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Mulgi valla leht

Karksi-Nuias tegutseb üle
aastate taas noorte näitering
Alates 2018. aasta oktoobrist tegutseb Karksi-Nuia kultuurikeskuses
noorte näitering K17. Paljud on küsinud, miks just
K17? Vastus on väga lihtne.
Meie näiteringi proovid
toimuvad kolmapäeval
kell 17.
Etendus, mille välja
valisime, on Eesti Teatri
Agentuuri 2018. aasta laste- ja noortenäidendite
võistlusel esile tõstetud
näidend „Võõrandumine”,
mille autoriks on Laura
Pürjema. Koos lavastaja
Kaire Kannistuga seadsime
selle lavale omamoodi ning
muutsime rohkem noortepärasemaks.
Et lavanärvi leevendada ja oma inimestele
tehtud tööd näidata, leidis
esietendus aset kodulaval,
Karksi-Nuias, 22. märtsil.
See oli hea soojendus 26.
märtsiks, mil toimus Viljandimaa koolinoorte teatripäev Suure-Jaanis. Noori
näitlejaid vaatas ja kuulas
žürii, kuhu kuulusid Inga
Lunge, Reet Raudsepp ja

Väikestel virredel osalejad ühises tantsuringis.
Foto: Kai Kannistu

Pärimuspäev Väikesed virred

Noored näitlejad Ramo Tõnisson (vasakult), Saara Kiivit, Aveli Eelmaa, Kaire Kannistu,
Cärol Ruukel, Andra Villo ja Kevin Rull. Foto: Tiina Tomingas

Margus Mankin. K17 naasis koju Grand Prix’ga.
Võit viis meid edasi
Paidesse, kus toimus 5.–
7. aprillil gümnaasiumi
kooliteatrite riigifestival
„Kooliteater 2019 Paide“.

38. kooliteatrite festival tõi
kokku 14 kooliteatrit ja 15
etendust.
Hea meel oli saabuda
koju riiklikult festivalilt eripreemiaga. Zürii, koosseisus Kaie Mihkelson, Joosep

Uus, kirjanik Jan Kaus ja
kauaaegne kooliteatrite
lavastaja Terje Varul, tunnustas meid päevakaja
auhinnaga.
SAARA KIIVIT

Mulgi värk – uhkuse asi!
Mulgimaa Arenduskoja
ja Mulgi Kultuuri Instituudi poolt korraldati 21.
märtsil Taagepera lossis
Mulgimaa ettevõtjate koostööseminar. Seminaril anti
ülevaade PõllumajandusKaubanduskoja tegevustest ning tutvustati, kellel
on võimalus taotleda oma
tootele Pääsukesemärki
ja Võrumaa toidumärgist
Uma mekk. Oma tegevustest ja edasistest plaanidest
kõnelesid esindajad Mulgi
Väiketootjate Liidust, Mulgi Kultuuri Instituudist ja
Mulgimaa Arenduskojast.
Päeva oluliseks sündmuseks oli Mulgi märkide
üleandmine.
Mulgimaal on kõik
kõige parem! Mulgimaal
pakutavaid tooteid, teenuseid, elamusi, mis on
Mulgimaal valmistatud ja
kannavad mulgi omapära, saab edaspidi eristada
Mulgi märgiga. Mulgimaa
Arenduskoja juhatus kinnitas Mulgi märgi andmise
järgmistele ettevõtetele:
Pajumäe talu, OÜ Polli

10. aprillil korraldasime Karksi-Nuia kultuurikeskuses
juba kaheteistkümnendat korda kooliõpilastele mõeldud
pärimuspäeva Väikesed Virred. Tänavuse keele-, lauluja tantsupeoaastale kohaselt oli päeva pealkirjaks „Oma
laulud ja tantsud“. Pärimuspäevale kutsusime Viljandi- ja
Mulgimaa koolide õpilasi tutvustama ning õpetama omas
keeles omakandi pärimust, erinevaid laule ja tantse. Osalejad saabusid Viljandist, Alalt, Ritsult, Abjast, Hallistest ja
Karksi-Nuias ning lisaks tulid külalised Hiiumaalt. Kokku
lustis üle 200 koolilapse. Lisaks kodus ettevalmistatud ja
teistele kohapeal esitatud kavale tantsiti, lauldi ja mängiti
koos. Õpiti paelu punuma, sinilillega kaarte meisterdama
ja riidest väikeseid jäneseid meisterdama. Osalejate ütluste
põhjal maitsesid neile viineripirukad, õunad ja kamabatoonike väga hästi.
Täname kõiki osalejaid, juhendajaid ja abilisi, kes
vabatahtlikena sündmust rikastama tulid ning toetajaid:
Viljandi Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus.
KAI KANNISTU

Mulgi Väike Tootjate Liidu esindajad tänuüritusel.

mõis, Mulke Crisps, Vanamõisa toitlustus, Mulgi
Pruulikoda, Mulgi Kõrts
ning Mulgi segakoorile ja
ansamblile Lõõtsavägilased.
Mulgi märgi abil anname Mulgimaa ühisele
turundamisele hoogu juurde. Mulgimaa ettevõtjad ja

erinevad organisatsioonid
on aastaid teinud koostööd, käies ühiselt laatadel
ja messidel, nii Eestis kui
välismaal. Koondumine
ühise kaubamärgi alla on
järgmine etapp koostöös
ja kindlasti aitab Mulgimaa tegusatel ettevõtetel
suuremat turgu kõnetada.

Foto Anneli Roosalu

Mulgi märgi taotlemine
on avatud kodulehel mulgimaa.ee.
Anneli Roosalu
MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda
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Mulgi vallas alustav ettevõtja saab
taotleda starditoetust

VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
20. märtsi istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Olavi
Israel, Imre Jugomäe, Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arne
Lohu, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Eneli Põder,
Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson, Rein Tarkus, Taimo Tugi,
Taevo Viitas, Villu Võsa. Puudus Raimond Tammoja.
Võeti vastu Mulgi valla jäätmekava aastateks 2019–2023 ja jäätmehoolduseeskiri.
Kehtestati alustava ettevõtja starditoetuse kord, mille eesmärgiks
on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse
toetamine ja arendamine Mulgi vallas.
Muudeti Mulgi Vallavolikogu 29. novembri 2017. a otsust nr 7
„Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“, arendusvaldkonna alla moodustati
uus tähtajatu turismikoordinaatori teenistuskoht, finantsvaldkonna
alt jäeti välja seoses ametikoha likvideerimisega 1. aprillist 2018. a
pearaamatupidaja teenistuskoht, kinnitatud abipersonali (kalmistuvahid jm) koormusega kokku 5,75 muudeti järgmiselt: kalmistuvaht
2,0; koristaja/piletimüüja 1,1; majahoidja 0,5; muu abipersonal 2,15
ning kehtestati Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu uus redaktsioon.
Otsustati Pärnu mnt 2a ja Pärnu mnt 2 kinnistute jagamisel jätta
kinnistut koormav hoonestusõigus Alexela Oil AS kasuks kehtima
Pärnu mnt 2 kinnistule (katastritunnus 28701:002:0049, pindala 629
m2, sihtotstarve ärimaa) ja Pärnu mnt 2b kinnistule (katastritunnus
28701:002:0051, pindala 716 m2, sihtotstarve transpordimaa). Pärnu
mnt 2a kinnistu (katastritunnus 28701:002:0026, transpordimaa 100%,
189 m2, Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Pärnu mnt
2a) vabastati hoonestusõiguse alt ning nõustuti Pärnu mnt 2b ja Pärnu
mnt 2a kinnistute koormamisega sõiduteeservituudiga.
Arutati hooldekodude olukorda Mulgi vallas, hooldekodu kohtade vajadust ja tegevusplaani riigi poolt seatud nõuete tagamiseks.
Otsustati garanteerida valla eelarvevahenditest Mõisaküla hoolekandekeskuse liginullenergiahoone ehitamiseks antava toetuse
taotlemisel projekti omaosaluse, mitteabikõlblike ja projekti kallinemisega seotud kulude tasumise.
Kuulati revisjonikomisjoni 2018. aasta tööaruannet.

Kehtestati uus jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri
Mulgi Vallavolikogu võttis 20. märtsil vastu uue ühise
jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja. „Mulgi valla jäätmekava 2019–2023“ on omavalitsuse jäätmekäitlust korraldav
ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2023.
Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri seab täpsemad nõuded
korraldatud jäätmeveoks ja liigiti kogumiseks. Jäätmete
nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.
Õigusaktides olulisem muudatus puudutab tiheasustusalal asuvate kinnistute jäätmeveo kogumismahutite
tühjendussagedust. Jäätmeseadusest tulenevalt on siiani
olmejäätmete äravedu tiheasustusalalt mitte harvem kui
kord nelja nädala tagant ja vabastust oli võimalik saada, kui
kinnistut ei kasutatud. Nüüd on võimalik tiheasustusalal
taotleda ka harvemat jäätmevedu, kui on tagatud nõuetekohane jäätmete sorteerimine ja biolagunevate jäätmete
komposteerimine. Biolagunevad jäätmeid võib kompostida ainult oma kinnistul. Lahtiselt võib komposteerida
aia- ja haljastusjäätmeid, mille hulgas ei ole köögijäätmeid.
Biolagunevaid jäätmeid, mis sisaldavad köögijäätmeid,
võib kompostida ainult loomade ja lindude eest kaitstud
komposteris.
Kõikidele nõuetele vastavat komposteerimist kontrollib
kohapeal vallavalitsuse ametnik. Vabastuse või veograafiku
erisuse annab vallavalitsus aastaks ajaks ning see sõltub sellest, kuidas jäätmevaldaja liigiti jäätmeid kogub ja jäätmete
sorteerimise reeglitest kinni peab.
Endiselt on lubatud jäätmevaldajatel kasutada ühist
jäätmemahutit, kui kinnistud paiknevad lähestikku. Ühise
jäätmeveo saamiseks esitab lepingu sõlmija vallavalitsusele
vastava taotluse.
Uus on ka see, et üle 10 korteriga kortermajades on tulevikus kohustus biolagunevaid jäätmeid muust olmejäätmetest
eraldi konteineritesse koguda.
Uue jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda
valla kodulehel: https://mulgivald.ee/, kus on olemas ka
erinevad taotluste vormid.
TIIA KUKK
keskkonna- ja maaspetsialist

Mulgi vallavolikogu võttis märtsi istungil vastu
otsuse toetada alustavaid
ettevõtjaid. Selline starditoetus oli ka üks erakond
Isamaa valimislubadusi
kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel. Tänaseks
on õigusakt Riigi Teatajas
avaldatud ning vajaliku
info leiab valla kodulehelt.
Ettevõtlus on üks kohaliku omavalitsuse alustalasid. Ettevõte annab inimestele tööd ja tööjõumaksud
aitavad omavalitsusel pakkuda elanikele vajalikke
teenuseid. Pidasime oluliseks, et omavalitsus toetaks
ja aitaks kaasa ettevõtluse,
aga eelkõige ettevõtlike
inimeste ideede realiseerumisele. Ettevõtlus ei tähenda ainult tootmisettevõtet,
vaid ka kõike muud, näiteks juukselõikusteenust,
toitlustust, juurviljade ja
marjade kasvatust jne. Ent

ükskõik mis tegevusalal
ettevõtet käivitades, on
esialgu finantsiliselt kõige
keerulisem alustaval ettevõtjal teha investeeringuid
just seadmetesse ja põhivarasse.
Mulgi valla poolt pakutav
starditoetus on ettevõttele
eraldatav tagastamata abi,
mille taotlemisel peavad
olema täidetud järgmised
tingimused: ettevõtte asukoht ja tegevuskoht on
Mulgi vallas ning toetuse
abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Mulgi vallas; ettevõtte alustamisest
ei ole möödas rohkem kui
kaks aastat; ettevõte peab
olema tööandjaks Mulgi
valla elanikele vähemalt
kahe aasta jooksul alates
toetuse väljamaksmise kuupäevast.
Starditoetust on võimalik
taotleda maksimaalselt 50%

ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem
kui 5000 eurot ning omafinantseeringu suurus peab
olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.
Toetuse saamiseks tuleb
esitada Mulgi vallavalitsusele vormikohane avaldus
koos määruses nõutud lisadokumentidega. Taotlused vaadatakse üle pärast
vallaeelarve kinnitamist.
Eelarvevahendite lõppemisest teavitatakse valla kodulehel. Taotluse rahuldamise
või rahuldamata jätmise
otsustab Mulgi vallavalitsus
hiljemalt kahe kalendrikuu
jooksul peale taotluse esitamist. Taotluse rahuldamisel
sõlmitakse toetuse saajaga
starditoetuse andmise leping.
Käesoleva aasta eelarves
on alustava ettevõtja starditoetuseks planeeritud
15 000 eurot.

