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Mulgi valla leht

Emadepäeval tervitati väikeseid
Mulgi valla kodanikke

Mulgi vallal on uus juht
Mulgi vallavanemaks
valiti 8. mail toimunud volikogu XIX istungil Abja
spordi- ja tervisekeskuse
juhataja Imre Jugomäe.
Imre Jugomäe on kuulunud
Abja volikokku ning olnud
praeguseni ka Mulgi vallavolikogu liige. Mulgi valla
senine juht Peeter Rahnel
suundus tööle riigikokku.
Imre Jugomäe asus ametikohustusi täitma esmaspäevast, 13. maist.
Imre Jugomäe.

Foto: Keijo Koort

Tuhalaanes valiti aasta
ema
Pidulikku sündmust jääb meenutama ühiselt tehtud foto.

12. mail olid KarksiNuia kultuurikeskusesse
oodatud kõik emad, vanaemad ja vanavanaemad,
loomulikult koos isade ja
lastega. Pidulikuks sündmuseks said personaalsed
kutsed 42 Mulgi valla peret, kus aprillist 2018 kuni
käesoleva aasta aprillikuuni beebid sündisid. Kohale
tuli üle poole kutsutud
peredest. Hea meel oli võõrustada ka Halliste ja Abja
piirkonna peresid.

					

Kontserdil esinesid Anne
laululapsed ja Karksi-Nuia
lasteaia mudilased, kes olid
õppinud selgeks vahvad
tantsud stuudio Dance
Dream juhendajalt Rita
Muttelilt.
Päevakohase tervituskõne pidas ning igale vastsündinud vallakodanikule
kinkis nimelise hõbelusika
Mulgi vallavanem Imre
Jugomäe. Lilleõie ja head
soovid edastas Mulgi abivallavanem, sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten

ning raamatu „Pisike puu“
andis üle Karksi-Nuia raamatukogu direktor Mare
Torim.
Kõik hõbelusikaid kingiks saanud titad koos
ema, isa, vanaemade ja
vanaisade ning õdede,
vendadega jäädvustasime
ühisele pildile ning sõime
koos imemaitsvat torti.
Sündmust jäid lõpetama Karksi-Nuia laste
näiteringi noored näitlejad,
kelle esituses nautisime
etendust „Üks TAVALINE?

Foto: Kai Kannistu

perekond“. Näidendi seadis lavale ja lapsi juhendas
Tiina Tomingas.
Kes sel korral pidulikule
vastuvõtule ei jõudnud,
saavad oma lusikad ja raamatud kätte piirkonna
sotsiaaltöötajate käest.
Sügisel, isadepäeval, on
taas põhjust uusi vallakodanikke tervitada, siis juba
Mulgi valla mõnes teises
piirkonnas!
KAI KANNISTU

Emadepäevakontsert Mõisakülas
Mõisaküla kultuurimaja oli reede õhtul, paar päeva enne emadepäeva, täis
siginat-saginat. Lehvisid
kleidid, kõpsusid kingad
ja ei puudunud soliidsed
ülikonnad – nii lasteaia- kui
koolilapsed valmistusid
kohe-kohe algavaks kontserdiks.
Peagi sai saalitäis peokülalisi nautida ilmekalt
esitatud luuletusi, toredaid teemakohaseid laule
ja vahvat-lustilist tantsu.
Õhus oli tunda emadepäeva hõngu. Nii mõnelgi pealtvaatajal kippus
aeg-ajalt pisar silma, sest
lavalt ettekantu oli siiralt
armas ja ehe. Lapsed olid
tublilt selgeks õppinud
kauni kontsertkava. Selle

eest suur tänu õpetajatelejuhendajatele.
Pärast kontserti jäid
suurde saali lasteaialaste
emad, kes kõik said oma
laste poolt kauni kingi.
Loomulikult ei puudunud emadepäevapeolt
kook, morss ja kohv.
Pärast maiustamist
jätkus käsitöö õpituba, kus
nii noored kui ka vanad
said meisterdada paberist lilli, et kinkida neid
pühapäeval oma emadele
ja vanaemadele.
Anu Laarmann

Esinejad emadepäeval.
Foto Laine Pedaja

11. mail toimus külamajas emadepäevale pühendatud aktus, kus juba neljandat korda kuulutasime välja
oma küla aasta ema.
Tänavu pälvis selle uhke
tiitli väike hea haldjas Ellen
Joosep. Täpselt nii võibki
teda iseloomustada. Ellen
on hooliv ja teistega arvestav inimene. Kui külas
on keegi üksi jäänud ja abi
vajanud, on just tema see,
kes on isetult appi tõtanud.
Koerad-kassid, kes külasse
maha jäetud, on saanud Tuhalaane aasta ema 2019
tänu naise headusele toi- on Ellen Joosep.
Foto: Anneli Anijärv
detud. Ta pole kunagi küsinud: „Mis ma selle eest saan?“
Ellenil on viis täiskasvanud last ja kaks lapselast. Elu
jooksul on ta pidanud mitut ametit, kuid ilmselt külarahvas
ei unusta kunagi, kui kaunis nägi välja Tuhalaane kalmistu,
kui Ellen oli seal veel kalmistuvahiks. Ta teeb kõike südamega ja osaleb aktiivselt külaelus.
Palju õnne, Ellen! Oled seda tiitlit väärt. Aitäh Annikale
emadepäeva meene eest.
ANNELI ANIJÄRV

Naudime suve

MTÜ Karksi-Nuia pensionäride ühenduse jututuba
suvekuudel kokku ei tule. Meie eakad on enamasti kõik
maainimesed, kellel jagub töid ja tegemisi koduaias või
peenramaal küllaga. Samas pakub valla kultuurikalender
üritusi igale maitsele ning siingi on pensionärid agarad
külastajad. Aega peab jääma ka puhkamiseks.
Soovime suvekuudesse päikest ja sooja, et koguda
energiat ja jõudu alustamaks uut hooaega 27. augustil.
Olga Palu
MTÜ Karksi-Nuia PÜ juhatuse esimees
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Teeks õige ühe tubli Mulgi gümnaasiumi

VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
17. aprilli istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Imre Jugomäe, Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arne Lohu, Arvo Maling,
Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Eneli Põder, Andres Rõigas,
Mari Saarela, Raimond Tammoja, Tarmo Simson, Rein Tarkus, Taimo
Tugi, Taevo Viitas, Villu Võsa. Puudus Olavi Israel.
Otsustati mitte algatada Mulgi valla bilansis oleva põhivara ümberhindluse protsessi.
Muudeti Mulgi valla aasta haridustöötaja statuuti ning lisati
aunimetus aasta alushariduse õpetaja.
Kinnitati Halliste põhikooli arengukava aastateks 2019–2023.
Kinnitati Õisu raamatukogu põhimääruse ja raamatukogu kasutuse eeskirja ning Mõisaküla linnahoolduse põhimääruse uued
redaktsioonid.
Algatati peremehetute ehitiste väljaselgitamine eesmärgiga võtta
arvele peremehetute ehitistena elamud ja kõrvalhooned asukohaga
Mulgi vald, Tilla küla, Türgi ning Löövi.
Tunnistati kehtetuks 9 Abja Vallavolikogu määrust, 5 Karksi Vallavolikogu määrust ja 2 Mõisaküla Linnavolikogu määrust.
Moodustati 26. mail 2019. a toimuvateks Euroopa Parlamendi
valimiseks 4 jaoskonnakomisjoni ning nimetati komisjoni esimehed,
liikmed ja asendusliikmed.

8. mai istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Olavi Israel, Imre Jugomäe, Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling,
Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Eneli Põder, Peeter Rahnel,
Andres Rõigas, Mari Saarela, Raimond Tammoja, Tarmo Simson,
Rein Tarkus, Taimo Tugi, Taevo Viitas, Villu Võsa.
Anti vallavalitsusel luba pikendada SW Energia OÜga 27.02.2004
sõlmitud Õisu alevikus asuva Õisu tsentraalkatlamaja rendilepingut
tähtajaga kuni 01.04.2030. a ja 15.08.2012 sõlmitu Mõisaküla linnas
asuva Mõisaküla tsentraalkatlamaja rendilepingut tähtajaga kuni
01.04.2030. a.
Otsustati lubada Mulgi Vallavalitsusel anda Sihtasutusele Abja
Haigla kuni 60 000 eurot intressivaba laenu rahavoogude juhtimiseks
tagastamistähtajaga 31.12.2019. a.
Valiti Mulgi valla lipu ja vapi kavanditeks tööd „Kauka jumala“
ja „Kaaruspael 1“ ning otsustati esitada need enne kinnitamist arvamuse saamiseks Riigikantseleile.
Kinnitati häältelugemiskomisjoni protokoll ja valiti Mulgi vallavanemaks Imre Jugomäe, kes seaduses ja valla põhimääruses ettenähtud volitused saab vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast.
Kutsuti tagasi Mulgi valla esindaja Peeter Rahnel Viljandimaa
Omavalitsuste Liidust ja nimetati uueks esindajaks vallavanem
Imre Jugomäe.
Kutsuti tagasi Mulgi valla esindaja Peeter Rahnel Eesti Linnade ja
Valdade Liidu volikogust ning nimetati uueks esindajateks kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku vallavanem
Imre Jugomäe.
Võeti vastu Mulgi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri ning
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
Kinnitati Halliste raamatukogu põhimääruse ja raamatukogu
kasutamise eeskirja uus redaktsioon.
Eraldati Mulgi valla eelarvest sihtotstarbeliselt toetust MTÜle
Arenev Mõisaküla PRIA LEADER meetme poolt rahastatud projekti
„Laste-ala rajamine Mõisaküla kesklinna II etapp“ elluviimiseks 17
151,15 eurot.
Kinnitati Mulgi Vallavalitsuse liikmeteks 13. maist 2019. a vallavanema volituste ajaks
vallavanem Imre Jugomäe, Ene Maaten, Arvi Meidla, Peeter
Mõttus, Dmitri Orav, Ervin Tamberg, Taivo Västrik.

