Valdo Värgi akordioniõpilased on osalenud
erinevatel konkurssidel
alates 1984. a. Tema õpilased on saavutanud auhinnalisi kohti nii Eesti
Muusikakoolide Liidu
poolt korraldatud Eesti
akordionikonkurssidel,
Pärnu Akordionimuusika
Festivali rahvusvahelisel

konkursil kui ka Šiauliai
rahvusvahelisel akordionikonkursil Leedus ja
Limbaži rahvusvahelisel
akordionikonkursil Lätis.
Üks tema edukamaid
õpilasi läbi aegade on
olnud Helari Tehver, kes
on olnud laureaat kõikidel eelpool mainitud
konkurssidel.
Valdo Värgi eesmärgiks on olnud koosmusitseerimise võimaluste loomine ja akordionieriala
arendamine nii kohalikul,
maakondlikul, vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel
tasandil. Talle on väga
oluline noorte akordioniste koolitamine orkestrantideks, Mulgi valla
muusikaelu rikastamine
nii Eesti akordionistide
kui väliskülaliste kontserttegevuste kaudu, kohalike ja rahvusvaheliste
kultuuriürituste korraldamine ning Eesti akordionimuusika tutvustamine
välismaal. Sel eesmärgil
asutas Valdo Värk MTÜ
Accordion Music Groupi
ja akordioniorkestri Tremolo. Esialgsest üle-eestilisest noorte akordionistide koolitamiseks loodud
akordioniorkestrist Tremolo on praeguseks välja
kasvanud Balti riikide ja
Soome noori akordioniste
kaasav rahvusvaheline
akordioniorkester Baltic
Tremolo. Viimase 9 aasta
jooksul on Baltic Tremolo
Valdo Värgi eestvedami-

sel võitnud mainekaid
rahvusvahelisi akordionikonkursse (näiteks 2012.
a Itaalia festivali Citta
di Lanciano Grand Prix
ja 2017. a Praha akordionikonkursi I koht).
Rahvusvahelise orkestri
töös hoidmiseks ja esinemisvõimaluste loomiseks
korraldab Valdo Värk festivale ning õppelaagreid.
Esialgselt üle-eestilised,
praeguseks rahvusvahelised õppelaagrid toimuvad Eestis, Lätis ja Leedus
4–5 korda aastas. Laagri
eesmärgiks on tihendada
sidemeid Eesti muusikakoolidega, arendada
koostööd Läti, Leedu ja
Soome akordionistidega.
Lisaks peab Valdo Värk
tähtsaks Eestis asuvate
tugevate nn venekeelsete akordionikeskuste,
näiteks Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva muusikakoolide lõimumist ja
liitmist Accordion Music
Groupi akordionialase tegevusega. Laagri baasorkestriks on Baltic Tremolo.
Laagrites toimuvad ka
metoodilised loengud ja
meistrikursused. Laager
lõppeb Baltic Tremolo
kontserdiga.
Valdo Värgi korraldatud Pärnu Akordionimuusika Festival on
ainus Eestis toimuv rahvusvaheline akordionifestival, olles seega Eesti
esindusfestivaliks. 3-päevase suurürituse raames
toimub palju erinevaid
tegevusi. Kontserdid
Pärnus ja Pärnu lähistel. Festivalil on andnud
kontserte külalised Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Poolast,
Valgevenest ja Rootsist.
Pärnu Akordionimuusika
Festivali raames toimub
ainus Eesti rahvusvaheline akordionikonkurss.
Konkurss on mõeldud
solistidele, ansamblitele
ja orkestritele ning osavõtjaid on iga-aastaselt ca
50 (35 solisti, 10 ansamblit
ja 2 orkestrit). Festivali
raames toimub ka lõõtsa- ja akordionimängijate kokkutulek, mis on
juba 50 aasta pikkuse
traditsiooniga harrastusmängijate kokkutulek.
Festivali ajal toimub rahvusvaheline akordionistide õppelaager, mille
baasiks on orkester Baltic

Tremolo, õpetajateks orkestri dirigendid ja külalisõppejõud. Festival kulmineerub Baltic Tremolo
kontserdiga.
Teine Valdo Värgi
korraldatud iga-aastane festival on Mulgimaa
Pealinna Akordionfest.
Selle festivali eesmärgiks
on tutvustada ajaloolist
Mulgimaad, selle traditsioone, muusikat ja muusikuid. Toimub rahvusvaheline akordionistide
õppelaager, mille baasiks on taaskord orkester
Baltic Tremolo. Festivali
kontsertidele on kaasatud
lõõtspillid, torupillid ja
teised rahvapillid.
Valdo Värk on akordioni erialaselt tuntud kogu
maailma akordioniringkondades. Tema süstemaatiline töö on tõstnud
Eesti akordionikultuuri
väärtust mujal maailmas
ning loonud suure riike
ühendava erialase sõpruskonna. Võib julgelt
väita, et Valdo Värgi tegevus on hoogustanud ja
edendanud Eesti akordionikultuuri igal tasandil
kohalikust kultuurielust
rahvusvaheliseni välja.
Valdo Värk on teenekas ja
väga silmapaistev rahvakultuuri edendaja Eestis
ja Eesti akordionikultuuri
kuvandi looja kogu maailmas. Seetõttu peab Eesti
Akordioniliit oluliseks
tunnustada Valdo Värki
ühekordse elutöötoetusega.
Valdo Värgi elutööpreemia saamiseks andsid enda soovituse Mulgi vallavalitsus, Soome
Akordioniliidu president
Kimmo Mattila, Leedu
Akordioniliidu president
Ricardas Sviackevicius,
Šiauliai S. Sondeckisa
nim. Kunstide Gümnaasiumi akordioniõpetaja
Maryte Markeviciene, J.
Medina nim Riia muusikakeskkooli akordioniõpetaja Natalija Melnikovica, Abja muusikakooli
löökpilliõpetaja Endel
Purju, Valdo Värgi õpilase
Helari Tehveri vanemad.