Taotlust esitades on ennekõike oluline, et oleks
läbi mõeldud oma ettevõtte
idee ja äriplaan ning analüüsitud ja kalkuleeritud
finantspool. Nõu ja abi
äriplaani kokkupanemisel
ja analüüsimisel pakub tasuta Viljandimaa Arenduskeskus. Isegenereeruvad
finantsprognooside tabelid,
mille abil saab lihtsalt läbi
mängida oma plaanid ja
rahalised prognoosid, leiab
Eesti Töötukassa kodulehelt.
Kui sul on idee ja soov
oma unistus ellu viia, siis
alustava ettevõtja starditoetuse korra ja vajalikud
vormid leiab Mulgi valla
kodulehelt https://mulgivald.ee/ettevotlus.
KATI KUUSK

Mulgi vallavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Halliste kalmistu tänapäev ja tulevik
Halliste kalmistu rajamisaasta 1773 annab Werner Zwiebelberg raamatus
„Halliste kiriku ja kihelkonna ajalugu” (1942), Jaan
Jung annab aga oma raamatus „Muinasaja teadus
Eestlaste maalt” (1898) 1776.
aasta.
Praegu riigi kaitse all oleva kinnismälestisena on
8,4 ha suurune kalmistu
alates 2002.aastast uue
maareformi tulemusena
EELK Halliste Püha Anna
koguduse maa. Hooldamise
raha eraldas varem Halliste, nüüd Mulgi vald oma
eelarvest. Võrdluseks siia
ka teiste valla ja maakonna
kalmistute suurused: AbjaPaluoja 2,7 ha, Penuja 1,7
ha, Mõisaküla 1,94 ha, Arumäe 2,41 ha, Rahumäe 1,57
ha, Papi 1,38 ha, Tuhalaane
1,99 ha. Võrdluseks veel
teisi suuremaid maakonna
kalmistuid: Viljandi Metsakalmistu 13 ha, Viljandi
Vana kalmistu 7 ha, Tarvastu 6,24 ha, Pilistvere 4,53 ha,
Suure-Jaani 5,09 ha.
Alates 2004. aasta suvest
oleme vallaga sõlmitud lepingu alusel seotud Halliste
kalmistu hooldamisega.
Kalmistu praeguse väljanägemiseni oleme jõudnud
just tänu Jaak Sala pühendunud tööle. Meenub seegi,
kuidas me alustades kogu
kalmistu järk-järgult heinarehadega läbi riisusime
ning korjasime rohust ja
võsast kokku roostetanud
plekktopsikud, klaaspurkide killud ja äravisatud

katkised rehad. Nüüdseks
on platside hooldamiseks
saadaval üle 170 reha.
Kõik oleks veelgi paremini ja kevaditi-sügiseti
kiiremini korras, kui platside hooldajad kalmistuseaduse (kehtib 2012. aastast)
ja kasutamise eeskirjad
(kehtib 2010. aastast) läbi
loeksid ning nende järgi
toimetaksid. Te ei kujuta
ette, kui palju aega läheb
praegu teiste järelt koristamiseks, nendeks töödeks,
mis peaksid olema tehtud
platside hooldajate poolt.
Kohustuslik on viia kokkuriisutud praht kalmistult
välja ja ise kilekottidest
suurde kogumiskotti tõsta
ning oksad tuleb eraldi kogumiskottide kõrvale panna. Korjame pidevalt suuri
roikaid kottidest välja, sest
oksad vähendavad oluliselt
nende mahutavust.
Teie kohustuseks on
hauaplatsi korrastamisel
puhastada ka platsiga piirnevad käigurajad ning
tööriistad samasse kohta
tagasi panna, kust need
võtsite, eriti kehtib see kastekannude puhul. Kui võtsite need kaevu juurest, siis
palun tooge ka sinna tagasi!
Juba praegu peaks platside hooldajad käsile võtma
platsidele ääriste tegemise,
sest keelatud on liiva vedamine ääristamata platsidele.
Haljastus peab jääma platsi
piiridesse. Mõnes kohas
takistavad istutatud põõsad käiguradadel liikumist.
Eeskirjaski on öeldud, et

platsi kujundus ja haljastus on vajalik läbi arutada
kalmistuvahiga. Niisuguse
suure territooriumi korrashoidmine on mitte üksnes
lepingulise hooldaja töö,
vaid see tähendab teie kõigi osavõtlikkust kalmistu
paremaks väljanägemiseks
ning tuleneb seaduste ja
eeskirjade täitmisest.
Viimase poole aasta jooksul on Halliste leerimajas
toimunud kahel korral kalmistutöötajate kokkusaamised. Sügisel arutasime
Mulgi valla kalmistutöötajate ja ametnikega uue
kalmistute kasutamise eeskirja eelnõud. Märtsi lõpus
olid Muinsuskaitseameti
korraldatud teabepäeval
koos Viljandimaa kalmistute hooldamisega seotud
töötajad, ametnikud ja
kalmistuhuvilised.
Halliste kalmistuga on
edaspidiseks suured plaanid, kui ikka aega koristamisest üle jääks. Esiteks
peaksime leidma raha kalmistu kolmekümne üheksa
kvartali äramärgistamiseks.
Infotahvlil kabelitee sissekäigu ees on kvartalite
märgistus plaani peal olemas, kuid vaja on viia see
ka loodusesse nähtavaks.
Teiseks on oluline kalmistumiljöö kui pärandkultuuri ühe osa jäädvustamine.
On ju kalmistu kultuuripärandi kandjana kui
ajalooraamat, mis jutustab
paiga lugu, käsitööoskuste
või ka majandusliku jõukuse lugu või väljendab moe-

Sepisrist Halliste kalmistul,
kunagiste meistrite kaunis
Foto: Maire Sala
käsitöö.

joonte muutumist kalmistu
kujundamisel. Selleks on
meil praegu pooleli ristide,
erinevate hauatähiste ja
hauaplatsipiirete pildistamine. Osa fotosid on albumis, mida säilitame Kulla
leerimaja raamatukogus.
Saime kokkuleppele, et
raamatukogu eraldab ühe
riiuliosa kalmistukultuurile. Halliste kalmistu lugu
väärib ka eraldi trükist,
materjali selle koostamiseks on kogunenud päris
hulgaliselt.
Vallavalitsus korraldab
peatselt platside valdajatega seadusjärgsete lepingute
vormistamise, eks paneb
see ka kohustuse kalmistu
kohta käiva seaduse ja kalmistu kasutamise eeskirja
läbilugemiseks ja täitmiseks.
Meeldivat kalmistul
käimist soovides,
Maire Sala, tel 526 2915;
Jaak Sala, 507 9034;
Sixten Sala, 506 2318.
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Ants Piibu 135. sünniaastapäeva väärikas
tähistamine
Veebruari viimasel päeval
toimus Mulgimaal tähelepanuväärne sündmus: Anikatsis ja Tuhalaanes tähistati
endise Eesti Wabariigi riigivanema, diplomaadi, silmapaistva juristi ja Tartu ülikooli
professori Ants Piibu 135.
sünniaastapäeva. Esmalt asetasid Riigikantselei ja MTÜ
Konstantin Pätsi Muuseum
pärjad ja küünlad Tallinna
Metsakalmistul Riigivanemate kenotaafi juures Ants
Piibu nime kohale. Keskpäeval leidis aset pidulik talitus
kunagise riigivanema sünnikohas Anikatsis, mälestuskivi
juures. Viljandi ja Mulgi valla
esindajad, Konstantin Pätsi
Muuseumi liikmed ja sõbrad
Tallinnast ning kohalikud
elanikud võtsid ette ligi poolekilomeetrise rännaku üle
mättalise rohumaa, mis särava päikese ja värskendava
tuulega mõjus tujutõstvalt.
Tervituse ja avakõnega esines Viljandi vallavanem Alar
Karu. Riigikantselei saadetud
pärja „Eesti rahvalt“ asetas
kivile Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse esiimees ja
endine välisminister Trivimi
Velliste. Lilli tõid ka Mulgi
valla esindaja Dmitri Orav,
Tuhalaane külavanem Enn
Sarv, Pätsi Muuseumi esindaja ja paljud teised. Muuseumi
kaasavõetud rahvuslipu all
tehti lilledega kaunistatud
mälestuskivi juures ühispilt,
millel on jäädvustatud ka
aukülaline – Ants Piibu pojapoeg Erik Piip koos austraallannast abikaasaga.
Seejärel sõideti Tuhalaane
kalmistule, kus asetati lilledküünlad Ants Piibu vanemate mälestuseks. Siinjuures
palju tänu Urmas Suurpuule,
Karksi vallahooldusele ja
külavanem Enn Sarvele,
kes olid lumise kalmistutee
lahti ajanud ja korralikult
liivatanud.
Järgnes vestluskoosolek
kohvilaua taga Tuhalaane
külamajas. Külaselts oli organiseerinud päevakohase
väljapaneku, kaugeid külalisi tervitas lõõtspillimängija
Rasmus Kadaja ja Ants Piibu
elusuurune makett. Kõigile
üllatusena eemaldati katteriie hiljuti valmistatud Ants
Piibu mälestuspingilt. Pärast
fotode tegemist kuulati Enn
Sarve tervitust, Trivimi Velliste sissejuhatust ja esinejaid.
Ettekanded olid lühikesed,
aga sisukad ja huvitavad.
Trivimi Velliste juhatas sisse
endise Viljandi maavanema,
nn Mulgimaa kuninga HelirValdor Seederi, kes rõhutas
Ants Piibu osa Tartu rahu
sõlmimisel, mille tähtsus pole
kadunud tänapäevalgi seo-

Kalmistukultuuri
hoidmine
Muinsuskaitseamet Anne
Kivi eestvedamisel on
kevaditi ikka korraldanud
kalmistu teabepäevi. Tänavu
toimus see koos töös Mulgi
vallavalitsusega Kulla leerimajas 28. märtsil. Kokku
tulid Viljandimaa kalmistute töötajad, ametnikud ja
kalmistuhuvilised. Räägiti
kalmistuseadusest, eeskirjadest, inventeerimisest ja
hooldusest.
Muinsuskaitseameti
Viljandimaa nõunik Anne
Kivi andis väikese ülevaate
maakonnas asuvatest kalmistutest. Lisaks rääkis kalmistuseadusest ja muinsuskaitsest Muinsuskaitseameti
ajaloomälestiste nõunik Ilme
Mäesalu, kalmistute eeskirjade ja inventeerimise
vajalikkusest Viljandi linna kalmistute haldur Kalle
Pullmann ning kalmistukultuurist ja korrashoiust
kalmistukultuuri edendaja
ja uurija Maire Sala.
Tubliduse ja hea töö
märgiks tänas Mulgi valla
Halliste piirkond tänukirjaga
Maire Salat pühendunud
töö eest kalmistukultuuri
uurimisel, säilitamisel ja
tutvustamisel ning Jaak Salat
pikaajalise töö ja panuse eest
Halliste kalmistu korrastamisel ja hooldamisel.
Hoidkem kalmistukultuuri!