KOP aitab
Nagu mujal meie vallas, nii ka Mõisaküla linnas korraldatakse erinevaid väikesi ja suuri sündmusi. Kitsaskohaks sündmuse
korraldamisel on olnud välitelkide puudumine ja seda on
püütud leevendada telke rentides. Lähim rentimise võimalus
on Viljandis, mille tõttu ainuüksi transpordikulu on suur.
Probleemi lahendamiseks esitas MTÜ Arenev Mõisaküla projektitaotluse kohaliku omaalgatuse programmile kahe välitelgi
soetamiseks. Nagu loo pealkiri juba ütleb, sai taotlus positiivse
vastuse ja nüüdseks on Mõisaküla linnas olemas kaks POP-up
telki. Oleme tänulikud, et sündmuste korraldamine Mõisaküla
linnas on nüüd soodsam ja lihtsam.
Suurem sündmus Mõisaküla linnas ei lase end kaua oodata.
Ootame teid 9. juunil Eesti-Läti piirilaadale.
Mirjam Järve

Haridusvõrgu teemad on
Viljandimaal viimasel ajal
aktiivseks muutunud. Mis
seal salata, eks olen isegi tuld
all hoidnud. Aga ma küsin,
kas on kaotajaid? Isegi kui
mõnda artiklit on ebamugav
lugeda kooli- ja vallajuhil
või isegi mõnel õpetajal,
siis ehk on kasu sellestki,
et panna inimesi mõtlema:
aga äkki peaks tõesti midagi
muutma? Oma metoodikas,
asjakorralduses või mõtteviisis. Ja kui muutus toob
kaasa asja edenemise, siis on
ju kõik hästi. Mugavustsoon
ja Suur Vaikus on hukutavad
– avara maailma võimalused
ja ideed jooksevad eest ja ei
neid enam nii lihtsalt kinni
püüa.
Üldkeskhariduse kättesaadavuse tagamisel on riik võtnud järjest enam initsiatiivi.
Aastal 2010 lisati põhikoolija gümnaasiumiseadusesse
säte, et hiljemalt aastaks
2020 on riigil kohustus pidada igas maakonnas vähemalt ühte gümnaasiumi.
Riigigümnaasiumide loomine algas 2012. aastal, kui
õppetööd alustas esimene
kogu maakonna õpilastele
mõeldud nö puhas gümnaasium Viljandis. 2019. aasta
sügiseks tegutseb Eestis 16
riigigümnaasiumi. Kohalike
omavalitsustega on sõlmitud
kokkulepped, et aastaks 2023
on loodud 24 riigigümnaasiumi. Nendes omavalitsustes, kus riigigümnaasiumi
kokkulepped on sõlmitud,
statsionaarse õppevormiga
munitsipaalgümnaasiume
tulevikus ei peeta. Aga kohalikel omavalitsustel on oma

kooli tüübi osas seni vabadus
ise otsustada.
Olen kahes Sakala artiklis („Õppija huvid on
tähtsamad kui aumärk vallavanema pintsaku revääril
ehk Mulgi vallas on haridusreform eluküsimus”
27.02 lehes ja „Vallajuhid,
ärge lollitage õpilasi” 21.03
lehes) käsitlenud teemat,
miks ei ole mõttekas pidada
väikeseid gümnaasiumeid
ja miks kohalik omavalitsus
peaks keskenduma tugevale
kodulähedasele põhiharidusele. Nonsenss on aga
meie Mulgi valla variant,
kus väikeses omavalitsuses
peetakse kahte imepisikese
gümnaasiumiosaga gümnaasiumit – Abjas ja Karksi-Nuias, kummaski ca 60
gümnasisti. See ei ole õpilaste huvides. Tänapäeva hariduse ja maailma nõuetele ei
ole niivõrd väikese õpilaste
arvuga gümnaasiumihariduse pakkumine enam mõistlik
ega ka vastutustundlik.
Millised oleksid
lahendused?

Üheks võimaluseks oleks
Abja ja August Kitzbergi
nimelise gümnaasiumi liitmine üheks gümnaasiumiks.
Siinkohal ma ei hakka kahe
aleviku inimesi tülli ajama,
et kus see asukoht võiks olla.
Minu pärast kasvõi naljaga
öeldult kahe kange aleviku
keskel – Pööglel.
Teiseks võimaluseks oleks
luua hoopis uus gümnaasium – Mulgi (riigi)gümnaasium. Ehkki riigigümnaasiumide rajamise praegune
plaan ei ole teist riigigüm-

naasiumit Viljandimaale ette
näinud, oleks Mulgi valla
siira huvi ja initsiatiivi korral
selline asi siiski võimalik.
Kaasa tooks see kohustuse
koolivõrk ümber korraldada
ja tegelikult võidaksid kõik
– vallal jääks pidada alus- ja
põhiharidus ja näiteks põhikoolile riigi poolt ettenähtud
raha jääks ka tegelikult põhiharidusele. See tähendab
õpetajatele suuremaid palkasid ja õpilastele paremaid
õppetingimusi.
Haridus- ja teadusministeeriumi haridustoetuse
kasutamise analüüsist nähtub, et mida väiksem on
omavalitsuse peetav gümnaasiumiaste, seda rohkem
kasutatakse põhikooli jaoks
arvestatud riiklikku haridustoetust gümnaasiumiastme
hoidmiseks. Seega väikese
õpilaste arvuga gümnaasiumiastme säilitamine toimub
sageli põhihariduse kvaliteedi arvelt. Samuti peavad
omavalitsused väikeste gümnaasiumide ülalpidamiseks
oluliselt juurde panustama
oma maksutulu vahendeid,
mis vähendab omakorda
võimalusi toetada noorte
huviharidust, tugiteenuseid
jne. Valdavalt on väikeste
õpilaste arvudega gümnaasiume pidavates omavalitsustes ka keskmisest madalam õpetajate palk. Täna
kahjuks toimub ka Mulgi
vallas väikese gümnaasiumiosaga gümnaasiumide
pidamine põhikoolide arvelt
ning see on fakt, millest on
teadlikud vähesed – kindlasti valla finantsist ning
vallavanem ja koolijuhid,
kui nad vaevuvad eelarve

ridadesse süvenema.
Niisiis riigigümnaasiumi tegemine Mulgi valda
võiks olla alternatiiv. Küsin,
kes kaotaks? Mitte keegi.
Võidaksid õpilased, tööd
saaksid ka õpetajad ning
juurde tuleks õpilasi. Aga
kool peaks saama nii võimas
ja äge, et õpilasi sooviks tulla
ka väljastpoolt valda ja miks
mitte üle Eesti?
Aega adra seadmiseks ei
ole. Euroopa Liidu struktuurifondide rahastuste tähtajad
on lühikesed – kuni aastani
2023 peaks juba kõik valmis
olema. Uue meetme ring
ulatub juba ülehomsesse.
Siis aga võib juba hilja olla.
Sest selleks ajaks hääbuvad
ka praegusedki pisikesed
gümnaasiumiosad õpilaste
puuduses ning nullist uut
gümnaasiumi identiteeti
ehitama hakata väikesesse
kohta tundub juba võimatu, sest kaotatud on usk ja
usaldus.
Aga kui täna ärksamad
vallainimesed lööksid selja
sirgu ja paneksid pead kokku, siis oleks võimalik üks
tõeliselt uhke asi Mulgimaale
rajada – Mulgi gümnaasium.
Kas ei kõla uhkelt? Äkki
lõpetaks üksteise altkulmu
põrnitsemise, paneks pead
kokku ja teeme selle asja
üheskoos ära? Mina tulen
suure huviga appi. Kes punti
tuleb?
Hendrik Agur
Mulgi valla elanik

Hendrik Aguri poolt toodud
arvamus ei sisalda Mulgi vallavalitsuse ja vallavolikogu
seisukohta haridusküsimustes.

Tänusõnad müüjannadele

Jaaniaeg Karksis

Kuna 30. aprillil sulges Abja Coop Õisu kaupluse, saatsid Õisu elanikud väljateenitud puhkusele 42 aastat koos
rahvast teenindanud müüjannad Evi Räbuse ja Valentina
Lepiku. Nad alustasid tööd Abja Tarbijate Kooperatiivi
Õisu kaupluses, mis asus endises mõisa kõrtsihoones ja
lõpetasid töö Abja Coopi Õisu kaupluses.
Aitäh teile, meie kohusetruud põlised õisukad Evi ja
Valentina, et olite alati tasakaalukad ja lahked. Pälvisite
sellega rahva lugupidamise. Soovime teile palju muretuid
päevi ja õnne edaspidiseks!
Tänutundega

Jätkame Karksis oma traditsiooniliste üritustega. 22.
juuni õhtul kell 21 alustame jaaniõhtuga, kus toimuvad
rahvuslikud jõukatsumised. Süütame jaanilõkke, mille
taustal mängib tantsuks Tiit Hellenurm Tartust. Kohal on
ka toitlustaja Marek.
23. juuni hommikul kell 9 algab jaanilaat, kus lisaks suurele kaubavalikule toimub ka laadaoksjon, meelelahutusprogramm ja võistlused lastele. Müügikoha broneerimine
Tea.Saaremagi@karksi.ee või tel 5598 7770.
Kohtume Karksi pargis!

Õisu rahvas

TEA SAAREMÄGI

külamaja juhataja

Head matkajad ja tervisesportlased!
Mulgi Vallavalitsus annab teada, et matkarajal Rohelised Rööpad (kitsarööpmeline raudteetamm) teeb
Riigimetsa Majandamise Keskus metsatöid, mille käigus rekonstrueeritakse kuivendusvõrku. Raudteetammi
teed kasutatakse metsamaterjali väljaveoteena ning likvideeritakse teepeenardelt võsa. Töid teostatakse
Kangru rabast läbival lõigul, Lasari külas, katastriüksusel katastritunnusega 10501:004:4731. Metsatööd on
planeeritud läbi viia 2019. aasta jooksul. Sellega seoses kutsume rajal matkajaid ja sportlasi panema tähele
sõidukeid, et rajal liiklemine kulgeks kõigile turvaliselt.
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Talgud Mulgi külamuuseumi ümbruses
„Teeme Ära“ talgupäev on
aastatega kujunenud mai
alguse suursündmuseks, kus
tullakse kokku, et teha midagi ära üheskoos. See päev
annab hea võimaluse näidata
oma hoolivust kodukoha
paremaks muutmisel. „Teeme
Ära“ talgupäevade eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi
juhatuse liige Tarmo Tüür on
öelnud: „See on läbi aegade
olnud omalaadne ime, milliseid töid suudavad inimesed
talgutel ühiste jõududega ära
teha, ent veel suurem ime on
see, mis juhtub nende inimeste endaga. Meie kõigiga
toimub talgute käigus mingi
seletamatu sisemine positiivne muutus ja see juhtub igal
aastal üha uuesti“.
Olen selle mõttega täiesti
nõus. Tõepoolest annab see Talgud Mulgi külamuuseumi ümbruses. 				
mingi positiivse tunde. Kok- Eesti, kust tuleteekond läbi lõikust ja lehtede äravedu.
ku tulevad inimesed, kellel kulgeb, et neile kohtadele ja Eriline kiitus kahele väikesele
on ühine arusaam ja tegut- tuleteele rohkem tähelepanu talgulisele Lisannale ja Isatuua. See üleskutse puudutas bellale, kes suutsid tunnikese
semistahe.
Uue-Karistes on talgutöid ka Uue-Kariste piirkonda ja riisuda, pärast aga kiikusid ja
tehtud läbi aegade. Kui tra- nii saigi sooviks talgutöödega uurisid muuseumi klassitoas
raamatuid ning joonistasid.
ditsiooniliselt on üleriigiline oma panus anda.
Kes talgupäeva hommikul Niimoodi vanavanemate ja
koristuspäev maikuu esimesel laupäeval, siis meie kandi varem üles ärkas, võis aknast vanematega koos tehes kasinimesed olid juba kaks tal- välja vaadates hoopis talvist vabki uus põlvkond talgulisi,
gupäeva ära pidanud 13. ja pilti näha, kuid selleks ajaks kes hiljem oskab ja tahab oma
25. aprillil. Peamiselt riisuti kui koguneti Mulgi küla- kodukohta veel paremaks
muuseumi ümbrust ja parki muuseumi õuele, oli päike muuta.
Kõige suuremaks tööks
juba kõrgel taevas ja lumi
vana aida juures.
Kuna 2019. aasta on laulu- sulanud. Talgulistele jätkus osutus järve kukkunud puuja tantsupeo aasta, siis tehti erinevaid töid mitmeks tun- de välja vintsimine. Tänu
üleskutse korraldada 4. mail niks – riisumist, trimmerda- Arnele, Madisele, Markole,
talguid neis paikades üle mist, hekipügamist, okste Aivarile ja Peetrile on nüüd