Esitatud andmete põhjal
kokku kirjutanud

Lauri Sepp

Valdo Värgi õpilaste, ansamblite ja
orkestrite konkursivõidud:
1984. a Vilja Vister vabariikliku konkursi Pärnu regioonivoor
I koht, Tallinna lõppvoor II koht
1994. a Alo Raieste üleriigilise konkursi Pärnu regioonivoor I koht
1996. a Kunnar Kukk üleriigilise konkursi Pärnu regioonivoor
II koht
1998. a Kunnar Kukk üleriigilise konkursi Pärnu regioonivoor
I koht
2000. a Elerin Laas üleriigilise konkursi Tootsi regioonivoor I koht
2004. a Ida Rahu üleriigilise konkursi Pärnu regioonivoor I koht
2006. a Bigit Tiit üleriigilise konkursi Abja regioonivoor II koht
2006. a Ida Rahu Šiauliai (Leedu) rahvusvahelise konkursi III koht
2008. a Kelli Välba üleriigilise konkursi Tootsi regioonivoor I koht
2010. a Helari Tehver 28. Pärnu Akordionimuusika Festival II koht
2011. a Helari Tehver 29. Pärnu Akordionimuusika Festival
III koht
2011. a Helari Tehver üleriigilise konkursi Pärnu regioonivoor
II koht
2012. a Baltic Tremolo Itaalia festivali Citta di Lanciano
Grand Prix
2013. a Helari Tehver 31. Pärnu Akordionimuusika Festival II koht
2013. a Helari Tehver Šiauliai (Leedu) rahvusvahelise konkursi
III koht
2013. a Helari Tehver Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss
„Parim noor instrumentalist“ III koht
2014. a Helari Tehver 32. Pärnu Akordionimuusika Festival II koht
2014. a Helari Tehver Šiauliai (Leedu) rahvusvahelise konkursi
III koht
2014. a Helari Tehver Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss
„Parim noor instrumentalist“ III koht
2015. a Helari Tehver 33. Pärnu Akordionimuusika Festival I koht
2016. a Helari Tehver 34. Pärnu Akordionimuusika Festival I koht
2016. a Helari Tehver Šiauliai (Leedu) rahvusvahelise konkursi
I koht
2017. a Helari Tehver Limbaži (Läti) rahvusvahelise konkursi
III koht
2017. a Abja Accordion Band (Merili Kask, Helari Tehver, Kuldar Kask, Karmen Kask) 35. Pärnu Akordionimuusika Festival
ansamblite kategooria II koht
2017. a Baltic Tremolo Praha Akordionikonkursi I koht
2018. a Helari Tehver Eesti Muusikakoolide Liidu
konkurss „Parim noor instrumentalist“ II koht
2018. a Helari Tehver 36. Pärnu Akordionimuusika Festival I koht
2018. a Abja Accordion Band (Merili Kask, Helari Tehver,
Kuldar Kask, Karmen Kask) 36. Pärnu Akordionimuusika Festival
ansamblite kategooria I koht
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Ettevõtluspäev Halliste põhikoolis
16. jaanuaril toimus Halliste põhikoolis ettevõtluspäev. Korraldajaks oli 9. klass
ning ülesandeid pidid täitma
6.–8. klassid. Aasta tagasi käisime kõik sama päeva raames
Tartus Ettevõtluskülas, mille
alusel tõi nüüd 9. klass sama
põneva ettevõtmise ka oma
kooli.
9. klassi õpilased olid päevakorraldajad ja juhendajad,
kes seletasid 6.–8. klassi õpilastele ettevõtte ja ettevõtlusega seotud mõisteid ja põhimõtteid, mille alusel saadi
kohe omandatud teadmised
praktiliselt käiku lasta. Kõik
pidid oma mugavustsoonist
välja astuma, sest ettevõtete
valimine toimus loosimise
teel. Nendeks olid näiteks
linnavalitsus, meditsiinikeskus, meediamaja, ilusalong,
pank, kaubamaja ja tootmisettevõte.

Mitu pead on ikka mitu pead.

Päeva eesmärk oli võimalikult lihtsalt, mänguliselt
ning lastele arusaadavas
keeles seletada inimeste,
majanduse ja ühiskonna
omavahelisi seoseid. Kuidas,

Foto: Riina Linaste

kust ja kuhu liigub päriselus raha, kui palju mingi
asutus seda küsib, kuidas
ühel hetkel on sul rahakott
raha täis ja järgmisel silmapilgul on see n-ö kadunud.