Grupipilt Ants Piibu mälestuskivi juures Anikatsis.

ses Venemaaga piirilepingu
küsimuses. Seederi sõnum
oli, et ei maksa kiirustada
lepingu sõlmimisega, sest
lahendamata on kaasnevad
territoriaalsed, majanduslikud ja sotsiaalsed küsimused.
Pealegi toimib kontrolljoon
praktiliselt riigipiirina Eesti
ja Venemaa vahel.
90-aastane ajaloolane
Heino Arumäe käsitles Ants
Piibu tegevust diplomaadina
1918-1920.a. Ants Piip oli
noore vabariigi esimene välissaadik, kes tegutses oskuslikult ja aktiivselt Jaan Poska
kõrval. Arumäe tõi esile rida
positiivseid omadusi, mis
olid eelduseks riigimehe silmapaistvaks eduks Eesti Vabariigi välis- ja sisepoliitikas.
Piip oli energiline, töökas,
teravmeelne, tark ja võõrkeeli
valdav jurist. Tolerantsus ja
kompromissioskus tagas talle võimaluse kuuluda selliste
vastandlike riigipeade nagu
Tõnissoni, Teemanti ja Pätsi
valitsusse.Ta oli esimene Eesti
riigivanem, sest enne teda
nimetati riigijuhte peaministriteks. Piip oli Maanõukogu
ja Asutava kogu liige, viiekordne välisminister, pea- ja
sõjaminister, saadik USA-s.
Tartu ülikooli ajaloodotsent
Ago Pajur käsitles Ants Piibu
kui diplomaadi ja vabariigi
viimase välisministri tegevust
1930. aastate teisel poolel.
Ants Piibu kriitiline suhtumine valitsuse tegevusse
muutus järjest leebemaks, ta
hakkas toetama Konstantin
Pätsi poliitikat, võttis osa uue
põhiseaduse koostamisest.
Samal ajal töötas ta Tartu ülikoolis rahvusvahelise õiguse
professorina.

Tartu ülikooli kasvandik,
jurist Hent-Raul Kalmo jätkas
arutelu, käsitledes Ants Piibu
tegevust Tartu ülikooli õppejõuna ja juureldes küsimuse
üle, kas ta oli oma hilisemates
kõikuvates avaldustes jurist
ja advokaat või diplomaatriigitegelane. Lektor selgitas
juristi ja advokaadi põhimõttelist erinevust. Seega tuli
Piibul olenevalt situatsioonist
esineda kord ühe, kord teisena. Kalmo esitas probleemi
dilemmana, mille lahendus
jäi õhku. Ants Piibu elu ja
töö uurija ning monograafia koostajana tuleb Kalmol
endal sügavuti analüüsida
andeka riigimehe tegevuse
tagamaid. Riikliku stipendiaadina peab Kalmo oma
raamatu lõpetama 2020.a.
Ettekandega Ants Piibu
eluloost esines samuti August
Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilane Rasmus Kadaja, kes kostitas kuulajaid ka
suurepärase lõõtspillimänguga.
Viimasena esines ajaloolane Aino Kits, Ants Piibu
sugulane, käsitledes emotsionaalselt riigimehe kaasteelisi, tema juuraharidusega
poolvendi, keskendudes eriti
kohtu-uurijast venna Jaan
Piigerti eluloole. Ants Piip
hoolis väga oma lähedastest,
toetades majanduslikult oma
isa ja vendi, kes kõik andsid
oma panuse Eesti riigile õigusteadlastena vastutavatel
kohtadel töötades.
Ettekandjaile esitati palju
küsimusi, arutelu oli väga
elav. Lõpuks käidi välja küsimus Anikatsis asuva mälestuskivi juurdepääsu kohta.
Kivi juurde on vaja rajada tee

ANNELI PÄLSING
keskkonna- ja
maaspetsialist

NATO 70/
Eesti NATOs 15

Ants Piibu maketi ees seisavad Elle Lees ja Erik Piip.
Fotod: Heidi Tooming

üle eramaa, ümbrus korrastada väärikaks nagu on kohane Eesti ühele tähtsamale
riigimehele ja valitsuse juhile.
Enn Sarve ettepanek korraldada asjast huvitatud kohalike omavalitsuste, muinsusja looduskaitse ametnike
ning maaomaniku ühine
ümarlaud võeti vastu üldise
heakskiiduga. Haljastuse
koha pealt pakkus abi Toivo
Univer. Kui kokkuleppele
ei jõuta, tuleb kivi asukohta
muuta, mis jätaks igavese
häbipleki just kohalikule
kogukonnale ja oleks piinlik
kogu Eestile. Külaselts soovib
lähiajal leida konsensusliku lahenduse. Loodetavasti
õnnestub süüdata küünal 5.
aprillil Asutava Kogu liikmele

taas sünnikohas mälestuskivi
juures ja külaseltsil paigutada Ants Piibu mälestuspink
sobivasse kohta Tuhalaanes.
MTÜ Konstantin Pätsi
Muuseumi nimel avaldan
tänu toreda koostöö eest
Viljandi ja Mulgi valla juhtidele, Karksi vallahooldusele,
Urmas Suurpuule, eriti Tuhalaane külavanemale Enn Sarvele, August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortele
juhendajaga ning lektoritele,
kelle abil õnnestus Ants Piibu
135. aastapäeva tähistamine
väärikalt ja meeldejäävalt.
ELLE LEES
MTÜ Konstantin Pätsi
Muuseumi tegevjuht

29. märtsil möödus 15
aastat Eesti liitumisest NATO-ga ja 4. aprillil möödus
70 aastat NATO asutamisest.
29. märts on mitmes mõttes
eriline päev, sest möödus
90 aastat taasiseseisvunud
Eesti esimese presidendi
Lennart Meri sünnist. President Meri mängis väga
olulist rolli taasiseseisvunud
Eestile suuna andmisel,
andes endast kõik, et Eesti
võetakse vastu lääneriikide kollektiivkaitse organisatsiooni NATOsse.
2004. aasta oli Eesti ja teiste
NATO ning Euroopa Liiduga liitunud riikide jaoks
tegelik Euroopa taasühendamise hetk. Järgnenud
15 aasta jooksul on meie
julgeolek muutunud kindlaks ja suurenenud heaolu.
NATO-sse kuulumisega on
Eesti riigikaitse teinud suure
arenguhüppe. Teame, millised on meie iseseisva kaitsevõime tugevused ja mida
saame liitlastele anda ühise
julgeoleku tugevdamiseks.
Et rääkida seda lugu noori
kõnetaval viisil, on riigikantselei koostanud kaasahaarava näituse, millega
saab tutvuda Mõisaküla
raamatukogus.
Näituse on koostanud
riigikantselei ja
kujundanud
Liisa Kruusmägi
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Pärand elab!

50 aastat laulurõõmu
Tänavusel lauluaastal,
kui Eestimaa peab 150. üldlaulupidu, tähistas Karksi
külamaja ansambel Ehatäht oma 50. sünnipäeva.
Pool sajandit on ühe küla
lauljate järjepidevuses küllaltki soliidne iga.
Meeleoluka kontserdi
vaheajal keerasime ajaratast tagasi ja meenutasime
slaidiprogrammi vahendusel ansambli juhte, lauljaid ja esinemisi aastate
jooksul. Kolhoosikorra algusaastatel loodud Karksi
kolhoosi klubi juures alustas naisansambel tegevust
Longi algkooli õpetaja Vaike Pugali juhtimisel.Tolleaegsest kaheksast lauljast
on meenutusi jagamas
veel Aino Kaelas. Kui 1972.
aastal sai klubi juhatajaks
Ermas Hein, võttis ta üle
ka lauljate juhendamise.
Ansamblile on laule õpetanud veel Maie Priimägi-Kuus, Meeli Kadaja,
Anne Gomaa, Sirje Sossi,
Sirje Veerme ja aastast 2006
Syrle Eesik. Aeg on võtnud
Ehatähelt lauljaid ja aeg on
ka andnud uusi. Tänastest lauljatest on staažikamad Ella Jaanso (laulnud
46 a), Hele-Mall Sommer
(45 a) ja Luule Suurpuu

Kerli Kask ja Piret Leskova tänusündmusel Mulgimaad
esindamas.
		
Foto Anneli Roosalu

Ehatähe lauljad juubelipeol, keskel ansambli juhendaja Syrle Eesik Mulgi valla tänukirjaga. 		
Foto: Margus Mõisavald

(14 a), järgnevad mõneaastaste vahedega Raja Hallik,
Viiu Lepik, Virve Jassik ja
Juta Räägel.
Iganädalased kokkusaamised pakuvad nii laulu- kui kohtumisrõõmu
ning publikule esinemised
meeldivat närvikõdi ja
ärevust. Ülesastumisi on
aastate jooksul olnud üksjagu nii kodukandis, kaugemal kui ka välismaal Lätis ja Rootsis. Syrle Eesik on
osanud liita Karksi Ehatähe
ja Karksi-Nuia Hõbeniidi
mõnusaks sõpruskonnaks.
Ühised kontserdid, kohtumised Võrumaa ansambli-

ga Vannamuudu ja hooaja
lõpetamised erinevates
paikades on olnud väga
elamuslikud.
Juubelipeole kohaselt
tõid tervitusi ja häid soove
lauljatele Mulgi valla abivallavanem Dmitri Orav
ja vallavolikogu liige, külavanem Tarmo Simson, endised ansamblijuhid ning
head sõbrad ja koostööpartnerid. Tänusõnu jagas
lauljatele, juhendajatele ja
peokülalistele ansamblivanem Luule Suurpuu.
Pidupäev lõppes Ehatähe esinemistega videoklippe vaadates ühises

kohvilauas, kus pakkusid
maitseelamusi koduvalla
kingitud juubelitort, Karksi
kultuuriseltsilt kringlid ja
lauljate valmistatud suupisted.
Peomeeleolu keskel seisab nukralt saalinurgas
ansambli truu sõber – päevinäinud klaver. Kuigi see
on ansamblist pisut noorem, ei anna korduvad
häälestamised enam tulemusi ning vajab uue vastu
väljavahetamist. Kõikide
pilgud pöörduvad lootuses
Mulgi valla juhtide poole.

keskkooli muusikaõpetajaks. Sulle pakuti töökohta
ka pealinnas, aga otsustasid Nuia kasuks. Kas
seetõttu, et oled sündinud Lõuna-Eestis? Nägid ju ilmavalgust Tartu
linnas 1939. aasta 18. mail,
õppisid Kärevere koolis ja
Tartu muusikakoolis.
Nuia keskkoolis oli hädasti vaja muusikaharidusega inimest, kes annaks
kõikides klassides muusikatunde ja paneks lapsed
laulma. Juhendajat ja dirigenti ootasid laulukoorid
ja ansamblid – need tuli
alles moodustada ja tööle
panna. Järgmine üldlaulupidu, mis toimus 1965.
aastal, koputas juba uksele.
Paar aastat tagasi valminud imelisele lauluväljakule laulma minna oli iga
musikaalse inimese, iga
koori unistus.
See oli aeg, mil kooli
lõpetanud noored suunati
tööle vähemalt kolmeks
aastaks. Selle aja sees leitakse uusi sõpru. Sina leidsid armsa inimese, panid
leivad ühte kappi Tarmo
Harjuga, Sa olid saanud
emaks. Pisike Helen oli
ainult aastane, aga juba