Foto: Anne Järvis

järvekallas murdunud puutüügastest ja võsast puhtam.
Muuseumi ümbrus sai avarama vaate nii järve kui ka rahvamaja poole vaadates. Peale
töötegemist istuti traditsiooniliselt ühises talgulauas ja
arutati külaelu tuleviku tegemisi. Talgutest võttis osa üle
paarikümne aktiivse kodukohast hooliva külaelaniku.
Suur tänu kõigile, kes kaasa
lõid. Talgujuhina tunnen siirast rõõmu, et suutsime taas
üheskoos kodukoha veelgi
kaunimaks muuta.

Jälle tehtud!
Juba kaheksandat aastat järjest on grupp eakaid võtnud
osa „Teeme ära“ hoogtööpäevakust Karksi-Nuias ja seda
erinevatel päevadel kahel objektil: Rahvapargis ja Pärnu
mnt 16 kiriku kinnistul. Võib küsida, et mida siis tehtud
on? Eks ikka jõudumööda: Rahvapargi keskplatsilt kokku
korjatud oksad kantud lõkkepaika, praht (pudelikillud,
plasttaara jne) kogutud kottidesse ja riisutud teerajad.
Eelmisel aastal oli abiks Karksi vallahooldusest mees, kes
saagis pargiteedele mahakukkunud puud pakkudeks,
mis said kokku veeretatud ja piknikupaigaks sätitud,
kus oli talgulistel hea jalgu puhata. Eeldasime, et see jääb
mitmeks aastaks mõnusaks istumiskohaks pargis viibijatele. Kahjuks oli keegi need pakukesed omale kütteks ära
vedanud. Nii tuli meil hoogtööpäev lõpetada püstijalu,
mis tegi meele mõruks küll. Aga kõigele vaatamata, ka
vihmasele ilmale, sai tore seltskond eakaid inimesi näha
ja tunda tärkava looduse võlu ning kuulata kevadekuulutajate vidinat.
Vanadest aegadest mäletatakse Rahvaparki kui valgustatud, heakorrastatud haljastuse ja teeradade ning
pinkidega pargiala. Tegelikult on vajalikud ka praegusesse
võsastunud parki istumiskohad, mitte ainult talgulistele
vaid kõigile, kes tulevad loodust nautima. Talgulised on
veendunud, et kogu Mulgi vallas oleks kõige suuremaks
turismimagnetiks pilkupüüdev vaade heakorrastatud
Rahvapargist üle ürgoru ordulinnuse varemetele. Siit ka
üleskutse vallajuhtidele – TEEME ÄRA!
Olga Palu
talgujuht

Iga-aastane talgupäev
Õisus

ANNE JÄRVIS

Juulikuu keskpaigas kohtume Karksi
kihelkonnapäevadel
Tänavu toimuvad traditsioonilised kodukandipäevad
12.–14. juulini. Mida siis sel
aastal pakume? Ikka elamusi
– nii öösel kui päeval!
Reede, 12. juuli

Kell 16 on Karksi-Nuia
kultuurikeskuses kihelkonnapäevade avamine.
Abja kultuurimaja lasteteater Cipollino esitab laulumängu „Muinasjutt PöialLiisist”, millele järgneb LEDekraanilt lastefilm „Lotte ja
kadunud lohed”.
Keskväljakul saab Mulgi
toidu festivali raames Mulgi
toidu tootjate toite degusteerida ja Karksi-Nuia kultuurikeskuses näeb noorte
näiteringilt K17 etendust
„Võõrandumine”.
Kell 20 toimub ansambli
Puuluup kontsert Karksi
Peetri kirikus. Pilet 7 eurot.
Enne südaööd saab sealsamas, viltuse torniga kirikus,
alguse öökontsert, kus musitseerivad muusikud Riiast

– Harry Vagrant (santool) ja
Karlis Rudra Jirgens (flööt)
Laupäev, 13. juuli

Päikesetõusul, kell 4.20
ootame kepikõndijaid ümber
Karksi paisjärve kõndima.
Osalejate vahel loositakse
välja erinevaid auhindu.
Kell 9–15 on suvelaat
Karksi-Nuia keskväljakul ja
kultuurikeskuse ümbruses.
Käsitöö müügikoha (3x3m)
hind 7 eurot; tööstuskaup,
istikud, väiketoitlustajad
12 eurot. Registreerumine
laadale meili teel: kultuurikeskus@karksi.ee, tel 435
5529. Registreerumisel lisada
kontaktandmed: nimi, telefon, tootevalik, müügipinna
suurus.
Laval astuvad üles Karksi-Nuia noortebänd, Ruhja
kapell, kihelkonna rahvatantsijad, segaansambel Pool
Kuus, Abja noortebänd More
Reality. Toimub pärimustantsude võistutantsimine ja lapsed saavad näha Banaanikala

projektiteatri nukuetendust
„Muinasjutt kuldkalakesest”.
Mulgi toidu festivali raames
Mulgi toidu tootjate toidu
degusteerimine
Karksi ordulinnuses kell 20
algaval selle suve peol astuvad üles ansamblid Hurax,
2 Quick Start ja Liis Lemsalu
Band. Pidu jääb lõpetama ja
vahemuusikat valib DJ Mel.
Pileteid saab soetada eelmüügist Karksi-Nuia kultuurikeskusest maikuus hinnaga 12
eurot, juunis/juulis 15 eurot
ja samal päeval kohapeal 18
eurot. Eelkooliealistele on
tasuta.
Pühapäev, 14. juuli

Mulgi toidu festival ja
Karksi-Nuia kodukohvikute
päev.
Kell 10–15 toimub KarksiNuia keskväljakul laat. Pealaval esinevad Lõõtsavägilased, Mulgi noorteorkester ja
Mulgi Lõõrikese lauluvõistluse parimad. Osaleda saab
Mulgi toodangu konkursil,
mulgipudru tegemise õpitoas

ja Mulgi maitse võistlusel.
Kell 11–15 on avatud
Karksi-Nuia kodukohvikud,
toimuvad Mulgi lahtised
meistrivõistlused discgolfis
(4 klassi – M, N, Noored ja
Ferrumid) ja Mulgi õllejoomise võistlus.
Suur Loosiratas külastajatele. Päeva jooksul mitmed
üllatused!
Mulgi toidu festivali info ja
registreerimine: tel 5672 0401
ja indrek@mulk.ee
Kell 16 on kontsert KarksiNuia õigeusu kirikus – Orthodox Singers. Pilet 3 eurot.
Andke teada, kui soovite külastajatele avada oma
koduõued ning pakkuda
maitseelamusi lähedalt ja
kaugelt kihelkonnapäevadele saabujatele.
Täpsemat infot palume
jälgida Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehelt
ja Facebookist.
KAI KANNISTU

Tänu usinatele talgulistele sai Õisu alevik kaunimaks.
Foto: Helle Koort

13. aprillil toimusid Õisu alevikus suured koristustalgud. Päikeseline kevadhommik ja soov oma kodupaik
korda teha, meelitasid inimesi laupäeval kodust välja. Kogunemiskoht Õisu keskväljakul kihas nagu sipelgapesa.
Rahvaseltsi juhatuse liikmed Merju-Mai Leiaru ja Helle
Koort ning loodusspetsialist Arvo Tauts juhatasid tööle 30
täiskasvanut ja kümmekond last.
Koristati pumbamaja ja bussijaama ümbrust, palliplatsi,
tammealleed, maanteeääri ning jaanituleplatsi koos sinna
juurde kuuluva parkmetsaga. Saed undasid, rehad välkusid ning prahti ja oksi ära vedavad masinad mürisesid.
Kena talgupäeva lõppedes söödi Sirje Tasangu keedetud
suppi ja maiustati Silvi Saare toetusel valminud plaadikoogiga. Rahvas oli rõõmus ja rahul tehtud töö üle.
Samal ajal tegid talgutöid ka õpetajate maja elanikud
ja nende sugulased ning pensionärid askeldasid majadevahelistel haljasaladel. Sel päeval tegid oma kodupaiga
kaunimaks üle poolesaja õisulase.
Talgute kulgemisel pidas silma peal Mulgi vallavolikogu
heakorrakomisjoni esimees Rein Tarkus.
TIINA VANKER
Õisu Rahvaselts
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Nõiduslik õhtupoolik Halliste raamatukogus Seeniorid vallutasid
näitelava
Volbripäeva saabumine
tähistas kevade lõplikku
võitu talve üle. Kõige halva
eemale peletamiseks on päev
enne ehk 30. aprillil, tavaks
saanud teha maituld. Eesti
rahvakalendris tähistatakse seda nõidade ja tarkade
päevana.