See on minu arust palju mugavam ja meelepärasem viis
õppida, kui pidada 2-tunnine
loeng, kust käivad läbi mõisted, millest paljud ei pruugi
arugi saada. Jutt jookseb
ühest kõrvast sisse ja teisest
välja.
Teema on tähtis ja päevakajaline ning ma usun, et ei
ole kedagi, kes sellega kunagi
kokku ei puutuks. Loodan,
et päeva lõpuks said meist
nooremad koolikaaslased
piisavalt teadmisi, kui raskelt raha tuleb ning oskavad
näha seost mängu ja päriselu
vahel. Kõik olid tublid ja said
oma ülesannetega kenasti
hakkama.
ANGELIKA
KALITVENTSEV
Halliste põhikooli
9. klassi õpilane

spordiuudised
Mulgi male 2019 alustas
20. jaanuaril alustas igaaastane Mulgi maleturniir,
mis koosneb neljast etapist. Esimene etapp toimus UueKariste rahvamajas, kuhu oli tulnud 18 maletajat. Peale
7. vooru selgus võitja, kelleks osutus Ion Mõndresku.
Talle järgnesid Hillar Kuhi, Gert Elmaste, Aivo Joamets,
Mati Saks. Võistlemas oli ka kaks naist. Üldarvestuses sai
7. koha Marju Valmsen ja 8. koha Eha Lihtne.
Lauri Sepp

Novus
Laupäeval, 9. veebruaril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuses sõbrapäevale pühendatud novuse turniir
multipaarismängus. Kohale oli tulnud 24 võistlejat, mille
tulemusena moodustus 12 paari. Võitsid Mulgi valla
mängijad Martin Raidlepp ja Kalev Raidlepp. Külalissportlastest osutus parimaks teise koha saavutanud Janis
Ungurs Lätist.
Järgmine turniir toimub Karksi-Nuia
kultuurikeskuses 20.04.2019 algusega 10, ürituse algus
9.30. Kohtumiseni!
Ottomar Raidlepp

Tõstesport

Lego Mindstorms andis võimaluse
Novembrikuu ühel õhtupoolikul kogunesid Halliste
põhikooli lapsed ja nende
vanemad õhtukooli. Võimalus oli kaasa lüüa paljudes põnevates toimingutes,
sealhulgas robootikas. Üht
õpituba oli juhendama tulnud Ramon Rantsus, kes on
Hariduse ja Infotehnoloogia
SA (HITSA) koolitaja. Suure
üllatuse osaliseks saime siis,
kui selgus, et ühe robotiehitamise komplekti koos matiga
saab kool kingituseks.
Meie kooli robootikud
osalesidki laupäeval, 19. jaanuaril Tartus Tamme gümnaasiumis võistlusel First
Lego League. Robootikahuvilisi on sügisest saadik
juhendanud Artur Rõigas.
5. klassil on robootika lausa
valikainetund.
Võistlusel osalesid lisaks
Magnus Järvisele, Andro
Künnapile, Carol ja Katrin
Erolile 5. klassist veel nooremaid koolikaaslasi, 2. klassist
Hendrik Rahu ja Kristofer
Eiche, 4. klassist Sepo Poom
ja Niikas Gaston.
Kuigi ma ise robootikavõistlusel ei osalenud, püüdsin toimunust aimu saada
intervjueerides osalisi. Eelnevalt teadsin, et lastel on
tunnis programmeeritud ja
legodest valmistatud robot.
Võistkonna nimeks sai Halliste Tankid.
Kui kaua te võistluseks
treenisite?
Niikas: Vist umbes kaks
nädalat.
Sepo: Jah, umbes nii.
Hendrik: Kaks nädalat,
saime mõnest tunnist ka ära,
pidime valmistuma.
Kas jäite tulemusega rahule?
Hendrik: Viiele tiimile
tegime pähe! 20 tiimi oli.
Niikas: Esimene kord oli

Gert Lehtme, Erik Raagmets.

Robootikud Tartus. 				

võistelda, sellisel puhul võib
küll rahule jääda. Me olime
ühed nooremad.
Sepo: Üsnagi.
Magnus: Jäime küll.
Kas võistlus oli kerge või
raske?
Sepo: Nii ja naa.
Niikas: Pinget oli palju.
Tean, et võistlus oli jaotatud etappideks. Milline etapp
oli teie jaoks kõige raskem?
Sepo: Minu jaoks esimene
etapp. Siis veel ei teadnud,
kuidas asjad käivad. Robot
hakkas meil tagurpidi liikuma.
Niikas: Saime ka karistuspunkte. See oli kohtuniku
vea tõttu minu arust. See oli
kolmandas voorus. Kohtunik
oli noor, õpilane alles, ja ta ei
teadnud vist täpselt reegleid.
Hendrik: Karistuspunkte
saime siis ka, kui ei tohtinud
robotit enam areenil puutuda, aga meie puutusime, sest

meil jäi robot kinni.
Katrin: Minu arust oli
see kõige raskem, kui robot
pidi kinni püüdma legodest
ruudu. Ruut pidi maandudes
terveks jääma, aga läks ikka
katki.
Magnus: Etappi ma ei
oska nimetada, aga oli mingi
vetikate asi. Vetikatega seotud, et need aitavad kosmoses paremini hingata.
Pidite oma kodus valmistatud robotit ka tutvustama.
Kuidas tutvustamisega läks?
Niikas: Tuli välja, et meil
oli robotil liiga pikk detail.
Me ei teadnud täpselt. Lisasime ruttu sensorid ja lühendasime detaili.
Sepo: Programmeerisime
veel. Ehitasime külge veel
ühe asja, millega saime teist
ülesannet paremini sooritada.
Hendrik: Haamer oli robotil jah liiga pikk. Oleks