Sa jõudsid juhendada ka
Nuia kultuurimaja segakoori.
1965. aasta juubelilaulupeol käisime veel segakooriga, aga kümne aasta
pärast said Sinu taktikepi
all laulupeole ka Nuia EPT
klubis tegutsenud naiskoor Maimu ja meeskoor
Venda. Selle perioodi klubiline tegevus Nuias koonduski EPT klubisse, kus
kultuuritööks olid majanduslikud võimalused palju
paremad ja lahedamad.
Lauljate arvu pärast muret
polnud – aastati laulis naiskooris 80 naist, meeskooris
pisut vähem.
Hea on mõelda, et laulurahvas oli see, kes Eesti
taasiseseisvumisele eriliselt
kaasa sai elada. Laulev
revolutsioon teostuski
tänu laulvale rahvale. Mäletan tänaseni seda, kui
rongkäigus kooride ees
lehvis sinimustvalge lipp
ja laulsime aastakümneid
keelatud olnud laule. See
oli nii eriline tunne, rõõmu-, õnne- ja vabadusetunne!
Tarmo Harju oli mees,
kes valdas keeli ja teadis
maailmas toimuvast roh-

kem kui keegi teine. Nüüd
on võõrkeelte valdamine
loomulik, aga siis üsna
väheste privileeg. Tarmo
oli esimene Karksi-Nuia
linnapea, tal oli palju plaane kohaliku elu paremaks
muutmiseks, aga elu ei
andnud seda võimalust.
1991. aasta sügis viis ta
endaga …
Muusika oli see, mis aitas
Ivil edasi elada, ja Heleni kaksikud, Johanna
ja Jakob, kes ei näinudki
vanaisa. Ülekohtune …
Elu on nagu kirju lapitekk,
kus on igasuguseid värve,
ka väga tumedaid. Sest nii
lihtsalt on.
Pool sajandit on väga
pikk aeg, sellesse mahub
väga palju sündmusi. Juba
üldlaulupidusid annab
kokku lugeda, rääkimata
iga-aastastest kohalikest
laulupidudest ja maakondlikest laulu- ja tantsupidudest. Sinul, Ivi, ikka suu
naerul ja dirigendikepp
töös.
Tänu Sulle, kallis Ivi,
meie kandi laulurahva
ühendaja ja eestvedaja!

HELVE JOON
Ehatähes laulnud 26 aastat

Sulle, Ivi!

Ivi-Heljo Harju.
Foto: Margus Mõisavald

Võime hüüda „Hakkame
sättima“, sest luba juubelilaulupeole laulma minna
on meil tagataskus.
Aitäh, Ivi, see on Sinu
teene, Sinu suure töö
tulemus! Mitte kõik ei
mahu laulukaare alla,
aga meie mahume nagu
varemgi, nagu alati.
Sel sügisel saab rohkem
kui pool sajandit päevast,
kui Sa 1962. aastal peale
Tallinna riikliku konservatooriumi koorijuhtimise
ja muusikapedagoogika
teaduskonna lõpetamist
otsustasid tulla tööle Nuia

EVA MÄGI

20. märtsil 2019 tunnustas Rahvakultuuri Keskus
Tallinnas pärandkultuurikandjaid- ja hoidjaid. Tallinnas toimunud tänusündmusel „Pärand elab!“, esitlesid
Mulgimaa vaimset kultuuripärandit Alli Laande luuletusega Mulgimaa vaimsest kultuuripärandist, Piret
Leskova ja torupillil Kerli Kask. Abja-Paluoja noor
torupillimängija oli tänuüritusel otsekui sümboliks,
et Mulgimaa pärand on tõesti elav ja kasutuses. Kerli
torupillimäng oli sündmusel väga ilus ja näitas Mulgimaa vaimse pärandi jätkusuutlikkust. Mulgimaalt
said Rahvakultuuri Keskuse tänukirjad Kristi Ilves,
Alli Laande, Ly Laanemets, Kai Kannistu, Kerstin Rei
ja Kaja Allilender.
Tänusündmus oli meeldejääv ja Eesti Vabariigi
101. aasta puhul ka märgiline.
Alli Laande luuletus tänusündmusel Mulgimaa
vaimsest kultuuripärandist kõlas järgnevalt:
Vana asja saave auge vanas,
meil om sis antu au,
panna nii asja kirja.
Egäl asjal ju om,
oma olek ja kuju.
Egäl asjal ju om,
oma rõõm ja tusatuju.
Rõõmu om egäüits saanu kamast, käkist ja karaskist,
vorstest, korpest ja pudrust.
Rõõmu om noortel ja vanadel
märtest ja kadrist.
Naise om raasike korjanu .tuume korvi rõõmu
Paastumaarjapäeväl punatse veini sõõmu.
Mehe om törtsuke mängin Mulgimaal torupilli
Aabja mehe tegije saanu om käe villi.
Kust me tunnem om kodu,
oma kodu, oma kulla,
külä kümnede seasta.
Tunnem sedä keele perrä,
tunnem sedä meele perrä.
Meil oo kuan korviseppa,
meil oo taren pilliseppa,
köögin toidutegije,
taren ilutegije.
Piret Leskova

Ta lendab mesipuu poole
20. mail tähistatakse
ülemaailmset mesilaste
kaitsepäeva. On teada,
et mesilased ja teised
tolmeldajad, kelle najal
meie ökosüsteem püsib, on ohus. Kõikidele
Iga inimene peaks aastas
nendele probleemidele
sööma vähemalt viis kilo mett. suudad Sinagi kaasa
Foto: Kai Kannistu
aidata.
Selleks mõni soovitus:
* ära kasuta ülemäära taimekaitsevahendeid
* jäta mõni mururiba niitmata
* põua ajal pane välja anum koos veega, kuhu aseta
ujuk, mille peale maanduvad Su sõbrad, mesilased, et
janu kustutada.
* toeta kohalikke mesinikke, ostes kodumaist mett.
* võta osa õppepäevadest, mida korraldavad meie
tuntud mesinikud:
11. mail kell 11 Mõisakülas Pärnu tänav 62 Jorma Õiguse
mesilas – hooajalised tööd mesilas.
16. mail kell 10 Karksi piirkonnas Polli külas Antu Rohtla
Polli-Järve talus – töid mesilas.
20. mail toimub ühine üritus Aleksander Kilgi juhendamisel koos Soome mesinikega Mõisakülas Jorma Õiguse
mesilas.
LEILI NAEL

Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts
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Mõisakülas mälestati küüditamisohvreid
25. märtsil õhtul tähistati
Mõisaküla endise raudteejaama juures küüditamise
70. aastapäeva. Kohaletulnute hulgas oli enamik
neid, kellel küüditamisega
oma mälestused. Kultuurimaja direktor Laine Pedaja
ja Mõisaküla linnapea,
abivallavanem Ervin Tamberg süütasid perroonil 18
küünalt. Just selline arv
mõisakülalasi viidi koos
ülejäänud ligi 22 000 eestimaalasega 70 aastat tagasi
Siberisse. Lisaks süütasid
kaasatoodud küünlad ettevõtmisest osavõtjad, et
meenutada oma lähedasi,
keda suurküüditamine
puudutas.
Muuseumi juhataja
Anu Laar mann rääkis
kokkuvõtlikult Mõisakülas toimunust, tuginedes

Küüditamisohvrite mälestamine Mõisakülas.

ühe siit raudteejaamast
äraviidu meenutustele.
Seejärel said vestlusringis sõna osavõtjad, kes

jutustasid omi mälestusi.
Mälestuspäevale oli tuldud ka Pärnust ja toimus
aastakümneteülene rõõ-

Foto Laine Pedaja

mustav taaskohtumine
endiste koolikaaslastega.
Anu Laarmann

Halliste kihelkonna seos Asutava Koguga

Jaan Masing. Portreefoto
Eesti Rahvusarhiivist.

5. aprillil mälestati üle
Eesti küünalde süütamisega Asutava Kogu kokkukutsumist ja selle liikmeid.
Vähemalt üks neist on
pärit Halliste kihelkonnast.
Jaan Masing (Maasing)
sündis 31.01.1875 Pärnumaal Halliste kihelkonnas
Vana-Kariste vallas asuvas Mälestushetk Sõnni talus.
Sõnni talus taluomaniku
Samuti käis mees kordupojana. Pärast kohalike
valt ennast täiendamas
koolide lõpetamist viis
Lääne-Euroopa ülikooliharidustee teda Moskva
des.
ülikooli, kus ta õppis arstiEsimese maailmasõja
teadust. Pärast lõpetamist
ajal mobiliseeriti Jaan Maoli mees tegev eraarstina
sing sõjaväeteenistusse ja
Abjas ja Ruhjas, alates
ta töötas sõjaväearstina
1905. aastast Tallinnas
kaks aastat. Masing vatervishoiuarstina.
bastati sõjaväest tervisliAjaleht Oma Maa kirkel põhjustel ning ta oli
jutas 1935. aastal, et terseejärel neli aastat Tallinvishoiuarstina avaldus
na linna nakkushaiguste
doktor Jaan Masingu korhaigla ülemarst. Iseseisva
raldusvõime, mis osutus
Eesti Vabariigi algusaastail
eriti vajalikuks suuremate
töötas eraarstina.
taudide ja haiguspuhanKutsetööst ehk olulisem
gute korral. Välja on tooon Masingu poliitiline ja
dud 1910. aasta kõhutõveühiskondlik tegevus: ta
epideemia, mille ravimises
oli Majaomanikkude Koja
ja uurimises (sh artiklite
esimees, Asutava Kogu
kirjutamises) ta osales.
(Eesti Rahwaerakond),

Foto: Kadri Kivimets

IV riigikogu koosseisu ja
rahvuskogu II koja liige.
Aastal 1921 ka Tallinna
linnavolinik. 1927 töö- ja
hoolekandeminister Jaan
Teemanti valitsuses.
Seltskondlikust tegevusest saab ehk välja tuua
olulisemana tema tegevuse Tiisikuse Vastu Võitlemise Seltsi asutajana ja
esimehena ning Tallinna
Eesti Arstide Seltsi esimehena. Dr Masing oli ka
Eesti Evangeelse Luteriusu
konsistooriumi assessor ja
abipresident ning Tallinna
Jaani koguduse nõukogu
ja sihtasutuse esimees.
Erialase tegevuse kõrval
suutis ta tegutseda Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi

esimehena. Masingute
perekond tegeles ka puuviljanduse ja aiandusega.
Meest on autasustatud
Eesti Punase Risti I järgu
II astme teenetemärgiga
24. veebruaril 1935.
Kui Masing 1935. aastal
60. aasta juubelit pidas,
siis olla ajalehtede andmetel käinud teda öösel
lauluga tervitamas Tallinna Jaani kiriku koor ja
üliõpilaskorporatsiooni
Ugala vilistlased. Jaani
koguduse nimel võtsid
sõna õpetaja Hastenblatt
ja korp! Ugalast Nõmme
koguduse õpetaja Eilart.
Masingu juubeli puhul
olla Tallinna seltskondlike
organisatsioonide poolt
korraldatud Estonia kontsertsaalis aktus.
Ta abiellus 1908. aastal
soprani ja Lepizigi konservatooriumi lõpetanud Ella
Grünbergiga (1855–1944).
Neil oli kaks poega. Kuigi
perekonda ei represseeritud, hukkusid või surid
sõja-aastatel väga lühikese
aja jooksul nii abikaasa kui
lapsed. Mehe kodutalus
elanud sugulased küüditati 1949. Jaan Masing
suri 21. septembril 1948
Tallinnas ja maeti Rahumäe kalmistule.
Arvatavat Masingu sünnimaja säilinud ei ole.
Taluhoonete kohal on üleeelmisel sajandil ehitatud
häärber, mida hetkel renoveeritakse.
ANDRES RÕIGAS