Volbripäevaks ilmus Kalle
Gastoni koostatud uus raamat
„Nõiduslik Eesti“, mida autor
30. aprilli õhtupoolikul Halliste raamatukogus väiksele
seltskonnale esitles.Kalle on
koduloo ja rahvapärimuse
uurimisega tegelenud üle
veerandsaja aasta ja tal on
ilmunud mitu koduloolist
raamatut. Tänu ajalooliste
allikate digitaliseerimisele on
nende materjalide kättesaamine suisa koju kätte toodud.
Raamatu „Nõiduslik Eesti“
koostamisele andis hoogu telesaade „Eesti selgeltnägijate
tuleproov“. Kalle hakkas internetikeskkonnast Digar otsima vanu ajalehelugusid Eestis
tegutsenud imearstidest, posijatest ja ennustajatest, kes

Kalle Gaston tutvustas oma uut raamatut.

meie mõistes on nõiad. Sealt
avanes väga põnev ja huvitav
materjal. Kalle on raamatusse
koondanud ligi 70 talle kõige
enam mõju avaldanud ajalehelugu, mis on ilmunud ajavahemikus 1822–1943. Seal on
jutte kuulsatest raviarstidest,
aga ka kahtlaste väärtustega
abistajatest ja petistest. Raamatus leidub ka õõvastavaid
lugusid. Ligi kolmandik juttudest on Viljandimaal elanud
ja tegutsenud nõidadest. Kalle

Foto: Sirle Tellis

meelest on väga võimas lugu
Mulgimaalt Saare Tõnisest.
Viljandimaaga seotud lugusid
on üldse palju. Kalle avaldas
arvamust, et põhjus pole mitte
aktiivsemas ajakirjanduses,
vaid pigem selles, et siin elas
jõukamat rahvast ja siin tasuti
paremini.
Raamatut kaunistavad
tuntud Mulgimaa lauliku Anu
Tauli illustratsioonid. Kaanel
on näha nõgeseid, mis on
kevadel esimesed energia-

allikad, mida loodus meile
pakub ja mida kasutatakse
rahvameditsiinis tänapäevalgi. Nõiataim nõges turgutab
organismi ja puhastab negatiivsest energiast. Seda on läbi
aegade kasutatud erinevates
loitsudes ja riitustes. Kalle oli
raamatukogusse kaasa toonud
kodus valmistatud „nõiajoogi“
– värsketest nõgestest smuuti,
mida lahkelt kõigile külalistele pakkus. Jooki rüübates ja
nõialugusid kuulates saime
pisut teada ka volbripäeva
päritolust ja kommetest.
Kogu nõiduslikule ja õdusale õhtupoolikule lisas muusikalist meeleolu Greta Liisa
Grünberg hangil. Hang, mida
tihti nimetatakse ka hang
trummiks, on Šveitsist pärit
löökpill, mis oma välimuselt
meenutab ufot.
Täname Kalle Gastonit
ja Greta Liisa Grünbergi hubaselt ja sisukalt veedetud
õhtupooliku eest! Aitäh kõigile, kes leidsid aega tulla ja
sündmusest osa saada!

mängudes osalenud laps sai
auhinnaks maiust.
Rahvaseltsi liikmed pakkusid pannkooke moosi ja
meega, morssi ja tervislikku
teed. Mõne vahva tantsuga
esinesid suured nõiad Kaarli rahvamaja naisrühmast
Särts.
Oli tore ja päikeseline
õhtupoolik.
TIINA VANKER
Õisu Rahvaseltsi liige

Ülle Rõigas

Volbriõhtu lahutamatuks osaks on temaatilised kostüümid. 		
Foto: Tiina Vanker

Volbritrall Hallistes.

veripalasid esitama Kendra
looga „Marss“ ja Mariel palaga „Väike meremees“. Viimasena tegi debüüdi Halliste
rahvamaja showtantsurühm
koosseisus Johanna Tarkus,
Susanna Tarkus, Lumikki
Võro, Mia-Lisete Kõiv, Veronika Kalitventsev, Anete-Ly
Põder ja Grete-Liis Saumann.
Nende juhendaja on Kertu
Mölder.
Kõik etteasted oli väga
ilusad ja panid saalisolijad
särama. Oli naeru ja õnne-

Foto Neil Viskov

3.–4. maini toimus Tõrvas algklasside kooliteatrite
riigifestival „Kooliteater 2019 Tõrva“. Viljandimaad
esindas Abja kultuurimaja laste näitetrupp Cipolino
laulumänguga “Muinasjutt Pöial-Liisist”. Parimaid
teatritegijaid tunnustas žürii koosseisus: Ugala teatri
näitleja Janek Vadi, näitleja Karl Robert Saaremäe ja
Vanemuise teatri dramaturg Anu Tonts. Abja tublid
noored näitlejad, Viive Niinemäe ja Ruth Mõttuse
juhendamisel, tõid koju muusikalavastuse eripreemia.
Näitlejapreemiaga pärjati Pilleriin Randveri hiiremamma rolli eest. Oleme väga uhked!

kuulata ja kuulata. Jutustuste vahepeal mängis Kulno
meile ilusaid muusikapalu
erinevatel muusikariistadel.
Muusika oli väga kaasahaarav ja kaunis.
Hiljem jätkus õhtu peanõia Merruga mängides, kes
jagas suuri konte, salakavalaid usse ja lõbusaid mänge.
Aitäh kõigile, kes osalesid!

Foto: Deily Tatar

DEILY TATAR
Kaarli ja Halliste rahvamaja juhataja

Emadepäev Hallistes
9. mail tähistasime pisikeselt, kuid väga hubaselt
emadepäeva Halliste rahvamajas. Kui esialgu oli saali
pandud 80 tooli, siis lõpuks
jäi nendest väheks. Meeletult
hea meel oli rahvamajas näha
nii palju lapsi, vanemaid ja
vanavanemaid.
Esinemist alustasid Halliste lasteaialapsed laulude ja
tantsudega. Neile järgnesid
Õisu lapsed luuletuste, laulude ja tantsudega. Halliste
põhikoolist olid tulnud kla-

Lapsed üleriigilisel
teatrifestivalil

Abja lasteteater Cipolino festivalil.

Teistmoodi volbritrall
30. aprillil tähistasime
volbriööd natuke teisiti kui
tavaliselt. Kuna väljas oli suur
tuleoht, siis lõket me teha ei
saanud, küll aga saime ära
kasutada oma suurepäraseid
kaminahjusid, et luua vastav
meeleolu. Külla olid kutsutud jutuvestja Piret Päär ning
rahvamuusik Kulno Malva.
Pireti lugudest kuulsime
palju väga põnevaid ning
kaasahaaravaid jutte nõiduslikest kassidest ja muust huvitavast. Teda oleks võinudki

Ülle Rõigas

SIRLE TELLIS

Õisus peeti volbriõhtut
Merru tegevustuba, juhendaja Meritar Võro ja Õisu
Rahvaselts ühendasid oma
jõud ning korraldasid Õisu
palliplatsil 30. aprillil vahva
volbriõhtu nii pisikestele kui
suurematele nõidadele. Kohal olid ka mõned eakamad
kaasaelajad.
Peanõid Meritar mängis
lastega täringumängu, joosti
võidu luudadega, grilliti viinereid ja vahukomme. Iga

Paistu rahvamajas toimunud Viljandimaa harrastusteatrite päeval osales Abja seeniorite näitetrupp
Kolmas Voorus. Päeva lõppedes oli meeldiv üllatus,
kui kuulutati välja Grand Prix. Auhinna pälvis Kolmas Voorus etendusega “Asemikud”, lavastaja Kersti
Sillaots. Ühe neljast näitlejapreemiast tõi koju Hilja
Sikka. Palju, palju õnne tublidele tegijatele!

Õisu lasteaialapsed Halliste emadepäeval.

pisaraid ning suurt aplausi.
Aitäh kõigile esinejatele ja
saalisolijatele. Kohtumiseni
aasta pärast!

Foto: Meritar Võro

DEILY TATAR
Kaarli ja Halliste rahvamaja juhataja
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Mulgi valla kollektiivid laulu- ja tantsupeol
„Minu arm“
Terve pika hooaja on
lauljad ja rahvatantsijad
harjutanud tublide juhendajate käe all, et osaleda
XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“, mis leiab
aset 4.–7. juulil Tallinnas.
Toimusid mitmed ettetantsimised ja -laulmised,
kus žüriil tuli langetada
otsused, kes rohketest kollektiividest suurele peole
pääsevad. Mulgi vallast
oli soovijaid palju. Lõplik
nimekiri selgus maikuu
alguses.
Abja gümnaasiumist
pääsesid peole kõik selleks valmistunud koorid
juhendajate Kadi Kase käe
all: valikmudilaskoor, poistekoor ja valiklastekoor
– kolme koori peale kokku

109 lauljat. Tore oli teada
saada, et mudilaskooridest oodatigi peole ainult
valikkoore ehk parimaid.
Lastekoorile tehti pärast
esimest ettelaulmist ettepanek Tallinna dirigentide
poolt liituda valikkooridega, sest koor laulis nii hästi.
Loomulikult võeti antud
pakkumine vastu.
Lisaks õpilaskooridele
sai peole naiskoor Õbeäidsme, juhendajaks Siirius
Sikka.
Peole sõidab ka pererühm Turel, kes tantsib
Tiina Ilvese juhtimisel.
Ametlikult on pererühm
kirjas Viljandi Kesklinna
kooli tantsurühma Pillerkaar all.

Karksi-Nuia kultuurikeskust esindavad suurel peol
naiskoor Maimu (dirigent
Ivi-Heljo Harju), segarahvatantsurühm Sõlesepad
(juhendaja Ants Arro) ja
tantsurühm Samm Sassis
Anneli Arraste juhtimisel. August Kitzbergi nim
gümnaasiumit esinevad
laulupeol dirigent Sirje
Veerme juhendatavad mudilaskoor ja poistekoor
ning dirigent Ülle Roometsa käe all laulev noortekoor
ning AKG õpetajate pererühm (juhendaja Anneli
Arraste).
Mõisaküla on Tallinnas
esindatud kammerkooriga Kungla Kadi Kase ja
Kertu Kukka taktikepi all.