Foto: Artur Rõigas

pidanud olema 30,5 cm, meil
oli umbes 50 cm.
Kas robootikaga seonduv
hakkas nüüd rohkem huvitama ka?
Kõik korraga: Jaa!
Sain veel teada, et First
Lego League võistlusel oli
ka oma hümn, mida lauldi
viisil „Isamaa ilu hoieldes“.
Oli eeslaulja ja kõik võistkonnad laulsid täiel rinnal kaasa.
Sellega võistluspäev Tamme
gümnaasiumis algaski. Õige
tuliseks läks asi siis, kui kõlas
ka stardihüüe „First Lego
Legue!“. Võistlus ise on nüüd
juba möödunud aja lugu.
Huvilisi jätkub ja loodan, et
mõnigi osaleja teeb tulevikus
ise robootikas ajalugu!
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli
õpetaja

Foto Enn Raieste

Rahvusvahelistel tõstevõistlustel Aravete Kang
26.01.2019 oli välisvõistlejaid Leedust, Valgevenest ja
Venemaalt, kes olid põhiliselt tulnud konkurentsi pakkuma Eesti lahtistele veteranide meistrivõistlustele. Samas
toimunud Mati Kulmu mälestusvõistlustel kuulus kaalus
-73 esikoht Erik Raagmetsale 178 kg. Kehakaalus -81
kg tegi Gert Lehtme kogusummaks 160 kg ja saavutas
selle tulemusega 5. koha. Gert ja Erik on U-17 klassi
noormehed, kelle tähtsam võistlus on aprilli lõpus Eesti
noorte meistrivõistlused. Poisid on tublid harjutajad ja
lisasid oma isiklikule rekordile 20 ja 21 kg võrreldes 2,5
kuu taguse võistlusega.
Enn Raieste

Tuhalaane külakoosolek
Kord aastas kutsume kokku külarahva, et anda ülevaade sellest, mis tehtud ja mis tulekul. Ühise otsusega
valisime taas endi hulgast külavanema, kelleks on seda
tööd juba aastaid teinud Enn Sarv.
Ülevaate eelmisel aastal toimunust andsid MTÜ
Tuhalaane ja külamaja. Ühiselt on koostatud erinevaid
külaelu edendavaid projekte. Kohaliku Omaalgatuse
Programmile esitati projekt „Harjutamine teeb meistriks“, mille abil soetati majja keraamika töötubadeks
vahendeid.
Arutasime ka uue aasta plaane. Ühise mõttetöö tulemusena vaadati üle uute projektide vajadused ning esimese
poolaasta ürituste kava. Ootame külarahvast osalema meie
pakutavatel üritustel, aga ka ühistel talgupäevadel ja töötubades.
Anneli Anijärv
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Nupukad abivahendid aitavad muuta igapäevatoimetused lihtsamaks
Sõbrapäeva eel otsivad paljud Jõgevamaa elanikud kingitusi, millega
lähedasi rõõmustada ja üllatada. Üha
enam soovitakse leida kingiks midagi
põnevat, millel oleks kingi saajale ka
praktiline väärtus, kuid mis ei koormaks
rahakotti.

Tartus abivahendite üürimise ja müügiga tegeleva Invaru klienditeeninduse
valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul tuntakse
huvi nupukate olmeabivahendite vastu nii
isikliku kasutamise kui ka kingi tegemise
eesmärgil. “Üha enam soovitakse leida
kingiks midagi põnevat, millel oleks ka
praktiline kasu ja mis ei laastaks rahakotti eriti saabuvate pühade ajal,” selgitab Tiido.
Tema sõnul ei teatagi sageli, et igapäevategevuste lihtsustamiseks on loodud palju
kasulikke ja uuenduslikke abivahendeid
- nii erivajadustega inimestele kui ka eakatele, kes oma tavapäraste toimingutega
vahel hätta jäävad.

Nööpija, purgiavaja või seljapesija?

aasaga abivahend, mis sobib nööpide ja
lukkude kinnitamiseks ühe käe abil. Nööpija kasutamiseks tuleb suunata aasaga
otsik läbi nööpaugu ja haarata nööp läbi
aasa, seejärel tõmmata nööp august läbi.

talvesaabaste, kummikute kui ka spordijalatsitega.

Tuleme kokku laupäeval,
9. märtsil kell 10
Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse
seltsi majas Viljandi mnt 2a.
Teemad:
Talvest väsinud mesilaspered suvisteks meetootjateks.
Mesinduse olukord ja arengud meil ja mujal.
Lektor Aleksander Kilk.
Küsimusi saab esitada ühises teelauas.

Purgiavaja - kahe soonega purgiavaja
aitab vähendada koormust liigestele ja
kasutatavat lihasjõudu. Kaane avamiseks
lükatakse purk soonde, selle kaas lukustub
ja avaneb lihtsalt purki keerates.