Looduskaitse seltsi tegemisi
Looduskaitse seltsi meie osakonnal on 35. tegevusaasta.
Loodushuvilised on sellel aastal osalenud Lilli loodusmaja poolt korraldatud sisukatel loodust tutvustavatel
kooskäimistel.
Looduskaitsekuu ürituseks on Lopa koopa ümbruse
korrastamine. Seal tuleb vaate avardamiseks võtta maha
võsa. Selle tööga alustame 27. aprillil. Korrastustöödest
osavõtjail on Prangli reisil soodustus.
19. mail külastab meid LK Pärnu osakond ja koos
käime Mazalaca looduspargis, külastame Ruhja kunstimuuseumi.
Juuni algul oleme külas Ipiku looduhuvilistel. Tutvume
sealsete kultuuri- ja loodusobjektidega.
15.–16. juunil külastame Järvamaad. Suvise retke rada
oleks selline: Abja, Paide, Roosna-Alliku, Järva-Jaani, Rava
tammik, Kärevete, Aravete männik, ööbimine Jänedal.
Teisel päeval Neeruti maastikukaitseala, Koeru, Arukõla
mõisa krahv Tollide kabel, Norra allikad, Sargvere mõis,
Mäeküla, Abja. Meie reisi ajal toimub ka üle-eestiline
loodusvaatluse maraton, püüame ka sellest osa võtta.
Eelmise aasta maratonist on väga head muljed.
Traditsiooniline üle-eestiline kokkutulek toimub Vigalas
juuli viimasel nädalavahetusel.
25.–27. augustil toimub huvireis Prangli saarele ja
külastame purjekaga Malusi saarel hülgelesilat. Septembris on kavas külastada Matsalu loodusfilmide festivali.
Selts ootab oma üritustel osalema kõiki loodus- ja
kultuurihuvilisi.
Rein Mägi

Näitus „Mulgimaa ajalugu”
avas uksed

Mulgi vallavanem Peeter Rahnel, projektijuht Kairi Nigol,
näituse koostaja Maile Kreevs ja MKI juhataja Ave Grenberg näituse avamisel.
Foto: Lauri Sepp

Esmaspäeval, 25. märtsil avati Abja kultuurimajas
näitus „Mulgimaa ajalugu”. Väljapanek käsitleb
Mulgimaa ajalugu 19. sajandi keskpaigast kuni 1940.
aastate lõpuni ning annab sellest selge ülevaate.
25. märtsil, märtsiküüditamise 70. aastapäevale sattunud päeval kogunes Abja kultuurimajja näituse avamisele oodatust rohkem inimesi. Kohale oli tulnud ka
Mulgi valla vallavanem Peeter Rahnel, kes tänas näituse
koostajat Maile Kreevsi ja projektijuhti Kairi Nigolit.
Seejärel anti sõna näituse koostajale Maile Kreevsile,
kes rääkis näituse kokkupaneku kulgemisest, mis osutus raskeks väheste allikate tõttu, ja ajaloo uurimisest.
Lisaks rääkis ta ka mõne huvitava loo, kus kirjeldati
mulgi olemust: sitke, uhke ja kadestusväärne. Selgub,
et Mulgimaa ja selle rahvas on mänginud tähtsat rolli
kogu Eesti riigi ajaloos, alates talude päriseksostmisest
Eesti Vabariigi väljakuulutamiseni ning edaspidigi.
Näitus on avatud Abja kultuurimaja väikeses saalis
25. märtsist 30. aprillini. Näitusel antakse ülevaade
Mulgimaa ajaloost alatest talude päriseksostmisest
kuni 1949. aasta märtsiküüditamiseni. Tähtis on hoida
elus mulgi kultuuri ning seda edasi kanda. Väljapanek
on sisutihe ning annab koos piltidega selge ülevaate,
mistõttu võiksid seda vaatama minna just ajaloo- ja
kultuurihuvilised, keda Mulgimaa ja sellega seonduvad
teemad huvitavad.
Olden Puna

Abja gümnaasiumi
X klassi õpilane
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IX ansamblimuusikapäev Abja kultuurimajas
12. aprillil toimus Abja
kultuurimajas Abja muusikakooli, Karksi-Nuia
muusikakooli, KilingiNõmme muusikakooli
ja Ruhja muusikakooli
tore koosmusitseerimine,
mis kandis ühisnimetust
„Ansamblimuusika päev“.
Idee korraldada ühine
muusikakoolide ansamblite päev tuli 2011. a Abja
muusikakoolilt ja sai teoks
juba üheksandat korda.
Päev täis muusikat kulmineerus ühiskontsertiga,
kus kõlasid erinevad ansamblikoosseisud.
Abja muusikakooli esindasid akordioniansambel,
noorteansambel MoRe,
saksofoniansambel, kitarriansambel, erinevad
duetid ja flöödiansambel.
Kilingi-Nõmme muusikakoolist esinesid kitarri-,
saksofoni- ja akordionistide ansambel ning mitmed

Jõutõstmine

Mulgi valla poisid Rihard Reimets, Marcus Paide ja Andre
Õigus Eesti U-13 meistrivõistlustel tõstmises. Foto Enn Raieste
Ühendorkester proovis.

klaveriansamblid. Karksi-Nuia muusikakoolist
astusid üles Lõõtsavägilased, puhkpilliansambel, laste vokaalansambel,
viiuliansambel ja noorte
rockbänd. Ruhja muusikakoolist osalesid flöödi-,
viiuli- ja saksofoniansamblid ja euphonium kvartett.

Foto Lauri Sepp

Ühiskontsert kulmineerus
ühisorkestri esinemisega,
mis täitis terve maja jõuliste puhkpillihelidega.
Seekordne ühislugu oli
„Smoke on the Water“.
Ürituse kordaminekule
aitas kaasa Abja päevakeskus, mis pakkus noortele muusikutele maitsvat

mulgipärast toitu. Suur
tänu ka Abja kultuurimaja
perele.
Järgmine nelja muusikakooli „Ansamblimuusika päev“ toimub 2020. a
Ruhjas.
Heiki Vungi

Abja muusikakool

Lõppes Mulgi mälumäng Kuvves
Mulgi mälumängu
kuuendal hooajal osales
kokku 16 võistkonda: Halliste kihelkonnast kuus,
Karksist ja Tarvastust mõlemast kolm, Paistust kaks
ning Helmest üks võistkond, lisaks Mulkide seltsi
esindus.
K ü s i m u s i ko o s t a s i d
Enno Liiber, Anne Pai, Piia
Mänd, Anne-Ly Ütsik, Alli
Laande ja Kaire Kannistu.
Tulised mõttelahingud
toimusid Polli aianduse
uuringute keskuses, Suislepa rahvamajas, Holstre
magasiaidas, Kulla leerimajas ja Kärstna mõisas.
Enne ametlikku mälumängu algust tehti kõikidele
huvilistele majades väike
giidituur.
Etapivõite ja enim punkte kogusid:
I etapp – Abia, Mõisaküla, Abja VV
II etapp –Tarvastu karud,
Võrtsu veerest, Halliste

III etapp – Abia, Mõisaküla, Tarvastu karud
IV etapp – Tuuletallajad,
Karksi mulgid, Abia
V etapp – Abia, Halliste,
Tarvastu karud
Üldvõitjaks kuulutati
160 punktiga võistkond
Abia koosseisus: Lauri
Sepp, Rein Mägi, Raivo
Kutser, Eve Raska, Marje
Kaaremaa.
Võitjatele järgnes ja 2.
koha sai 154 punktiga
mälumängutiim Halliste
koosseisus: Andres Rõigas, Ene Maaten, Maimu
Paumere, Arne Putnik,
Mait Mikelsaar. Kolmanda koha pärast käis tihe
rebimine, sest võrdse arvu
punkte –146, olid kogunud
võistkonnad Mõisaküla ja
Tarvastu karud. Enno Liiber küsis lausa kolm lisaküsimust, mis tuli kiiruse
peale vastata ja fotofinišiga
said auhinnalisele kohale
Mõisaküla mängurid Er-

Mulgi mälumängu võitjad – võistkond Abia.

vin Tamberg, Laine Pedaja, Anu Laarmann, Erika
Kuusk ja Ilmar Kuusk.
Igas etapis esitati 22 küsimust. Teemadeks lisaks
mulgi keelele ja kultuurile
ka Eesti 100 ja Läti 100, tuli
teada Mulgimaa sportlasi,
tunda Mulgimaa valdu,
muusikuid jne.
Tänan kõiki osalejaid,
kohtunikke, võõrustajaid
ja toetajaid!

Foto: Kaire Kannistu

Ja lõpetuseks mulgi vanasõna – ega kuus ilma
seitsmendata jää! Kirjutasin taotluse traditsioonilise
Mulgi mälumängu jätkamiseks Mulgimaa pärimuskultuuri toetuse meetmesse ja teatan rõõmuga, et see
rahuldati täies mahus.
Kohtume juba sügisel!
KAI KANNISTU
Mulgi mälumängu
projektijuht, peakorraldaja

Abja mälumängu 45. hooaeg lõpetas

12. aprillil toimus Abja
mälumängu hooaja viimane
etapp. Mälumängu üks eestvedajatest Enno Liiber ütles,
et tema koostas küsimusi
juba aastal 1974, kui Abja
mälumäng alustas. Seega
on tegu juba 45. hooajaga.
Mälumängust võttis sel hooajal osa 14 võistkonda. Kuue
mänguvooru järel selgus
medalikolmik, kelleks on
Tuhalaane (Enn Sarv, Viivika Sarv, Enn Kauber, Jaan
Usin ja Jaan Kukk), Mõigu Mekk (Andres Rõigas,
Valdur Mets, Arne Putnik,
Silvar Lelle, Mait Mikelsaar)

spordiuudised

ja Mnemo (Raivo Kutser,
Moonika Kutser, Otto Lehis,
Ürjo Mälksoo, Lauri Sepp).
Esikolmik sai vastavat värvi
medalitele lisaks karika.
Kõik teised osalejad said
mälumängu meenemedali,
kus peal sooja käepigistuse
kujutis. Pärast lõppvooru suupistelaua ääres võis
kuulda, et see medal olla
nii mõnelegi esimene medal
elus.
M ä l u m ä n g u d e j a o k s Abja mälumängu võitnud Tuhalaane võistkond. Foto: Keijo Koort
koostasid küsimusi Enno
Loodame, et traditsioon kultuurimaja saalis, et üksLiiber ja Rein Mägi, tehnilise jätkub ja novembrikuus teiselt mõõtu võtta.
poolega tegeles Keijo Koort istuvad kilvarid jälle Abja
Lauri Sepp
ja sekretäriks oli Ülle Rõigas.