Need kaks kooride juhendajat on nii tublid, et
Kungla võitis varakevadel
üle-eestilise laulukonkursi
Kannel. Siinkohal väärib märkimist, et dirigent
Kadi Kase juhatusel-õpetusel pääsevad laulupeole
„Minu arm“ 125 lauljat!
Mulgi vald läheb suvisele suurpeole väga esindusliku ja osalejaterohke koosseisuga. Mulgid oleksid
veel uhkemad, kui selleks
ajaks oleks tehtud otsus
uue Mulgi valla lipu osas,
mille all saaks rongkäigus
marssida, end näidata ja
tutvustada.
Laine Pedaja
Mulgi valla kultuurikoordinaator

Naljakuu sündmused Uue-Karistes
Klubi 60+ tuli kokku
17. aprillil, et tähistada
naljakuud ja munadepühi.
Külaliseks oli Mõisaküla
kultuurimaja eakate klubi
Sootulukesed Aime Vilu
juhtimisel. Aime rääkis
klubi üritustest ja meie
ringide juhid tutvustasid
omi tegemisi. Külaliste
näitering, mida juhendab
Laine Pedaja, esitas lõbusa
sketši. Rääkisime naljalugusid, mängisime seltskonnamänge, laulsime ja
tantsisime kapelli saatel.
Loomulikult sai koksitud
ka sibulakoortega värvitud
mune. Juba naistepäevaks
oli vaatamiseks välja pandud meie daamide poolt
toodud sallid ja rätikud.
Neid oli nii kaasaegseid
kui ka retrohõngulisi, nii
villaseid kui ka õhulisi.
Ei puudunud ka härrasmeeste lipsud ja nendest
õmmeldud seelikud. Eks-

Festival “Torupill ja
karmoška” suurkontsert
Piirilaadal Mõisakülas

Torupilli ja karmoškavägi pärast mullust lõppkontserti.
			
Foto Vend Jaan

Pühapäeval, 9. juunil kell 14 toimub Piirilaadal eesti
torupilli- ja karmoškamängijate ühisorkestri kontsert,
mis lõpetab ühtlasi festivali „Torupill ja karmoška 2019“.
Publiku ette astub enam kui kolmekümnest mängijast
koosnev seltskond, kes alustab ühisproovidega 7. juunil
Viljandis ja esineb mitme kontserdiga Viljandi Hansapäevade programmis. Selle aasta teema on „Pidu sinus
eneses ja ümber“.
Pidu-tunne ja meeleolu on meie laagris alati aukohal.
Kuis muidu saakski. Ja seda tunnet on laager – festivali
osalejad jaganud aastast 2003. Sel aastal juhivad „vägesid“ erikülalised Belgiast, muusikud-pedagoogid Remi
Decker (torupill) ja Jonathan de Neck (nuppakordion).
Lisaks meie Merike Paberits, Kristel Kutser, Matis Leima jt.
Festivali toetavad Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Viljandi linnavalitsus ja Mulgi Vallavalitsus.
Trallmann, 5665 9257
Festivali korralduspealik

Uue-Kariste klubi 60+ Mõisaküla Sootulukesi võõrustamas.

ponaate oli kusagil 200
ringis. Õhtu möödus kiiresti sõbralikus õhkkonnas. Nüüd on meil jälle üks
tore sõpruskond juures.
Kohtume Mõisakülas!
24. aprillil oli rahvamajas kaminaõhtu, kus oli
külaliseks Mulgi valla Halliste piirkonna maanõunik Kadri Kivimets. Saime

kuulda ja näha slaide tema
reisist Kuubale. See tuletas
meelde möödunud aegu
eelmisest sajandist. Oli
huvitav. Aitäh, Kadri!
Kohaliku ümbruskonna
klubi liikmed ja ringide
juhendajad tulid kokku 25.
aprillil, et anda oma panus
rahvamaja ümbruse heakorda. Peale tööde lõppu

Foto: Heiki Alp

Üllatus kinosaalis

grillisime ja tegime plaane
edaspidiseks.
22. mail toimub klubi
60+ hooaja lõpetamine.
Külla tuleb Viljandi maakonna pensionäride ühenduse näitering Ehateater.
Soovime kõigile ilusat
suve ja kohtume septembris!
KLUBI 60+
EESTVEDAJAD

Kõlasid saksofonihelid
Jüripäeval kõlasid
Abja kultuurimajas saksofonihelid. Kontserti tuli andma Baltic Sea
Saxophone Quartet, mille
koosseisus musitseerisid
Rene Laur – Eesti, Aigars
Raumanis – Läti, Nanna
Ikonen – Soome ja Rusne Mikiskaite – Leedu.
Kavas Eesti, Läti, Leedu ja
Soome heliloojate teosed.
Kontsert on sarjast
„Muusika 101 Eestimaale“,
mille toimumisele aitavad
kaasa Eesti Kultuurkapital,

Hetk enne algust astus kinosaali filmi režissöör Kaspar Jancis.
Foto Lauri Sepp

Kontserti tuli andma Baltic Sea Saxophone Quartet.

Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp,

Oü Uus Kontsert ja Abja
kultuurimaja.

Foto Lauri Sepp

Lauri Sepp

Ei ole tavapärane, et kinoseansi eel astub saali filmi režissöör. Esilinastustel küll, aga mitte tavalistel seanssidel
väikestes kinosaalides. Abja kultuurimajas said üllatuse
osaliseks vaatajad, kes olid tulnud vaatama filmi “Kapten
Morten lollide laeval”. Hetk enne algust astus kinosaali
filmi režissöör Kaspar Jancis, kes oli lihtsalt läbisõidul.
Ta oli näinud kuulutust, parkis ratta ja tuli kinovaatajaid
tervitama ning rääkima natuke filmi saamisloost. Peale
põgusat jutuajamist sõitis Kaspar edasi teatrisse Ugala.
Rahvas jäi nautima filmi „Kapten Morten lollide laeval“.
Lauri Sepp
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MulgiPall 2019 võitja – Tihemetsa
Jaani Kool
Laupäevasele turniirile,
järjekorras kuuendale, kogunes 23 võistkonna hulgas
168 võrkpallurit. Kohal oli
meistriliiga mängijaid, rahvaliiga meistreid ning lihtsalt asjaarmastajaid. Ühesõnaga tase seinast seina.
Kell 10 algasid pallilahingud neljal väljakul ning
pärastlõunaks oli selge, kes
pääseb Playoff ’-i ja kellel
jäänud veel vaid kohamäng. Kes vajas n-ö akude
laadimist, sai kooli sööklas
seda supi ning magustoiduga teha. Kellel turniir
läbi, pääses veekeskusesse
mõnulema.
Õhtupoolikul olid selged
poolfinalistid. Esimeses
kohtusid VV? ja Dünamo,
teises Ommik ja Tihemetsa
Jaani kool. Mõlemad kohtumised olid tasavägised
ning läksid kolmandasse geimi. Dünamo võttis
kolmanda geimi lausa
5:0, Tihemetsa seevastu napimalt 6:4. Finaalis
pikka juttu polnud kui
Tihemetsa võttis kindla
2:0 võidu ning MulgiPall
2019 võitja tiitli. Kolmandaks tuli Ommik samuti
tulemusega 2:0.
Õhtul traditsiooniline
õnneloos, autasustamine
ning peoõhtu kultuurimajas DJ-de ja bändi saatel.
Kohal muidugi ka showbaarman, Anti.
Oli lõbus, pingeline
spordipäev ja MulgiPall
tänab kõiki turniirist osavõtjaid, vabatahtlikke korraldajaid ning toetajaid!

spordiuudised
Medalivõitjad on selgunud
Mulgi valla lahtistel ujumisvõistlustel on sellel aastal
parimad selgunud. Võisteldi viiel etapil 12. erinevas vanuseklassis August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi basseinis.
Mulgi vald võib uhkustada oma kahe ujulaga, sest ujujad
näitasid valdade talimängudel väga häid tulemusi.
Oli seegi võistlus pingeline ning mitmes vanuseklassis
selgusid medalivõitjad alles peale viimast etappi. Oma rühmas olid parimad: Isabel Palu, Anette Särev, Romi Israel,
Helena Maling, Mare Maalmeister, Mari Kahu, Kert Gregor
Käosaar, Kert Kangro, Ekke Rahu, Georg Teiter, Kristjan
Kütt ja Koit Peters. Üldse osales võistlustel 43 ujujat, neist
17 kõigil viiel etapil. 50 m pikkusel distantsil näitas kõige
kiiremat aega naistest Helena Maling 30,42 sek ja meestest
Georg Teiter ajaga 29,32 sek. Ujumise vastu on huvi olemas,
mida näitas suur kaasaelajate rohkus kõikidel etappidel.
Tänan oma abilisi võistluste korraldamisel – Anneli Vaani
ja Jaak Israeli. Teadmiseks huvilistele, et tulemustega on
võimalik tutvuda kodulehel sport.karksi.ee.
Eestimaa suvi on lühike ning kasutagem igat võimalust
suvemõnude ja ujumise nautimiseks.
LEO LIIBER

Eriline tänu toetaja-

Lõplik järjestus:
1. Tihemetsa Jaani Kool
(Jaan Talts, Karl Maidle, Mihkel Nuut, Sven
Saarpere, Alar Luhaäär,
Ragnar Pähn, Pille-Riin
Saarpere, Liis Noormets)
2. Dünamo (Marko
Välinurm, Martin Ant,
Harles Kiveste, Lennart
Sova, Artur Saaliste,
Irina Suhhova, Annkika
Loomus, Raili Juurikas,
Tanel Roht)
3. Ommik (Steven Meilus, Johann Olaf Lääne,
Helger Hääl, Janno Jõela,
Renate Pikk, Laura Luik,
Eve-Liis Teder)
4. VV?
5. Neemeco
6. Fauna

7. MsEesti (parim
kohalik võistkond)
8. SALUVEER Ehitus
9. HEH
10. Laes
11. Lääneranna VK
12. Telliskivi
13. Poslamasla
14. Pühapäeval
TALTECHis
15. SK Halliste
16. VK Üks Samm
17. Sanok
18. Akupank
19. Kombo
20. Crash
21. VK Tross
22. Sadala
23. Sparta
Harles Kiveste

Mulgi male 2019

tele, kes turniirile oluliselt hoogu andsid:
Mulgi vald, Abja Sprodi ja
Tervisekeskus, Devin, ToreTigu, Abja Käsitöökoda,
Popsi Köök, SailEstonia,
Mulgi Pruulikoda, 4Teams/
Spordihooldus, HRM Tootmine OÜ, Abja Kultuurimaja, Abja Autokeskus, Ramia
OÜ, Ahjuproff, Mulgi Kõrts,
RetrokKiirabi, Oliver Saar.
KORRALDAJAD: Imre Jugomäe, Mari Kahu, Riivo
Roosnurm, Raili Juurikas, Keijo Koort, Oliver Saar, Elisabeth Rõigas, Lauri Sepp, Harles
Kiveste

MulgiPall 2019
peakorraldaja

Foto Lauri Sepp

Peakorraldaja Aivo Joamets, Mulgi vallavanem Peeter
Rahnel, võitja Ion Mõndresku ja kohtunik Gert Elmaste.