Seljapesusvamm - ovaalne ja soontega
käepidemega seljapesusvamm ei ima vett
endasse ja on seega kerge ning tasakaalus,
isegi märjana. Kaares kuju võimaldab kasutada svammi selja pesemiseks mugavalt ka
inimesel, kelle käte liikuvus on vähenenud.

“Liikumiserivajadustega inimestele ja
eakatele mõeldes tasub otsida kingituseks
midagi, mis aitaks neil iga päev paremini
toime tulla. Tuubipigistaja, nööpija, pannihoidja ja soki jalgatõmbaja on vaid mõned
näited praktilistest kingitustest,” rääkib Tiido.
“Samas on tegemist ustavate abimeestega,
mis toetavad vanemas eas inimest, kel pole
igapäevaseid toiminguid enam nii kerge
sooritada.”
Hea näide põnevatest ja kasutajate jaoks
üllatavatest abivahenditest on Tiido sõnul
näiteks purgiavaja, mis aitab tänu oma soontele tugevalt kinnikeeratud kaanega purke
hõlpsamalt avada. “Eks iga taoline lahendus
on tekkinud siiski tulenevalt vajadusest näiteks, kui tervislik seisund ei võimalda
enam riietumiseks piisavalt kummardada
või painduda, ei jäägi muud üle kui leida
sobilik abivahend, mis selle tegevuse sooritamist toetab,” kirjeldab Tiido.

Kevadine õppepäev
mesinikele

Ootame rohket osavõttu.
Leili Nael
seltsi juhatuse liige

Teade

Soki ja suka jalgatõmbaja - sobib
vähese liigesliikuvusega kasutajale, sest
väldib liigset painutust puusaliigesest ja
vähendab kukkumisohtu tegevuse käigus.
Kasutamiseks tuleb sokk või sukk abivahendi otsa asetada ja siis abivahendi abil
see jalga tõmmata.
Nööpija - pikem metalse painduva

Ideid praktilisteks kinkideks
Libisemisvastased tallad - aitavad
lume ja libeda korral turvaliselt liikuda.
Taldu on lihtne paigaldada tänu takjapaelale ja need sobivad kandmiseks nii

Haarats - käte talitluse ja liigesliikuvuse
vähenemise korral on haarats abiks kuni
1 kg kaaluvate esemete haaramisel.
Haaratsi käepide on 90-kraadise nurgaga
ja lisatoega küünarvarrele.
Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele
spetsialiseerunud valdkonna suurim
ekspert Eestis, mis asub nüüd ka Tartu
kesklinnas. Üle Eesti kaheksas linnas
asuvates teeninduspunktides käib igal
kuul enam kui 10 000 abivajajat.

Halliste postipunktis pakutakse järgmisi teenuseid:
• riigisiseste ja rahvusvaheliste kirjade
vastuvõtmine ja väljastamine
• riigisiseste ja rahvusvaheliste postipakkide
vastuvõtmine ja väljastamine
• maksete vastuvõtmine
• ajalehtede ja ajakirjade tellimuste vastuvõtmine
• Postipunktis on müügil postmargid, ümbrikud,
turvaümbrikud ja väike valik postkaarte.
Halliste postipunkt asub Leerimajas Kulla külas
Halliste raamatukogus.
Halliste postipunkt on avatud raamatukogu
lahtiolekuaegadel:
esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval
10–17
kolmapäeval
10–18

reedel

10–16

Vahetund on lahe tund
Nii lapsevanemad kui
õpetajad soovivad, et lapsed kasvaksid tarkadeks
ja teadmishimulisteks, aga
ka vaimselt ja füüsiliselt
terveteks ning aktiivseteks.
Sestap on oluline, et vahetund ei mööduks ninapidi
mobiiltelefonis, vaid pakuks õppetööst lõõgastust
ja vaheldust, võimalusi
otse suhtlemiseks eakaaslastega ja piisavat liikumistegevust.
Mõisaküla koolis on uue
alanud aasta kõik vahetunnid möödunud lauamängude mängimise tähe all.
Saali on üles seatud maleja kabemängu võimalused,

samuti „Tsirkuse”, „Reis
ümber maailma” ja paljude teiste tegeluste lauad.
Nii suured kui väikesed
panevad end proovile tasakaalutrikke proovides. Selleks on vahvad pisikesed
plastiktoolid, mida üksteise
otsa ladudes on võimalik tornilaadne moodustis
ehitada. Kui tasakaalu saavutamiseks vastukaaluga
arvestada ei osata, kukub
ehitis kolinal ümber. Kui
osatakse, tuleb hinge kinni
hoida, et meetrini kõrguv
konstruktsioon ikka püsti
jääks ja võimalusel muudkui kerkiks ja kerkiks.
Eriti hea on tõdeda, et

Saali on üles seatud male- ja kabemängu võimalused. Lumekujud kerkisid ja pallid veeresid. Fotod Pirje Usin

lapsed oskavad maletada.
Kümneminutilise vahetunniga muidugi malepartiid
lõpetada ei suudeta, kuid
vahetunnikella helisedes
tormatakse klassidest taas
alla saali, et poolikut partiid
jätkata. Ja teiste mängulau-

da pole siiani keegi segamini ajanud. Tore on näha, et
neid, kes malekäike päriselt
veel ei tea, aga õppida
soovivad, koolikaaslasedprofid ka heatahtlikult suunavad.