Halliste jõusaalis treenijad proovisid märtsikuus omavahel jõudu tõstekangi lamades surumises. Võisteldi
absoluutarvestuses. Osalejate paremusjärjestus selgitati
Wilksi punktitabeli alusel.
Neidudest (14–18-aastased) parimana surus Laura
Meremaa 25 kg, saades selle eest 30,8 punkti. Sama
tulemusega oli teine Ege-Janeteli Mehu – 26,0 punkti.
Kolmanda kohaga pidi leppima Eva-Johanna Goes, kes
surus 20 kg ja teenis 24,82 punkti.
Noormeestest võitis Andrei Lilleniit 60 kg-ga – 46,80
punkti. Olles võitjast 8 kg raskem, oli sama tulemusega
teine Alar Orgusaar – 42,78 punkti.
Naistest tegi oma elu esimese etteaste tõstepõrandal
rohkem võrkpallurina tuntud Katriin Allik. Sirgetele
kätele jõudis 37,5 kg kaaluv tõstekang, tulemuseks 47,81
punkti. Napilt ebaõnnestus järgmise raskuse – 40 kg
surumine. Teise kohaga pidi leppima võimekas Marju
Purju surudes 45 kg, millega sai 40,1 punkti. Kolmas ja
neljas olid Edda Allik ja Kairit Luisk, vastavalt 38,36 ja
31,37 punktiga.
Meestest võitis kindlalt Eesti parimate veteranide
hulka kuuluv jõutõstja Heiki Käärid 150 kg-ga, saades
89,7 punkti. Teise koha saavutas 140 kg surunud Kristjan
Voodla 82,32 punktiga.
Oma käte rammu proovisid 15 osalejat.
30. märtsil Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustel
lamades surumises sai Heiki Käärid vanusegrupis M2
(50–59-aastased) absoluutarvestuses 162,5 kg kolmanda
koha.
VELLO AUS

Eesti noorte 2019 meistrivõistlused tõstmises
20. aprillil toimusid Abja
Spordi- ja Tervisekeskuses
Eesti noorte U-17 meistrivõistlused tõstmises. Mulgi
valda tuli 3 kuldmedalit.
Tüdrukute kaalus kuni 49
kg võitis kulla Iti Marii Varik summaga 76 kg. Poistest
kehakaalus kuni 73 kg Erik
Raagmets 190 kg ja kaalus
kuni 89 Gert Lehtme 179 kg.
Eesti U-17 meistrid Gert
Lehtme, Iti Marii Varik ja Erik Erik Raagmets oli oma tuleRaagmets.
Foto: Enn Raieste
musega absoluutarvestuses
teine ja spordiselts Ülo võistkondlikult Tartu klubi Jõud
Juniori ja Järvamaa Vargamäe järel kolmas.
Enn Raieste

Novus
2019. a võistkondlikel meistrivõistlustel novuses saavutas Mulgi Novuse võistkond pronksmedalid koosseisus:
Oskar Raidlepp, Martin Raidlepp, Ottomar Raidlepp,
Kalev Raidlepp, Eliise Raidlepp.
Eesti Invaspordi Liidu 2019. a meistrivõistlustel novuses võitis Kalev Raidlepp kuldmedali.
Ottomar Raidlepp
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Uus laulukonkurss tõi kokku noored üle kogu Mulgimaa
6. aprillil toimus KarksiNuia kultuurikeskuses esmakordselt noortele Mulgimaa lauljatele suunatud
konkurss Mulgi Lõõrike
2019. Konkursil osales 25
lauljat nii Tarvastu, Paistu,
Karksi, Helme kui ka Halliste kihelkondadest. Meeleoluka päeva lõpetas Abja
muusikakooli õpilastest
koosneva ansambli More
Reality kontsert.
Konkurss toimus viies
vanuserühmas ja žürii
andis välja 11 eripreemiat
ning ühe vanuserühmadeülese grand prix. Žüriisse
kuulusid Eesti muusika- ja
teatriakadeemia soololaulu
lektor Sirje Medell, muusik ja Viljandi kitarrifestivali kunstiline juht Ain
Agan ning pianist, pedagoog ning ansambli Estonian Voices vokalist Aare
Külama.

I ja II vanuserühma autasustamine. 		

Grand prix võitjaks osutus suurepärase vokaalse esituse teinud Tõrva
gümnaasiumi abiturient
Kadi-Triin Terve (juhen-

daja Maie Kala), kes esitas
loo “Can’t Help Lovin’ Dat
Man” muusikalist “Showboat”.
I vanuserühmas pälvisid

Foto: Erki Paju

eripreemiad Marta Liisa
Reinbach (juhendaja Anne
Gomaa) julge ja artistliku
esinemise eest ning Deliisa
Soots (juhendaja Anne

Tantsurühm Hürrem tähistas sünnipäeva

Gomaa) ilusa vokaali eest.
II vanuserühmas tõi žürii
välja kauni ja dünaamilise
esituse eest Sirelin Meltsase (juhendaja Maie Kala)
ning hea loo jutustamise
ning artistlikkuse eest Isabel Palu (juhendaja Anne
Gomaa).
III vanuserühma eripreemiad said Liisbet Sõerde
(juhendaja Ene Uuland)
väga hea esituse ja ilusa vokaali eest, Andris
Reimaa (juhendaja Merle
Mets) musikaalsuse ja artistlikkuse eest, Ella Mari
Mäger (juhendaja Siirius
Sikka) emotsionaalse ning
kauni esituse eest ning
Remi Zieds (juhendaja
Merle Mets) enesekindla
esituse eest.
IV vanuserühma eripreemiad läksid väga hea popvokaali eest Katerina Agafonovale (juhendaja Endel

Purju) ning kauni tämbri
eest Rasmus Rosenbergile
(juhendaja Maie Kala).
V vanuserühma eripreemia ilusa esituse eest sai
Kaili Saar (juhendaja Kadi
Kask).
Laulukonkurssi toetasid:
Wagenküll Spa, Urissaare Kantri, Viljandi Kitarrifestival, Pajumäe talu, Abja
Tervise- ja Spordikeskus,
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, Chaga
Health, Seedri Puukool,
Pop Cafe, Kerli Ilutuba,
Puidukoda OÜ, Soledor
OÜ, Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp,
Tõrva vald, Mulgi vald,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Kadri Kabanen
Mulgi Lõõrike 2019
projektijuht

Lasteaialapsed kohtusid
kirjanikuga

Lapsed ja lasteaia töötajad ühispildil kirjanik Aidi Vallikuga.

Foto: Piret Kask

Hürrem tänamas Laine Pedajat. 				

22. märtsil tähistas Halliste rahvamaja tantsurühm Hürrem oma 5.
tegevusaastat. Hürrem
tantsib idamaiseid tantse,
kus muusika saatel saavad
kokku tantsurõõm, naiselikkus ja müstika.
Hetkel tantsivad rühmas Anu Ruusoja, Kaja
Künnap, Lilian Mehu,
Karena-Kadi Kohjus, Svetlana Kulemina, Tiina Mikkor ja Svetlana Golenkova. Juhendajaks on kõik
need aastad olnud Kristina

Tukk.
Tervitama olid tulnud
ja õhtu jooksul esinema
tantsuklubi Studio Sultana
tantsurühm Viljandist ja
Mõisaküla idamaiste tantsude rühm Bahira. Nad
täitsid kõik bändi vaheajad ilusate, meeliköitvate
ning graatsiliste etteastetega. Peab mainima, et kõigi
kolme rühma juhendaja
on Kristina. Bändiks oli
lustakas ning kaasahaarav
Dolores. Taustaks jooksid
ekraanil Hürremi esine-

Foto: Deily Tatar

miste videod ning pildid
läbi aastate.
Õnnitlema olid tulnud
erinevate rahvamajade
taidlusrühmad ning Halliste rahvamaja kauaaegne
juhataja ja Hürremi asutaja Laine Pedaja.
Mäletan, kui neid esimest korda ise nägin esinemas. See areng, mis on
toimunud viie aastaga,
on olnud väga suur ning
kadestamisväärne. Samuti
on nad eriliselt kohusetundlikud ning alati saab

nende peale loota. Pole
üldse tähtis, kus toimub
esinemine, millisel päeval
ja kui lühikese etteteatamisega, nemad on alati
olemas. Jätkugu Kristinale
energiat, tantsijaile julgust
ja entusiasmi järgnevateks
aastateks, et juubeleid tuleks veel ja veel.
DEILY TATAR
Halliste ja Kaarli
rahvamaja juhataja

MAIE MOOSES
lasteaiaõpetaja

Avatud on Mulgi valla kunstnike tööde kevadnäitus
Juba aastaid oleme aprillikuus Karksi-Nuia kultuurikeskuses korraldanud ja
üles seadnud valla kunstnike töödest näituseid. Sel
aastal laiendasime territoriaalselt eksponeeritavate tööde autorite hulka.
Nimelt kutsusime lisaks
Karksi piirkonna kunstnikele oma töid kultuu-

rikeskusesse tooma ka
Abja, Halliste ja Mõisaküla
loovinimesi.
Olime meeldivalt üllatunud iluloojate arvukusest. Näitusele sai pandud
23 kunstniku tööd. Olgu
nad siin nimetatud: Juta
Jalakas, Irina Lappo, Anu
Laas, Tiina Talvet, Eneli Õun, Ivvi Viitas, Anu

Rebane, Erika Kuusk, Reet
Arro, Hülle Haab, Alla
Valk, Enno Allik, Kaisa
Kuusk, Kerstin Rei, Bhatritcya Virumann, Margus
Mõisavald, Helve Viinapuu, Jaan Pääsuke, Juta
Räägel, Hevel Sarv, Riina
Hupponen, Halliste laste
kunstiring.

Ühel aprillikuu hommikul olid Karksi-Nuia lasteaia
Mõmmide ja Oravate rühmast sügisel kooliteed alustavad mudilased kutsutud raamatukokku, et kohtuda
tunnustatud laste- ja noorsookirjaniku Aidi Vallikuga.
Lapsed kuulasid huviga kirjaniku juttu sellest, kuidas
ta raamatuid kirjutab ja kuidas pildid tema raamatutesse
saavad. Kõigile said selgeks sõnad kirjanik ja illustraator. Aidi Vallik luges ette lugusid oma loomingust. Enim
meeldisid kuulajatele jutukesed teosest „Roosi ja emme
lugu.“
Aidi Vallik on kirjutanud palju vahvaid raamatuid
lastele ja noortele. Tuntumad neist on „Minu jalad“,
„Minu käed“, „Minna ja hernetont“, „Mannikese lugu“,
„Roosi ja emme lugu.“ Paljud autori teosed on kirjutatud trükitähtedega, et väiksemad lapsed saaksid ise
lugemist õppida.
Aitäh kirjanikule ja raamatukogu töötajatele toreda ja
sisuka hommikupooliku eest.

Näha saab erinevates stiilides joonistatud ning maalitud maastikke, portreesid, viltimistehnikas pilte,
tarbe- ja fotokunsti.
Näitus jääb avatuks aprillikuu lõpuni ning juba
järgmisel aastal ootame
taas kõikide loovinimeste
töid.
KAI KANNISTU

Karksi-Nuia
Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

jututuppa

21. mail kell 11

Tartu mnt 22 Karksi-Nuias.
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Emakeelepäev Halliste koolis
14. märtsil tähistasime
emakeelepäeva. Eelnevalt
oli klassides välja selgitatud parimad lugejad ja
nüüd oli käes aeg oma
lugemisoskust ka teistele
näidata. 5. klass võistles
Andrus Kivirähki jutte
lugedes, 6. klass Mika Keräneni „Rattafantoomist“,
8. klass Diana Leesalu
„Mängult on päriselt“
ja 9. klass Oskar Lutsu
„Kevadest“ katkendeid

ette kandes. Esitati ka luuletusi.
Seekord osutusid parimateks lugejateks AliineLisett Tõnne I klassist,
Kendra Talu II klassist,
Adeline Merzlova III,
Alfred Loid IV, Magnus
Järvis V, Emili Gaston VI,
Deire Künnap VIII ning
Liis Getliin Kala, Eva-Johanna Mehu IX klassist.
Iga ettelugeja sai mälestuseks raamatu.