21. aprillil tõmmati joon alla Mulgi male 2019 seeriavõistlusele. Võistlus koosnes 4 etapist, mis toimusid kõik erinevates majades. Alustati jaanuaris Uue-Kariste rahvamajas,
veebruaris mängiti Karksi-Nuia kultuurikeskuses, märtsis
Mõisaküla kultuurimajas ja seeriavõistlus lõpetati aprillis
Abja kultuurimajas.
Nelja etapi kokkuvõttes võidutses Ion Mõndresku, kellele järgnesid Hillar Kuhi ja Aivo Joamets. Naistest oli parim
Marju Valmsen Eha Lihtne ees.
Peakorraldaja Aivo Joamets ütles, et kindlasti toimub
seeriavõistlus ka järgmisel aastal.
Lauri Sepp

Viktoriiniusku Mõisaküla

Mõisaküla tublid mälumängurid (vasakult): Sten-Markus
Tisler, Kristi Zujeva, Kirke Pärnat, Marii Hannok, taga seisab
Jan-Jesper Tisler.
Foto German Pervušin

Mõisaküla kooli õpilased on viktoriiniusku. Igal
sügisel algab koolisisene
viktoriinisari 4.-9. klassi õpilastele – igal kuul ise teema.
Punktitabel seisab terve aasta teadete tahvlil ja täieneb
pidevalt. Kooli lõppedes
selgub taibukaim võistkond.
Niisugune kobestatud pinnas on hea stardipakk, et
osaleda maakondlikel vik-

toriinidel- mälumängudel.
Juba 13. hooaega korraldab Viljandi linnaraamatukogu üldhariduskoolide
õpilastele kolmeosalist mälumängu „Pähklipureja“.
Maakonna 21st üldharidust
andvast koolist „pures sel
aastal pähkleid” üheksa
võistkonda, Mõisaküla nende hulgas. Novembrikuu
teema oli „Üitsainus Mul-

gimaa”. Mõisaküla mulgid
jagasid August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumiga 3.–4.
kohta (õpetajad M. Kreevs ja
A. Matson). Päris südatalvel
oli Pähklipureja teemaks üllatuslikult Austraalia ja meie
lapsed saavutasid õpetaja
Tiia Tõntsu juhendamisel II
koha. Aprillis toimus lõppvoor, teemaks „Üks vana
inimene rääkind ...” (vanaaja
legendid ja uskumused).
Tihedas rebimises õnnestus
Mõisaküla pundil tulla neljandale kohale. Mõtteragin
oli tihe – ainult 0,5 punkti
jäi kolmandast kohast lahutama (õpetajad M. Kreevs
ja A. Matson). Aga ajaleht
Sakala oli maakonnauudiste tundmises välja pannud
eripreemia ja selle viisid koju
Mõisaküla lapsed (õp M.
Kreevs). Meie tublisse võistkonda kuulusid Kirke Pärnat
5. klassist, Sten-Markus Tis-

ler 6. klassist, Kristi Zujeva
7.klassist ja Jan-Jesper Tisler
9. klassist.
Mälumängu ettevalmistamine pole pelgalt olemasolevale silmaringile toetumine, vaid õpilastel tuleb
igapäevase õppetöö kõrval
teha hulgaliselt lisatööd:
lugeda raamatuid, erinevaid
artikleid, külastada uurimisasutuste kodulehekülgi. See
on suur vastutus oma õpitulemuste ja kooli ees. Kuid
kõige suuremaks tasuks
on avarduv silmaring. Kas
näiteks on laiemalt teada,
et kuulus Viljandi rippsild
pole sugugi algselt Viljandisse ehitatud, vaid see asus
hoopis Tarvastu ordulinnuse vallikraavil. 1930. aastal
kinkis mõisahärra Karl von
Mensekampff silla metallosad ja kandetrossid Viljandi
linnale. Ja nii see sinna üles
pandigi.

Või selline rahvaluuleline
teadmine, et Õisu järv pole
sugugi alati Õisus olnud,
vaid hoopis Oisust „ära rännanud”, sest inimesed reostasid (kui kaasaegne mõttelaad!) vett. Kes pesi järves
pesu, kes ehitas sealauda
otse kaldale, kes lasi solgiveed järve. Sestap otsustaski
Oisu järv - suur must pull
ees – hoopis Õissu rännata.
Viimane viktoriin sel aastal
oli Viljandi Kesklinna Kooli
korraldatud noortekirjaniku
Reeli Reinausi teoste tundmise kohta. Info oli varakult
teada ja nii asusid Mõisaküla
lapsedki noorteautori teostega tutvuma. Läbi tuli lugeda
kaheksa mahukat raamatut.
Kui mõelda – milline lisatöö!
Aprillikuu viimasel päeval
tuli taas mälumängutulle
astuda. Mõisaküla tubli tiim:
Kirke Pärnat, Kristi Zujeva ja
Marii Hannok (õp A. Mat-

son) saavutas 14 võistkonna hulgas III koha. See on
väikese kooli suur tulemus.
Tublid lapsed!
Nii meeldiv on tõdeda, et
õpilaste ettevalmistamine
pole ainult õpilaste-õpetajate koostöö, vaid väga suureks abiks on raamatukogutöötaja Evi Oissar. Ei pruugi
meil kõiki vajaminevaid
teoseid kohapeal olla, aga tasub sellest ainult Evile teada
anda, kui ta leiab puuduva
kirjanduse kasvõi maa alt.
Kirjandusviktoriinilt tagasi
sõites oli ka meie bussijuhi
Juri Kotšetovi rõõm laste
saavutuse üle nii suur, et ta
kõigile heast meelest jäätised
välja tegi.
Nii hea on tajuda terve
väikese kogukonna küünarnukitunnet, kui ühise eesmärgi nimel väljas ollakse!
Aita Matson
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Sõprus, mis kestab
Halliste põhikooli ja Soome Hyökanumme kooli
sõprussidemed ulatuvad
aastatetagusesse aega. Sõprus on kestnud juba 28
aastat.
Maikuu teisel nädalal
külastasid meie kooli 16
õpilast ja kaks õpetajat
sõpru Soomes. Reis algas
6. mai hommikul. Kohale
jõudes ootas meid väike
Eestist pärit tüdruk Liisu,
kes oli meile toredaks teejuhiks ja seltsiliseks. Meie
„koduks“ oli vastvalminud
ja 400 õpilasele ehitatud
Hyökanumme koolimaja.
Õhtul, kui lapsed viidi kolmeks tunniks peredesse,
saadi praktiseerida inglise
keele oskust ja tutvuda
sealse eluga. Õpetajatel oli
võimalus kohtuda uute ja
vanade tuttavatega.
Teisel päeval osaleti koolitundides ja väikesel kontserdil. Meie võõrustajatel
läksid silmad märjaks, kui
laulsime Eero Raittineni
laulu „Toivotaan, toivotaan…“. Meeleolukas oli

Külas Soome sõpradel. 				

ka õhtu Järvenpää batuudikeskuses.
Kolmandal päeval käisime väikesel matkal ning
istutasime üheskoos kooli

Foto: Inga Tiirats

õuealale Eestist kingituseks
viidud sõpruse puu – õitsva
kirsipuu. Loodame, et see
puu kasvab ja ajab juured
veel sügavamale ning me

Maikuu Õisu lasteaias

Särasilmsed lasteaialapsed.

Emake, ma muud ei tea
tänuks öelda sulle:
sina oled väga hea,
armas, kallis mulle.
(Johannes Palm)

lesime Halliste rahvamajas
toimunud emadepäeva
kontserdil. Lapsed laulsid, tantsisid ja lugesid
luuletusi õpetajate Lilli ja

Lastekaitsepäev Karksi-Nuias
Laupäeval, 1. juunil tähistame traditsiooniliselt lastekaitsepäeva. Tänavu toimub meeleolukas perepäev
Karksi-Nuia noortekeskuses ja selle hoovis ning lasteaia õues. Päeva juhib Pipi
Pikksukk, toimuvad põnevad võistlused ja mängud.
Osalejad saavad meister-

dada, teha näomaalinguid,
batuutidel hüpelda ning
lastelaadal osta, müüa ja
vahetada.
Kohal on Karksi Racing
Team, võimalik soetada
head ja paremat toidubussist, toimub jäätisemüük.
Kindlasti ei puudu ka sellel
aastal üllatused.

INGA TIIRATS
Halliste põhikooli õpetaja

Mare juhendamisel. Lustakalt esineti ringtantsudega
„Kevade” ja „Meie teeme
võid”. Etteastetele lisas
pidulikkust juurde lastel
seljas olnud uued rahvuslikud kleidid, pluusid ja
püksid. Ilusate riiete ja
meeldiva koostöö eest oleme tänulikud Deilyle Kaarli
rahvamajast.
Järgmise päeva hommikul ootas ees traditsiooniline emadepäeva väljasõit
peredega, seekord üle pika
aja Tallinna loomaaeda.

Foto: Silje Sinimets

Mai teisel neljapäeval
rõõmustasid Õisu lasteaialapsed oma emasid enda
tehtud kaunite piltide ja
pildiraamidega. Õhtul osa-

võime ikka ja jälle jätkata
seda toredat traditsiooni.

Päeva lõpetuseks esineb
kell 15 Karksi-Nuia kultuurikeskuses nii suurte
kui väikeste lemmik Ott
Lepland koos bändiga.
Tule kogu perega! Terve
päev on kõigile tasuta!
KAI KANNISTU

Kevad Halliste lasteaias
on alanud huvitavalt

Tulemas on kooliminejate
lasteaialaste liikumispäev
ning Mulgimaa laste folklooripäev Ala kultuurimajas.
28. mail toimub pidu
meie lasteaia lõpetajatele.
JAANA TARKUS
Õisu lasteaed

Volbripäeval Halliste lasteaias.