Veebruarikuu teiseks nädalaks sadas maha võimas
lumi ja plusskraadid panid
sulalume ka korralikult
pakkima. Nii otsustatigi,
et pärast teist tundi kõik
õue ja tunni ajaga lumememmedest memmering

ümber koolimaja. Muuseas
– mõnel lapsel oli see elu
esimene lumemees! Pole
meil ju aastaid korraliku
lumega talve olnud. Lumekujud kerkisid ja kerkisid,
pallid veeresid ja veeresid.
Naljakas küll, aga lumi sai
otsa! Ei saa ju juba veeretatud lund teist korda üle
veeretada. Aga lumekujud
said lustakad!
Vahetund on lahe tund!
Ja õues müttamine mõnes
ainetunnis ei mõju hallidele ajurakkudele ka sugugi
halvasti!
Aita Matson

7

Mulgi valla infoleht

KUHU MINNA
Abja kultuurimaja

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

I korrusel näitus „Pressifoto 2017“.
24.02 kell 10 EV 101 ajalootund.
24.02 kell 11 EV 101 kontsert-aktus, parimate tunnustamine,
suupistelaud.
25.-27.02 kell 12-20 eelvalimised väikeses saalis.
27.02 kell 16 Animafilm „Väike draakon Kokosaurus: seiklus
džunglis“. Pääse 3 €/2 €.
27.02 kell 18 film „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“. Pääse 5 €/4 €
28.02 kell 17 klubi „Meelespea“ õhtu, külas Peeter Jürgens.
03.03 kell 9 -20 Riigikogu valimised.
03.03 kell 17 film „Tõde ja õigus“. Pääse 5 €/4 €
07.03 kell 15 Viljandi Pensionäride Liidu naistepäevapidu.
08.03 kell 18 kontsert „Muusika 101 Eestimaale“. Ingely Laiv –
oboe ning Olivier Girardin (Prantsusmaa) – flööt.
12.03 kell 17 Abja muusikakooli I klassi kontsert.
14.03 kell 18.30 Abja mälumängu V voor.
19.03 kell 17 Abja muusikakooli orkestriosakonna kontsert.

22.02 kell 17 II korruse fuajees näituse „NKK Karksi jaoskond 5“
avamine.
22.02–31.03 II korruse fuajees näitus „NKK Karksi jaoskond 5“
24.02 kell 11 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile.
24.02 kell 12 kontsertaktus „Eesti Vabariik 101“
1.03–31.03 näitus sinises saalis, Made Balbat, graafika ja I korruse fuajees „Lihtsalt pärandkultuurist“.
1.03 kell 18 Move your body. Pilet eelmüügist 2.-, kohapeal 5.3.03 kell 9 Riigikogu valimised.
3.03 kell 12 pühapäevane kohtumine: looduslike pühapaikade
ja rahvapärimuse uurija ning tutvustaja Ahto Kaasik. Pilet ette
tellides 5.-, kohapeal 7.5.03 kell 17 vastlapäeva tähistamine.
6.03 kell 17 animafilm „Väike draakon Kokosaurus: Seiklus
džunglis“. Pilet 4.-, 2.50
6.03 kell 19 kino „Tõde ja õigus“. Pilet 5.-/4.9.03 kell 20 naistepäevapidu ansambliga Vanker. Üllatused!
Pilet eelmüügist 7.-, kohapeal 10.11.03 kell 13.30 toidulisandite esitlus-müük.
13.03 kell 17 kino „Johannes Pääsukese tõeline elu“. Pilet 5.-/3.50
13.03 kell 18 mälumäng.
13.03 kell 18 NKK Karksi jaoskonna üldkoosolek, 5. aastapäeva
tähistamine.
16.03 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses.
17.03 kell 10 laulupeo II segakooride ülevaatus.
20.03 kell 18 kevade alguse kontsert „Valgrega“. Kärt Tomingas
(vokaal), Külli-Katre Esken (klahvpillid), Raimond Mägi (bass),
Elvis Jakobson (löökpillid). Pilet 5.-/3.22.03 kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskuse noorte näiteringi K17
etendus.
22.03 kell 18 Anne Rändva õpituba „Idamaade tarkuste läbi hea
tervise juurde“. Ette registreerides osalustasu 17.23.03 kell 17 Viljandimaa rahvamuusikute ja kapellide päev,
Baltica 2019 maakonna eelpidu.
24.03 kell 12 pühapäevane kohtumine. Aasta looma kobrast
tutvustab metsa- ja jahimees Vahur Sepp ning aasta linnust
öösorrist pajatab loodusfotograaf Arne Ader. Pilet ette tellides
5.-, kohapeal 7.25.03 kell 6 maarjapäeva tähistamine.
27.03 kell 17 nukufilm „Kapten Morten Lollide Laeval“. Pilet
4.-/3.27.03 kell 19 kino „Mehed“. Pilet 5.-/4.-

HALLISTE RAHVAMAJA
22.02 kell 13.30 pärja asetamine Halliste põhikooli juures asuva
Vabadussõja mälestussamba jalamile. Kell 14 Eesti Vabariik 101
aktus Halliste rahvamajas. Kaetud kohvilaud.
22.03 kevadpidu ansambliga Dolores, Hürrem 5.
Jälgige kuulutusi!
Alates 18. veebruarist kell 18 tegutseb rahvamajas laste showtants.