Traditsiooniliselt näidati
ka oma kirjutamisoskust,
seda nii ilu- kui ka õigekirjas. Küllap andsid kõik
endast parima. Päris mitme
õpilase puhul said õpetajad hea üllatuse osaliseks
– poleks uskunudki, et see
poiss või tüdruk oskab nii
ilusa käekirjaga kirjutada.
Žürii valis välja nimeta tööd. Ilusa käekirjaga
kirjutajateks osutusid
Henry Käärid I, Hendrik

SAAME TUTTAVAKS
Rahu II, Kadri Tellis III ja
Anete Rüütel IV klassist.
Õigekirjatestis sai parima
tulemuse Erik Rebane IX
klassist.
Emakeeleõpetajana rääkisin e-etteütlusest, eesti keele aastast ja uuest
sõnaveebist, mis kõikidele
nüüd kättesaadav.
Head eesti keele aasta
jätku!
ANNELI MERILA

Halliste põhikooli õpetaja

Halliste kool pidas võõrkeelte päeva
27. märtsil peeti Halliste
põhikoolis traditsioonilist
võõrkeelte päeva. Korraldati mitmesuguseid meeleolukaid tegevusi: hommikul toimus koolimajas
6.–9. klasside õpilastele
venekeelne orienteerumismäng, seejärel kontsert aulas, viktoriin keelte ajaloost
ning kogu üritus päädis
ristsõnavõistlusega, millest
võtsid osa nii nooremate

kui ka vanemate klasside
õpilased. Vahest ehk säravaim neist oli kontsert.
9. klassi tüdrukute esitatud
playback Bruno Marsi „The
lazy song“ muusikavideost
ei jätnud saalis kedagi külmaks. Venekeelsete etteastete puhul kutsuti ka
publikut kaasa tegema.
Ingliskeelseid esinemisi oli
rohkelt – kolmanda klassi
õpilastest üheksandikeni

said laval käia. Kolmas
klass esitas tantsu „5 little
Monkeys“, neljas tantsis
Shakira „Waka–waka“ saatel, kaheksandikud aga
tutvustasid video abil erinevate riikide ülestõusmispühade kombestikku.
Viimasena astus üles õp
Jelena pika venekeelse
luuletusega, mis kõnetas
rohkem õpetajaid.

Mingit võistlust esinejate
vahel ei olnud, küll aga viktoriinis. Ristsõnavõistluses
osutus võitjaks võistkond
Kollane 16 punktiga, järgnes Punane 13 punktiga ja
kolmandale kohale jõudis
Roosa võistkond. Üldiselt oli tore päev ning ehk
jätkub traditsioon koolis
ka edasi.

Kerstin Rei – Mulgi valla
turismikoordinaator
Olen sündinud 1981. aasta juulikuus Tallinnas. Peale Tallinna
Reaalkooli lõpetamist omandasin
kõrghariduse Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.
Juba õpingute ajal asusin tööle
Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusesse rehabilitatsioonimeeskonda.
Seejärel töötasin Tallinnas Sotsiaalkindlustusametis arstliku ekspertiisi osakonnas peaspetsialistina.
Aastatel 2007–2011 õppisin Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri erialal. 2012. aastal sattusin juhuslikult Abja
noortekeskusesse, kus esialgu olin kunstiringi juhendaja,
hiljem asendasin juhatajat lapsehoolduspuhkuse ajal.
Järgnevatel aastatel tegutsesin vabakutselise kunstnikuna ja reisisin maailmas ringi. 2016. aasta sügisel kutsuti
mind Abja-Paluojale tööle noorsootöötajana projekti
Noorte Tugila. Töötasin noortega praeguse Mulgi valla
kõigis neljas piirkonnas.
Põhitöö kõrvalt olen seni tegelenud vabatahtlikuna
Mulgi vallas turismiobjektide ja huviväärsuste kaardistamise, objektide avamise ettevalmistuse ja viidastamisega.
Alates 1. aprillist 2019 töötan Mulgi vallas turismikoordinaatorina.

ERIK REBANE
9. klassi õpilane

Noored Kotkad laagris ja koondusel
Heitliku talve asemele
on hiilinud arglik kevad.
Suusad-uisud ja muu talviste rõõmude riistvara
kogub juba panipaikades
tolmu, kuid ilmataat ei
tihka veel oma sooja sisaldavat kotisuud korralikult
avada. Loodetavasti satub
õige kalender peagi tema
vaatevälja ja senine pilt
looduses muutub oluliselt
rõõmsamaks.
Meie tegemistes möödunud talvel olid kesksel
kohal Vabadussõja lahingute 100. aastapäeva ettevõtmised. Halliste kotkad
osalesid Karksi-Nuias toimunud mälestusüritusel,
traditsioonilisel Kärstna
lahingumängul, 2. veebruaril küünalde süütamisel
Halliste ausamba juures
ja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva üritustel Halliste
osavallas.
Märts algas kohe tormakas tempos. Oleme igal
kevadel püüdnud pelutava
ilma poolt nutinuhtluse
seltskonda surutuid korraks kodust välja tuua,
pakkudes kooli ruumides
midagi huvitavat. Seekord
korraldasime kotkaste avatud koonduse pealkirjaga
„Eesti filmiga ühes ruumis“. Halliste põhikooli
saali mahtus korraga meie
külalise Tarmo Laanmetsa
abiga rändkino aparaadiruum, kinosaal ja lai valik
hiljutises minevikus filmide tegemist harrastanud

Koondusel mänguhoos.

Foto: Merike Nõumees

Projektoriga tutvumine.

Foto: Merike Nõumees

hobioperaatori tööriistu.
Kohaletulnud said oma
silmaga näha filmilinti, selle
seadmist projektorisse ja
muidugi liikuvat pilti ki-

nolinal. Tarmo kergitas saladuse tekki sellelt, kuidas
pilt linal liikuma pannakse
ning mismoodi filmilindile
heli jäädvustatud on. Al-

lakirjutanu andis lühikese
ülevaate kino tekkeloost,
eestimaise kino ja filmitegemise ajaloost ning sellestki,
miks filmi kinos vaatajale
alati eraldi aparaadiruumist näidatakse. Tarmo
varanduse hulgas leidus
mahukas metallist konteiner, mille sisu pakkunuks
vaatajatele umbes tunni
liikuvat pilti. Allakirjutanul
oli kaasas micro-SD mälukaart, kuhu mahtunuks 16
kvaliteetset filmi pikkusega
üle tunni. Areng on selles
valdkonnas olnud ülikiire.
Meie koondusele tulnud
hiljutise kino kvaliteediga
võrreldavat liikuvat pilti
saab täna salvestada pea
iga taskutelefoni omanik.
Kahjuks ei oska enamik
seda monteerida ja säilitada
aastakümneteks huvipakkuva väärtusena.
Koonduse ruumi mahtus
veel väike näitus eesti filmide tegemise lugu pajatavatest raamatutest ja kodumaistest filmidest DVD-l.
Raamatud otsis Halliste
raamatukogu riiulitelt Sirle
Tellis, DVD-kogu pärines
allakirjutanu kodust.
Palju tarka juttu, keerulisi
sõnu, numbreid ja nimesid
koos sunnitud istumisega
ilma mänguta – see olnuks
kohaletulnud huvilistele
liiast. Filmiloo vahepalaks
korraldaski Merike Nõumees mõned arvutivabad
mängud. Ka kõhumurele
oli meil olemas lahendus

saiakeste, morsi ja kohvi
näol. Laua katmise eest
seisis hea Milvi Kull, kes on
Halliste kooli esindaja.
Kino ja filmide teema on
vaatamata suhteliselt lühikesele ajaloole väga mahukas. Meie ürituse suutnuks
Tarmo Laanmets üksi oma
suurte teadmiste, kogemuste ja filmivaraga päevadeks
täita. Paraku oli koolivaheaeg lõpukorral. Lootuses,
et suutsime mõnes noores
osalejas tekitada sügavamat
huvi liikuva pildi maagia
vastu, läksime seekord kodudesse uusi ettevõtmisi
ootama!
Juba nädala möödudes
leidsid mõned poisid end
talvisest laagrist. Seekord
prooviti külma ja muude
talvisele metsale omaste
nuhtluste kiuste seal elamise talutavust säilitada,
milleks andsid juhiseid vastava koolituse läbinud instruktorid. Kerge ja lustiline
laagritegevus polnud, kuid
toime poisid sellega tulid.
Märtsi teine pool tõi Soomaale viienda aastaaja ehk
suurvee. Meie kolleegid
Tarvastust olid kõvasti pingutanud, et saaks noortele sellest looduse tujust
vahetut kogemust pakkuda.
Kahjuks on antud nähtus
lühikese kestvusega ning
seetõttu peab osasaamiseks
kiirustama. Need, kes kanuuga heinamaadel ja metsateedel sõuda said ning
räätsadega soos matkasid,

on nüüd ühe haruldase
kogemuse võrra rikkamad.
Selle talve ja varakevade
sisse mahtus üksjagu sporti.
Sihikindla harjutamiseta
saavutused ei tule, kuid
hea tunde ja sõõmu värsket
õhku saab iga tegija. Sakala
maleva kotkastel läks hästi
mitmel suurel võistlusel.
Viljandi spordikooli laskesektsioonis treenivad Halliste rühma noored laskurid
käisid võistlustel oma silma
teravust ja käe kindlust
eakaaslastega võrdlemas.
Tulemuseks on mitu medalit väärinud saavutust.
Parimana neist ripub Mikk
Pinseli seinal Eesti meistrivõistluste pronksikarva
autasu. Tõsised spordipoisid Robin ja Ralf Kahu on
teinud mehiseid, medalitega pärjatud tegusid omavanuste võrkpallilahingutes ja
motorajal.
Kevadisel vaheajal saabub koolipingis teadmiste
nõutamises nädalane paus.
Meie kotkastele tähendab
see taas üht laagrit, kus
kohtuda oma kaaslastega
teistest rühmadest, omandada instruktorite juhendamisel kotkatarkust ja
katsetada mängudes oma
toimetulekut metsas. Kui
mõnel poisil-tüdr ukul
tärkas huvi meiega ühineda, siis olete oodatud!
ENN PINSEL
NK Halliste rühma pealik,
kaitseliitlane
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

25.04 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu
02.05 Abja lasteteatri Chipolino etendus „Muinasjutt
Pöial-Liisist“ lasteaiale
04.05 kell 22 kevadpidu ansambliga Kondor, RetroKiirabi,
pääse 7 €
12.05 kell 11 emadepäeva kontsert
18.05 kell 9 lehekuu laat keskpargis
18.05 kell 16 Viljandimaa memme-taadi suvepidu keskplatsil
20.05–22.05 Europarlamendi valimiste eelhääletus väikses saalis
26.05 Europarlamendi valimised
30.05 kell 9–11 doonoripäev

27.04.–01.06 I korruse fuajees laste joonistuste näitus „Ametid“
27.04 kell 20 kevadpidu stiiliga – ametid. Esinevad Karksi kihelkonna isetegevuslased. Tantsumuusika ansamblilt Ergo. Pilet
eelmüügist 5 €, samal õhtul 8 €. Esinejatele tasuta.
2.05.–31.05 sinises saalis Liis Pihliku ja Reena Curphey näitus
„Kohtumine“, II korruse fuajees Karksi-Nuia kultuurikeskuse
käsitööringi tööde näitus.
2.05 kell 10 Mulgi valla noorte konverents „Teadlikkus 2019“.
10.05 kell 20 tantsuõhtu ansambliga Lõõtsavägilased. Pilet 7 €.
12.05 kell 12 emadepäeva tähistamine. Kontsert. Karksi-Nuia
kultuurikeskuse laste näiteringilt etendus „Üks tavaline?
perekond“
13.05 kell 13.30 toidulisandite esitlus-müük
14.05 kell 18 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilaste
kevadkontsert
18.05 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses
19.05 kell 15 Ivi-Heljo Harju austamine Karksi-Nuia muusikakooli juures
          kell 16 kontsert Ivi-Heljo Harju 80
25.05 kell 10 Novusturniir
26.05 kell 9 Europarlamendi valimised.