Foto: Anu Kangur

Aprilli esimesel päeval käisime Viljandis Sakala keskuses
vaatamas teatrietendust „Sööbik ja Pisik“. Et varasemalt
oli Mirjami ema Talvi meile rääkinud hammaste hooldamisest ja pesemise tähtsusest, pani nähtud vaatemäng
nii mõnegi lapse veel kord mõtlema. Etendus oli tore ja
lõbusatel hetkedel rõkkas saal laste naerust.
Munadepüha eel rääkisime ja lugesime temaatilisi
lugusid. Samuti arutasime soojuse, valguse, toidu ja vee
tähtsusest kõigele elavale ning meisterdasime värviliste
sulgedega tibusid. Peopäeval said lapsed näidata oma
osavust takistusrajal, võistelda sulgede puhumises, laulda
ja tantsida. „Tibutantsu“ üle oli lastel eriti palju rõõmu.
Külas käis ka lihavõttejänes, kes oli rühmaruumi peitnud
šokolaadimunakesi. Lastel jätkus põnevust ja otsimislusti
pikaks ajaks.
Volbripäeval liikusid lasteaias ringi nõiad, kes õpetasid
mänge, tantse ja luua käsitsemist. Tuletasime meelde
nõiasõnu, et luuad liikuma saada. Põnevust pakkus lõngast ämblikuvõrgu kudumine, kuhu ämblik sai kohe sisse
kolida. Tants luudadega tekitas palju nalja. Üks nõid oli
suures tantsuhoos jalale liiga teinud, mille ravimiseks oli
tarvis nõiarohtu valmistada. Laste abiga said lõhna järgi
õiged koostisosad välja valitud ja nõid võis jala terveks
ravida. Meeleoluka sündmuse lõpetas nõid, kes suutis
oma kübarast hulga komme välja võluda. Magus suutäis
oli igati väljateenitud peale sellist tantsu ja tralli.
KRISTEL LEISNER
HELLE LAPP
õpetajad
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Koerte ja kasside pidamisest Mulgi vallas
Mulgi vallavolikogu võttis
08.05.2019 vastu määruse, mis reguleerib koerte
ja kasside pidamist Mulgi
vallas. Siiani kehtisid nelja
piirkonna: Abja, Halliste,
Karksi ja Mõisaküla volikogude poolt vastu võetud
määrused „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri“.
Aeg on edasi läinud ja
oli vaja teha ühtne eeskiri
Mulgi vallas. See eeskiri ei
ole loodud selleks, et ära keelata või pidurdada koerte ja
kasside pidamist oma majapidamistes, vaid reguleerida
seda, et ei oleks pahandusi
naabrite ja kaaskodanikega.
Määrusega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel.
Üldiselt koerte ja kasside
pidamise eeskiri sätestab
koerte ja kasside pidamise
nõuded Mulgi valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
Mulgi valla haldusterritooriumil olevatele juriidilistele

ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on
loom. Loomaomanik on
kohustatud täitma loomakaitseseaduse, loomatauditõrje, valla ning teiste riigi
õigusaktidega kehtestatuid
nõudeid.
Siinkohal toon välja mõningad loomapidamise nõude
punktid:
Loomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest
hoolitsemiseks on loomaomanikul loodud nõuetekohaseid võimalusi.
Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks
käesolevale eeskirjale ka
korteriühistu kodukorrast,
ühise tegutsemise lepingust
ja muudest elamu ühist
haldamist käsitlevatest dokumentidest.
Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on
loomaomanik kohustatud

järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda
ja avalikku korda.
Loomaomanik on kohustatud pidama looma nii, et
oleks välistatud looma omal
tahtel välja/lahti pääsemine
ja inimestele või teistele
loomadele kallale tungimise
võimalus.
Korraldama viivitamata
lahti pääsenud looma otsingud ja püüdmise, kandma
püüdmise ja pidamisega
seotud kulud, kui loomaomaniku juurest lahti pääsenud looma kinnipidamise
korraldab kohalik omavalitsus.
Natukene looma märgistamisest ja registreerimisest:
Loomaomanik peab tagama peetava koera märgistamise, milleks sobib
kaelarihm omaniku telefoninumbriga või muul viisil.
Soovi korral märgistab loomaomanik koera tegevus-

luba omava veterinaararsti
poolt mikrokiibiga. Märgistamisega seotud kulud
kannab loomaomanik.
Mikrokiibiga märgistatud
koerad tuleb registreerida
üleriigilises lemmikloomade
registris, mikrokiibiga märgistatud kasside registreerimine on soovituslik.
Hulkuvatest loomadest
peab teavitama loomade
varjupaika või vallavalitsust.
Hulkuvate loomade toitmine on keelatud.
Mulgi vallal on leping
Varjupaikade MTÜ Viljandi

loomade varjupaigaga ja
meie vallas on määratud
iga piirkonna esindaja, kelle
poole saab pöörduda koera
või kassi probleemidega
varjupaika saatmisel.

Karksi piirkond:
Tiia Kukk, keskkonna-ja
maaspetsialist, tel 5343 2880,
e-post: tiia.kukk@mulgivald.ee

Abja piirkond:
Arvi Meidla, abivallavanem/valdkonna juht, tel 523
8596, e-post: arvi.meidla@
mulgivald.ee

Mõisaküla linn:
Margit Usin, Mõisaküla
Linnahoolduse juhataja, tel
522 5661, e-post: linnahooldus@moisakyla.ee

Halliste piirkond:
Ene Maaten, abivallavanem/valdkonna juht,
tel 5698 0787, e-post:
ene.maaten@mulgivald.ee

Ervin Tamberg
abivallavanem/linnapea/
valdkonna juht

Ära jää hiljaks, sest varakult avastatud rinnavähk on ravitav!
Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu.
Rinnavähikuul pöörame tähelepanu inimeste teadlikkuse
tõstmisele ja tuletame meelde, et varajases staadiumis
avastatud rinnavähk on ravitav. See on põhjus, miks tuleb
end regulaarselt kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.

Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige
tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele
emakakaela- ja rinnavähi varaseks avastamiseks.
Sõeluuringule minemist ei tasu kindlasti karta, ega seetõttu
ka minekut edasi lükata.
Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud
naisi vanuses 50–69 eluaastat iga kahe aasta järel.
2019. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi
sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965,
1967 ja 1969. Kokku on sellel aastal sõeluuringule oodatud
77 928 naist. Kõigi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest
tasub Eesti Haigekassa.

Miks on vajalik osaleda rinnavähi
sõeluuringus?

Sõeluuringus osalemine on väga oluline vähi varajasel
avastamisel. „Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi
uuringutel mitte kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui
tervisemure märku annab. Siis võib aga hilja olla, sest
rinnavähk kulgeb väga kaua kaebusteta ehk naine ei pruugi
midagi tunda,“ ütleb haigekassa esmatasandi osakonna
peaspetsialist Made Bambus.
Selleks, et ennetada nimetatud sümptomite teket ning
kasvaja levimist organismis, tuleks käia regulaarselt
kontrollis. Seda enam, et rinnavähi puhul on tegu haigusega,
mida on võimalik varakult avastada. Varakult avastatud
rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel
kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Mis uuringul ees ootab?

Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist
uuringut ehk mammograafiat.

Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse
röntgenülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi
juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad
kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid
kummastki rinnast. Uuring võib küll veidi ebamugav
tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see aga siiski valus
on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte
tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see
tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgenülesvõtteid
hindavad kaks erinevat radioloogi, et veenduda tulemustes
ja tagada sõeluuringu kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga
mammograafia on tervisele ohutu.
Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi
varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav
dokument. Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega
valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole hea
kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest
need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised,
kelle menstruaaltsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid
minna uuringule tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad
vähem hellad.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule
kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register
nimelise kutse. Kuna kutse saadetakse rahvastikuregistris
märgitud aadressile, siis ei pruugi need inimesed, kelle tegelik
elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga,
kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt oluline aegajalt kontrollida oma andmeid riigiportaalis www.eesti.
ee. Lisaks paberkutsele saadetakse ka elektrooniline
kutse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saatekirjade
lahtrisse. Kutse saamise järel tuleks leida kutsele märgitud
raviasutuste hulgast endale sobivaim ning registreerida
end uuringule. Rinnavähi sõeluuringul on võimalik osaleda
ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille
liikumisgraafikud on samuti kutsel välja toodud.

Ära jää kutset ootama!

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui
Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas,
tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse
tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse Sinu
sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes
tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Mammograafiabusside ajakava Viljandimaal:
Asula
Karksi-Nuia
Abja-Paluoja

Mammograafiabussi asukoht
Nuia Perearstikeskuse ees,
Kalda 6A
Abja vallavalitsuse parklas,
Pärnu mnt 30

Aeg

Registreerimise
telefon

01.07–03.07

731 9411

04.07–05.07

731 9411

Viljandi

Viljandi turu parkimisplatsil

08.07–07.08

731 9411

Suure-Jaani

Suure-Jaani vallamaja juures,
Lembitu 42

08.08–09.08

731 9411

Viljandi

Viljandi turu parkimisplatsil

21.10–01.11

731 9411
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

I korruse fuajees 30. juunini avatud MTÜ Igale Lapsele Pere ja
Maria Kruusenvaldi fotonäitus “Mis on kodu, kus on kodu”.
25.05 kell 12 Abja muusikakoolil lõpuaktus
26.05 Europarlamendi valimised
30.05 kell 9-11 doonoripäev
30.05 kell 17 Meelespea klubiõhtu, kohtumine ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtlaga
01.06 kell 10 lastefilm „Papa Moll ja šokolaadivabrik“. Tasuta
02.06 kell 12 Abja muusikakooli kevadkontsert
13.06 kell 19.15 laulu- ja tantsupeo “Minu arm” tule vastuvõtmine Abja kultuurimaja ees, tervituseks laulab naiskoor Õbeäidsme
23.06 kell 19 Abja jaanituli lasteaia taga platsil. Mängud, jõukatsumised, lõke. Tantsuks UdoBand

1.–30.06 sinises saalis Karksi-Nuia noortekeskuse loovusringi
Susher-Vusher näitus
1.06 kell 12 lastekaitsepäeva tähistamine
        kell 15 lastekaitsepäeva kontsert – Ott Lepland ja bänd.
Tasuta!
3.–30.06 II korruse fuajees Evald Reieri šaržid Viljandimaa
sportlastest
3.06 kell 18 Karksi-Nuia muusikakooli õpilaste kontsert
10.06 kell 13.30 toidulisandite esitlus-müük
13.06 kell 20 laulu- ja tantsupeo tule tervitamine tantsivate mulkide juures ja simman Karksi ordulinnuses. Mängib Lustipill,
tantsivad ja laulavad Mulgi valla isetegevuskollektiivid.
15.06 kell 10 Novusturniir
16.06 kell 9 saatesarja „Selgeltnägijate tuleproov“ salvestamine
21.06 kell 13 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 9. klasside
lõpuaktus
21.06 kell 16 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 12. klassi
lõpuaktus
23.06 kell 10 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile
23.06 kell 20 Mulgimaa jaanituli 2019: Lõõtsavägilased, Marju
Länik, Hellad Velled. Pileti hind: 12 € (1.05–16.06), 15 € (17.06–
23.06). Koolieelikutele on sissepääs tasuta!