HALLISTE RAAMATUKOGU
4.02–28.02 raamatunäitus „Vana aja lood“.
4.02–28.02 raamatunäitus „Elagu Eesti!“.
1.03–29.03 raamatunäitus „Kaunis eesti keel“.
14.01–28.02 raamatunäitus „Eesti 100“ Halliste põhikoolis.
14.01–28.02 raamatunäitus „Kultuurkapitali lastekirjanduse.
preemia saanud lasteraamatud“ Halliste põhikoolis.
1.03–31.03 raamatunäitus „Vana aja lood“ Halliste põhikoolis.
1.04–30.04 raamatunäitus „Hea raamat“ Halliste põhikoolis.

KAARLI RAHVAMAJA
5.03 vastlapäeva tähistamine Õisu mäel. Jälgige kuulutusi!

KARKSI KÜLAMAJA
5.03 kell 11 eakate ennelõuna „Hõissa, vastlad“.
12.03 kell 12 riiete müük.
22.03 kell 16 sünnipäevapidu: ansambel Ehatäht 50.

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
26.02 kell 11 laste tegelustuba: maru karu.
27.02 kell 11 mängude päev: liikumis- ja lauamängud.
28.02 kell 11 laste tegelustuba: nokamütsikujulised võtmehoidjad.

KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS

24. veebruaril kell 14 jumalateenistus armulauaga
kiriku käärkambris.
10. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga
kiriku käärkambris.
24. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga
kiriku käärkambris.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus, tel 5341 3394, epost: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797

KARKSI PEETRI KIRIKUS

3. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgneb koguduse täiskogu koosolek.
17. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgneb piiblitund ja kohvilaud.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus,
matus, piht) tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIKUS

3. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
17. märtsil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
LEERIAEG

Kutsume kõiki huvilisi leeritööle. Leiame üheskoos
kosutust hingele, tuge usule, julgustust eluks. Mõisaküla kirikus toimuvad leeritunnid üks-kaks korda kuus
jumalateenistuste ajal ja järel. Leeripüha tuleb ühel ilusal
suvisel pühapäeval.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

7.03 kell 15 rännak vanade fotode abil.
21.03 kell 11.15 kohtumine kirjanik Anti Saarega .		
1.03–30.03 näitused „Kirjanik kui amet: kirjanikupalga saajad
2019“ ja „Kauneimad raamatud 2018“.

MURRI HÄÄRBER
20.03 kell 12 saame kokku ühises vestlusringis, kus arutleme
teemal „Mida toob meile aasta 2019?“ Külas Kerstin Rei
Abja-Paluojalt

Mõisaküla kultuurimaja
24.02 kell 13 EV aastapäevale pühendatud kontsert-aktus.
Ajaloomeenutus Anu Laarmannilt, tublide tunnustamine.
Esinevad Mõisaküla Big Band Iivo Hakkaja juhendamisel ja
kammerkoor Kungla, dirigent Kadi Kask. Kaetud tordi- ja
kohvilaud.
5.03 kell 11 vastlapäev linnamäel, vastla mängud, vastlaliud,
järgneb supi ja kuklite söömine kooli sööklas.
6.03 kell 19 Komöödiateatri etendus „Hotell California“ peaosades Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas. Pääse: 14.-/ 16.- saadaval
piletilevis, linnavalitsuses ja kultuurimajas. Tund enne etendust
avatud teatrikohvik.
14.03 kell 18 Eesti mängufilm „Tõde ja õigus“. Pääse 3.50/ 5.17.03 kell 10 Mulgi male 2019 III etapp.

SUDISTE KÜLAMAJA
8.03 kell 18.00 naistepäeva kontsert. Esinevad: pillimees Sulev,
linetantsijad ja Sudijad. Katame ühislaua!

TUHALAANE KÜLAMAJA
23.02 kell 12 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus
28.02 kell 13.30 seminar: Ants Piip 135.
9.03 kell 11 vastlatrall Kirikumäel.
9.03 kell 15 naistepäeva tähistamine.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
22.02 kell 17 101 aastat Eesti Vabariiki: „Lood ja mõtisklused
möödunust“. Meenutavad endised Halliste vallavanemad Ene
Maaten, Andres Rõigas ja teised. Pidupäevakringel ja kohv
23.02 ühiskülastus Ugalasse: „Meistrite liiga“ (Klubi 60+)
8.03 kell 20 naistepäevapidu. Tantsitab ansambel Onupoeg.
Esineb Kaarli rahvamaja naisansambel Rosin.
Pääse 8.-. Oma laua katab piduline ise. Info 5348 2842
20.03 kell 18 kevadine kaminaõhtu. Vestleme teemal „Vaimne
energia kriis – mis see on“. Külas psühholoog Hille Krusberg
Viljandi tervisekeskusest.
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Info tel 5348 2842.