27.04 kell 10–13 SulleMulle laat. Tule oma seisma jäänud kraamiga Mõisaküla kultuurimajja. Müü ise või anna tasuta!
4.05 „Teeme ära!“ talgupäev. Teeme tööd ja sööme talgusuppi.
10.05 kell 18 emadepäeva kontsert. Esinevad kooli- ja lasteaialapsed. Tordi- ja kohvilaud.
22.05 kell 18 Tõsielufilm “Ott Tänak” pääse 3.50/ 5 €
9.06 kell 9–16 Eesti-Läti kevadine piiripunktilaat
22.06 kell 20 Mõisaküla linna jaanituli. Jaanimängud suurtele ja
väikestele. Peaesineja ansambel MaMa

HALLISTE RAHVAMAJA
30.04 kell 19 volbritrall. Õhtu külalised on pärimusmuusik
Kulno Malva (akordion, karmoška, torupill, viled) ja jutuvestja Piret Päär, kes räägib lugusid tarkadest, nõidadest ja veel
kellestki, kelle nime väga nimetada ei taheta. Tule kostüümis!
Teeme lõket ja mängime. Üritus on tasuta.
9.05 kell 16 emadepäeva kontsert. Esinevad kooli- ja lasteaialapsed. Oma debüüdi teeb Halliste noorte show-tantsurühm.

HALLISTE RAAMATUKOGU

1.–30.04 raamatunäitus „Luuleline eesti keel“
1.–30.04 raamatunäitus „Aasta loom kobras. Aasta lind öösorr“
2.–31.05 raamatunäitus „Emale südamest“
1.–30.04 raamatunäitus „Hea raamat“ Halliste põhikoolis
2.–31.05 raamatunäitus „Suvi raamatuga“ Halliste põhikoolis

KAARLI RAHVAMAJA
30.04 kell 18 volbritrall Õisu jaanituleplatsil. Merru tegevustuba.
Oodatakse nii suuri kui väikeseid. Võta kaasa luud ning pane
selga nõiarüü, siis saad tralli terve öö! Teeme lõket, maiustame,
mängime. Üllatusesineja.

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS
26. mail kell 11 jumalik liturgia

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS
28. aprillil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
12. mail kell 14 ülestõusmisaja 4. pühapäeva ja
emadepäeva jumalateenistus armulauaga.
26. mail kell 14 ülestõusmisaja 6. pühapäeva jumalateenistus armulauaga.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797.

KARKSI PEETRI KIRIKUS
5. mail kell 14 jumalateenistus armulauaga. Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
19. mail kell 14 jumalateenistus armulauaga. Järgnevad 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
28. aprillil kell 14 jumalateenistus armulauaga ja
leeritund.
3. mail kell 14.30 palvus Soome Nurmijärvi külalistega.
19. mail kell 14 jumalateenistus armulauaga ja
leeritund.
Kutsume kõiki huvilisi liituma leeritööga.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

KARKSI KÜLAMAJA

MÕISAKÜLA MUUSEUM
30. aprillini näitus “Eesti keele õpikud läbi aja”. Vanim õpik pärineb 1875. aastast.
18.05 muuseumiöö “Öös on mustreid”. Muuseum on tasuta
avatud kl 9–23.
Külastajatele vaadata näitused:
1) Reisimustreid “Heidi Toominga fotonäitus “Šveits eestlase
pilgu läbi ...”
2) “Rahvusmustrid läbi kirjatud käsitööde”
3) “Mulgimaa ajalugu”. 10 stendi tutvustavad Mulgimaa ajaloolist elu-olu.
Rohkem infot www.muuseumioo.ee ja tel 435 5607

4.05 kell 10–14 „Teeme ära“ talgupäev. Kogunemine külamaja
juures.
15.05 kell 11 eakate ennelõuna

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Info tel: 5348 2842

25.04 kell 11 laste tegelustuba: lillekorv emale
26.04 kell 11 emadepäeva kaartide meisterdamine. Juhendab
Inge Tõnisson.
2.05 kell 16 Kalle Gastoni raamatu „Nõiduslik Eesti:
Tõestisündinud nõia- ja ebausulood“ esitlus.
2.05–30.05 näitused „Armastusega emale“ ja „Meie igapäevased
kangelased“
9.05 kell 15 rännak vanade fotode abil

22.05 kell 17 klubi 60+ hooaja lõpetamine. Külas Viljandi maakonna Pensionäride Ühenduse näitering Ehateater.

Õisu kauplus on sulgemisohus
Abja tarbijate ühistu on
avaldanud soovi sulgeda
Õisu kauplus kui mittekasumlik müügiasutus.
12. aprillil kell 14 kogunes
kauplusesse koosolekule
paarkümmend hetkel
kodus olevat elanikku,
et kuulata, mida on Abja
tarbijate ühistu esimehel Laili Lambil rahvale öelda. Naine teatas,
et kauaaegsed müüjad
Valentina Lepik ja Evi
Räbus on otsustanud
pensionile jääda ja kauplust pakutakse edaspidi
eraisikule rentimiseks või
ostmiseks.
Uusi müüjaid ei otsitudki. Selgelt väljendub
soov kauplus lihtsalt sulgeda. Sellekohane kuiv ja
külm kuulutus allkirjaga
„Vabandage!“ paigaldati
tahvlile 2. aprillil, mistõttu
on arutlusaega jäänud
napiks ning esialgne ehmatus püsib.
Koosolekul sõna võtnud Mulgi vallavolikogu
liige Rein Tarkus, teenekas õpetaja Silvi Saar,
pensionär Leena Tuga,
endine Õisu rahvaseltsi
juht Virve Kivja ja teised
väljendasid mõtet, et selline kaupluse sulgemine

Õisu elanikud on kokku tulnud kauplusesse koosolekule.

on piirkonna elanikele
ebameeldiv üllatus, mis
tehakse järelemõtlematult ning eelneva selgitustöö ja võimaluste aruteluta. Abja tarbijate ühistu
pole eelnevatel aastatel
piisavalt valgustanud k
ohalikke elanikke võimalikust kaupluse sulgemise
ohust, mida tunnistas

Laili Lamp ka ise.
Mulgi vald oleks nõus
mõneti kompenseerima kaupluse kulutusi ja
leiduks ka uusi müüjaid.
On teada, et inimesed
ostsid siia korteri just sellepärast, et siin on pood
olemas.
Kas Mulgi vald suudab aidata säilitada Õisu

Foto: Virve Kivja

kauplust? Kas me ise,
elanikud, oleme valmis
ostma rohkem oma kodupoest, et suurendada käivet või lasemegi külaelul
ja majandusel alla käia?
Kas ja kuidas, on küsimus.
VIRVE KIVJA
Õisu elanik

Teated ja reklaam
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Õnnitleme eakaid hällilapsi

HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

Veeanalüüside
teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus
Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust omavalitsusest!

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

LEHEKUULAAT
18. mail kell 9–16

Karksi-Nuias

kultuurikeskuse juures.
Tel 5661 8707.

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

MÄLESTAME
EINO JAAKSON

AARE PÕDER

17.11.1956–12.03.2019

3.08.1952–24.03.2019

MARIANNE MAASIKAS

KALEV MARGUS

24.06.1954–15.03.2019

25.06.1955–26.03.2019

PEETER LOIT

ANTS PEDANIK

30.11.1943–17.03.2019

30.05.1967–28.03.2019

ARVO ARRAK

KALLE RIIS

2.05.1951–22.03.2019

11.02.1963–29.03.2019

M u gi Sõna

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Koostajad:

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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

1. mai VALENTINA KURVITS		

83

18. mai VELLO STAALFELDT		

81

1. mai PEETER TALU			

81

18. mai IVI-HELJO HARJU		

80

1. mai VELLO PUGAL			

80

20. mai LEILI KOIT			

84

3. mai	ANNI PILK			

91

21. mai MAGDA KASK		

87

3. mai LEILI-LINDA KUUT		

87

21. mai ERICH POST			

86

3. mai	AUGUST SOOBEL		

75

22. mai AINO VENE			

82

4. mai HELJE LUHASTE		

88

22. mai LEONTINA VAHER		

81

5. mai HELDI-MELAINE KOPPEL

84

23. mai IRINA-LIKERJA LAPPO

75

5. mai	AHTO RIST			

84

24. mai HELJU AIDLA			

87

6. mai	MAIE LEIMANN		

80

24. mai VILMA RUUBEL		

87

7. mai PILVI VANKER			

89

24. mai LEMBIT TIIDU		

86

7. mai	ARNOLD URB			

83

24. mai VALVE KÄÄRA		

85

7. mai	MAIE TÕNS			

75

24. mai MILVI BACHMANN		

83

8. mai ERMAS HEIN			

70

25. mai URVE OTS			

75

9. mai ELLI ERG			

80

25. mai ILMAR LAAS			

70

9. mai	AIME LAPP			

70

26. mai LAINE SARV			

83

10. mai META HAAMER		

89

26. mai JÜRI RAJAMÄE		

75

10. mai SILVI SAAR			

87

26. mai MALLE VOODLA		

70

11. mai HELGI-LUULE TALV		

82

27. mai LEMBIT PINT		

81

12. mai SALME RUMMI		

83

28. mai HELJU SOOBEL		

70

28. mai MILVI MADIBERG		

70

13. mai SALME-HELENE
HÄMARMETS		

90

29. mai VILMA VALLAS		

87

14. mai LINDA TANI			

87

29. mai HILJA HEINSALU		

84

14. mai LINDA KARU			

84

29. mai TERTTU MARJATTA

16. mai ENDEL LUTS			

82

KUMPU-TEINILÄ		

75

16. mai MAIDO LEPIK		

82

29. mai MAI PEHME			

83

16. mai VALDO VÄRK		

70

30. mai AAVO KIKAS			

84

17. mai ANTS KUUSIK		

70

30. mai JÜRI ÕUNAPUU		

82

18. mai ALEKSANDER PIHLAPUU

84

Külli Kambeki puukool
Pollis müüb
viljapuude ja marjapõõsaste
istikuid.

Helista! 5698 0890
Vaata! www.kambek.net
Alates maikuust on Piiri talus
müügil laias valikus köögivilja- ja
lilletaimi. Info tel 510 1491 või
kohapeal Karksi-Nuias Lilli tee 12.

Polli Hooldekodu
võtab tööle
hooldustöötaja.
Helistada telefonil
5664 9545 või
tulla kohale.
Kutselise korstnapühkija teenus
Mulgimaal. Küttekollete ja korstnate
puhastamine, aktide väljastamine ja
küttekollete remont. Henno Sarv,
tel 511 2511.
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com.

Pakume järgmisi
teenuseid:
Autode sise- ja välipesu
Autode varuosad
Autode remont ja hooldus
Autode diagnostika arvutiga ning veaotsing
Muruniidukite müük, remont, hooldus ja varuosad
Saetehnika müük, remont, hooldus ja varuosad
Autoveotreileri rent
Haagiserent
Tööriistarent
Autopesula:
Tel 504 7756
Muud küsimused: Tel 506 2318
Aadress:
Pärnu mnt 6a, Karksi-Nuia,
Mulgi vald, 69103 Viljandimaa

e-post:

info@mulgitehnikakeskus.ee
Facebook: Karksi-Nuia
Tehnikakeskus