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
6. jaanuaril sündis Eve-Ly Jugansoni
ja Konstantin Malinovski perre poeg
DOMINIK
18. jaanuaril sündis Kerli Kauri ja
Ragnar Koigi perre tütar MIA
21. jaanuaril sündis Minna Salmistu ja
Hurmet-Mihkel Ilusa perre tütar HIIE

Ostame metsamaad
Eesti parimad hinnad. Võib olla ka kaasomand.
Tel 5382 3482

Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsastunud kraavipealsed, metsa- ja
põllualad. Info tel 5345 8630 Tauri Õigus
Ostan väiksemaid metsa- ja põllukinnistuid. Info tel 5345 8630 Tauri Õigus

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...
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Õnnitleme eakaid hällilapsi
1. märts
ELVI-HELENE SARAP		
1. märts	SILVIA AAVIK			
1. märts
AIME ALLIK			
2. märts
LEMBIT-MART TOOMSALU
3. märts
ELMAR LEPIK			
3. märts
ANNE LEIBUR			
3. märts
KAI JÕESTE			
4. märts
AIME VAHER			
4. märts
JULIUS ALP			
4. märts
EEVI UKE			
4. märts	MIHKEL OLTSMEIER		
4. märts	MAIMU JAKSON			
5. märts
NIINA ZUKOVA			
5. märts
HELMI RAHE			
6. märts
ILSE ISRAEL			
7. märts
LEILI PAARMAN			
7. märts
VIKTOR TÕNISSON		
7. märts
LIIA IGGA			
8. märts
LEHTE HUNT			
8. märts	MAIMU MÄNNIK		
8. märts
HELLEN SARV			
8. märts
KALJU KIVISILD			
8. märts
URVE TAMMIST			
9. märts
UNO TISLER			
10. märts
HELMUT ARAK			
10. märts
AINO TEEMUSK			
10. märts
VIRVE LINDE			
10. märts	MAIE JERŠOVA			
10. märts	MILVI KURN			
11. märts
ELVI SINIMETS			
12. märts
ILONA KUKK			
12. märts
HELJU KASEORG		
12. märts
HEINO NÕGU			
14. märts	SELMA AVI			
14. märts
IRMA LOORBERG		
14. märts
NIINA REBANE			
14. märts	MALLE KULL			
14. märts	TIIU UNIVER			
14. märts
KATRIN KALAM			
14. märts	TOOMAS SAAR			
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70
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14. märts
VILMA TORNIUS		
70
15. märts
ERLI ILVES			
85
15. märts
AINO RANG			
84
15. märts	SILVI-LAILI SIMM		
82
16. märts
AINO KAELAS			
94
16. märts	MEIDA JENTS			
89
16. märts
VEERA KINK			
88
16. märts	TIINA LÕO			
87
16. märts	REET KÕÕRA			
75
17. märts
AIME VIITAK			
82
17. märts
HENDRIK TEEARU		
81
18. märts	MIRALDA JANITA ALLA		
98
19. märts
ANNE TAUTS			
70
20. märts
LIDIA LIIVAK			
89
21. märts
ELLA LAKS			
94
21. märts
HELLE ILVES			
88
22. märts
KALJU PÄRT			
88
22. märts
HELJU JUHKAM			
70
24. märts	TIIT LEHTLA			
70
25. märts
IRMA JÕUMEES			
90
25. märts
JAAN PEHK			
75
25. märts
LINDA RAHESTE		
83
25. märts
HELJU ALLSAAR			
83
26. märts
HELENE VECKVERTH
100
26. märts
ILJA-AINOLA LUHASAAR	
94
26. märts	MAIMO KUNINGAS		
89
26. märts
ERNA-VILHELMINE MAASING 88
26. märts
LILLI TAMMSAAR		
80
27. märts
UNO METSAR			
95
27. märts
LIISA VAROL			
84
27. märts	MATI RISTISAAR		
82
28. märts
AUGUST DOBRUS		
89
29. märts
ALU LÜKK			
83
29. märts
VILVE MIRKA			
82
29. märts
IVO TAMME			
81
30. märts	TIIU ILVES			
75
31. märts
HELENE KUTTI			
93
31. märts	MAALI PÄRT			
85

MÄLESTAME
AINO SAUNORENE

LOREIDA LILLEMETS

15.09.1936–19.01.2019

15.01.1926–28.01.2019

AIME MOOR
23.03.1942–19.01.2019

EHA-AMANDA
KINNAS

VILMA KULL

26.11.1925–30.01.2019

28.06.1938–20.01.2019

LEIDA TOMINGAS

HILDA KITS

01.09.1938–31.01.2019

19.04.1928–22.01.2019

SALME PAUKSON
03.12.1929–23.01.2019

EDUARD VAARPUU
01.12.1928–3.02.2019

ILME NUUMA

ENDEL KITS

02.11.1931–7.02.2019

22.05.1935–24.01.2019

RAIVO SUURMETS
13.04.1952–27.01.2019

LEO SULTS
03.09.1942–13.02.2019

Müüa kuivi tükeldatud

M u gi Sõna
Koostajad:

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

Mare Torim
Info tel
mare.torim@karksi.ee 435 5526

küttepinde

pikkusega 65 cm.
Hind 15 € / rm.
Tel 505 2205

Karksi-Nuia laat
16.03.2019 kell 9.00–15.00
Karksi-Nuia kultuurikeskuses
ja selle ümbruses.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talutooted ja käsitöö.

Tule kogu perega!