HALLISTE RAHVAMAJA
1.06 kell 11 lastekaitsepäev. Külla tulevad mustkunsti teater,
erinevad õpitoad, Pipi. Jälgige kuulutusi!
22.06 kell 20 Halliste jaanipäev. Mängud väikestele ja suurematele. Tantsitab Ernestobänd. Esinevad oma maja taidlejad.
Avatud puhvet

HALLISTE RAAMATUKOGU
2.–31.05 raamatunäitus „Emale südamest“
3.–30.06 raamatunäitus „150 aastat I üldlaulupeost. 85 aastat I
üldtantsupeost“
13.05–10.06 raamatunäitus „Suvi raamatuga“ Halliste põhikoolis

KARKSI KÜLAMAJA
22.06 kell 11 jaaniõhtu Karksi pargis
23.06 kell 9 jaanilaat

KAARLI RAHVAMAJA

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

23.06 kell 20 Kaarli jaanipäev. Mängud suurtele ja väikestele.
Tantsitab Veskikivi. Esinevad oma maja taidlejad. Avatud puhvet

1.–29.06 näitused „Taani – lõunapoolseim Põhjamaa“ ja „Meelike
Saarna – kirjanik, kes armastab suve“

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS   
26. mail kell 11 jumalik liturgia
16. juunil kell 11 õigeusu kirikute püha Püha Vaimu
päeva jumalik liturgia

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
26. mail kell 14 ülestõusmisaja 6. pühapäeva
jumalateenistus armulauaga
9. juunil kell 14 nelipüha jumalateenistus
armulauaga
23. juunil kell 14 kalmistupüha jumalateenistus
Halliste surnuaial
23. juunil kell 16 kalmistupüha jumalateenistus
Abja surnuaial
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797

KARKSI PEETRI KIRIKUS
2. juunil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
9. juunil kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga. Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
16. juunil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
24. juunil kalmistupüha jumalateenistused
Rahumäel kell 11
Papil
kell 13

Abja muusikakooli VII klassi ja IV klassi lõpuaktus
toimub 25. mail 2019 kell 12 Abja kultuurimajas
Mulgi valla lastest lõpetab muusikakooli:
1. Hendrik Hallik - klaver (õpetaja Tiiu Jõgi)
2. Liis Getliin Kala - löökpillid (õpetaja Endel Purju)
3. Lisette Loit - flööt (õpetaja Helmi Värk)
4. Urmo Sikka - kitarr (õpetaja Ants Lääts)
5. Urmet Sikka - akordion (õpetaja Valdo Värk)
Mulgi valla lastest lõpetab 4 klassi :
1. Kerli Kask - saksofon (õpetaja Ants Lääts)
2. Regina Kask - saksofon (õpetaja Ants Lääts)
3. Ursula Kask - saksofon (õpetaja Ants Lääts)
4. Grete Ruusoja - flööt (õpetaja Helmi Värk)
5. Kerttu Marjaana Kortesmaa - flööt (õpetaja Helmi Värk)
6. Ilyssa Tinn - klaver (õpetaja Olev Raal)
7. Kerli Kond - flööt (õpetaja Helmi Värk)
8. Kirke Kond - kitarr (õpetaja Ants Lääts)
Olete oodatud oma valla laste tähtsat päeva tähistama
ja neid õnnitlema.
Heiki Vungi
Abja muusikakooli
direktor

Lõpuaktused
Abja muusikakooli lõpuaktus
25.05.2019 kell 12.

MÕISAKÜLA KIRIKUS

Mõisaküla kooli lõpuaktus on
15.06.2019 kell 12.

Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

22.05 kell 18 dokumentaalfilm Ott Tänak. pääse 3.50/ 5.2.06 kell 13 Pärnu mnt 61 hoovis lastekaitsepäev
9.06 kell 9 Eesti-Läti Kevadine Piiripunkti laat. Info ja reg 525
6049, kultuurimaja@moisakyla.ee
13.06 Laulu- ja tantsupeo “Minu arm” tule vastuvõtmine Mõisaküla keskväljakul 18.30, tervituseks loob meeleolu Mõisaküla
BigBand
22.06 kell 20 Mõisaküla linna jaanituli. Jaanimängud suurtele ja
väikestele, lõke, peaesineja ansambel MaMa

MÕISAKÜLA MUUSEUM
Avatud stendnäitus „Mulgimaa ajalugu“

TUHALAANE KÜLAMAJA
22.06 jaanituli

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
22.05 kell 17 Klubi 60+ hooaja lõpetamine. Külas Viljandi maakonna pensionäride ühenduse näitering Ehateater
13.06 kell 17 laulupeotule teekond läbi Uue-Kariste
22.06 kell 20 jaaniõhtu rahvamaja pargis. Tantsitab ansambel
Ahto Häädemeestelt. Kavas: sportlikud mängud, loterii-allegrii,
esinevad taidlejad
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Info tel 5348 2842

Abja muusikakooli
lõpuaktustest ja lõpetajatest

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

16. juunil kell 14 leeripüha jumalateenistus
armulauaga.
30. juunil kell 11 kalmistupüha.

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

Abja gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus
20.06.2019 kell 12.
Abja gümnaasiumi lõpuaktus
20.06.2019 kell 15.

Vaata vana akent!
24.–26. maini toimuvad üle-eestilised akende
restaureerimise päevad „Vaata vana akent!“
Esmakordselt Eestis toimuvate teabe- ning praktiliste
oskuste edasi andmise päevade mõte on julgustust
saanud rootslastelt, kes on juba aastaid akende
restaureerimise koolitusi korraldanud.
Puitakende hooldamise ja värskendamise ning
ka pisemate paranduste tegemine on enamikule
majaomanikest ka täiesti jõukohane. Võimalik, et on
vaja vaid natuke teadmisi täiendada, oskusi lihvida,
meelde tuletada ning töödeks lihtsalt aega ning õiget
värvi varuda.
Mais, mil kutsume kõiki akende taastamise päevadega
liituma, on akende klaasist paled ammu puhtaks
pestud ja vaim valmis väärikate puitraamidega
akende hooldustööde ettevõtmiseks: mis vajab
värvivärskendust, kus on vaja kittida või kus koguni
kannatada saanud ja pudeneva verandaakna raam
plommida.
Üle Eesti toimub tänaseks teadaolevalt teavituspäevi
ning praktilisi töötubasid juba 19 paigas. Reede, 24. mai
on teavituspäev, kus kogunetakse loenguid kuulama või
tehakse ringkäike. Laupäeval ja pühapäeval järgnevad
praktiliste tegevuste töötoad.
Kui tekkis soov ka oma kodukandis sarnane
teabepäev või koguni õpituba korraldada, siis pane
kirja toimumise koha aadress, pisut infot toimuva
sisu kohta ja korraldaja kontaktandmed ning anna
sellest teada Aunele aune.mark@evm.ee!
Lisainfot http://maaarhitektuur.blogspot.com/p/
vaata-akent.html ning FB https://www.facebook.
com/vaatavanaakent/
AUNE MARK

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri
keskuse koolitusprojektide juht

Teated ja reklaam

10

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
1. mail sündis Triinu Porgi ja Raigo
Vahtriku perre tütar MIA ROSANNA
4. mail sündis Liana ja Tõnis
Andruško perre tütar ELIN

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

MÄLESTAME
JAAK PILK

HELGA RAIESTE

7.06.1947–10.04.2019

30.04.1934-22.04.2019

MARIA HAIKARA

REIN KALJA

3.12.1921–11.04.2019

9.10.1957–1.05.2019

LJUBOV BORIDKO

REIN PÕLLUMÄE

28.03.1940–12.04.2019

27.04.1948–3.05.2019

HELMUTH METS

HELVE OKAS

8.08.1941–14.04.2019

3.10.1943–3.05.2019

ANTS SAAL

RIHO KALA

2.12.1955–18.04.2019

24.12.1948–5.05.2019

ELVI AAVIK

AUGUST PÕDER

26.08.1933–18.04.2019

29.11.1949–7.05.2019

ANN KEERD

MAIMO KUNINGAS

10.12.1928–18.04.2019

26.03.1930–11.05.2019

TIIU WALDSTEIN

Mulgi valla infoleht

Õnnitleme eakaid hällilapsi
1. JUUNI
1. JUUNI
1. JUUNI
1. JUUNI
2. JUUNI
3. JUUNI
3. JUUNI
3. JUUNI
5. JUUNI
6. JUUNI
8. JUUNI
8. JUUNI
8. JUUNI
9. JUUNI
9. JUUNI
10. JUUNI
10. JUUNI
10. JUUNI
12. JUUNI
12. JUUNI
13. JUUNI
14. JUUNI
14. JUUNI
14. JUUNI
16. JUUNI
18. JUUNI
18. JUUNI
19. JUUNI
19. JUUNI
19. JUUNI
20. JUUNI
20. JUUNI

HELDUR KATTAI
ASTA-ALIIDE ADAMSON
HELGI VIHVELIN
TOOMAS HUNT
VELLO AUS
ILME OJAMÄE
ANTS LOND
VALVE HEINLA
LEIDA-ALVINE RANG
HILJA TUISK
ÕIE KÜTT
ANTS KAMA
JOHANNES KUUSIK
SALME KÄÄMER
HELGI TEEARU
HELJU LEHESMETS
AIME MIHKLE
MAIRE SAAR
LEMBIT PÄRNA
ALMA RABA
HILDA KALDOJA
ANTS LOND
EVA MÄGI
JÜRI REBANE
ENN KIILASPEA
ELLA KIRBITS
LJUBOV EINULA
SALME-MARIE LOOPRE
LEIDA HELIMETS
AUGUST TORIM
ELLEN-IRENE SAAR
LEIDA TEOR

86
85
75
70
75
86
85
80
84
82
85
84
75
85
83
91
75
70
87
87
92
84
81
70
70
83
70
99
86
85
91
89

TEADAANNE
AS Lõuna-Eesti hooldekeskuse Karksi Kodu palub kõigil firmadel,
asutustel, talunikel ja ka üksikisikutel, kes soovivad Karksi Kodus
ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel olevaid kliente värvata tööle, võtta
ühendust Karksi Kodu juhatajaga telefonil 472 7098 või e-posti aadressil:
ilmar.hurt@hooldekodu.ee.
Ilma kooskõlastuseta ja juhataja vastava loata on klientide tööle värbamine
keelatud, kuna tegemist on erivajadustega inimestega, kelle suhtes kehtivad
teatud piirangud.
ILMAR HURT
Karksi Kodu juhataja

Vajame töökaid maasikakorjajaid
alates juunikuust. Korjamine
toimub lavatsil. Helistada nr 5354
5530, 527 4683

Kutselise korstnapühkija teenus
Mulgimaal. Küttekollete ja korstnate
puhastamine, aktide väljastamine ja
küttekollete remont. Henno Sarv,
tel 511 2511.
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com.

20. JUUNI
20. JUUNI
20. JUUNI
21. JUUNI
21. JUUNI
21. JUUNI
21. JUUNI
22. JUUNI
22. JUUNI
22. JUUNI
22. JUUNI
22. JUUNI
22. JUUNI
23. JUUNI
23. JUUNI
23. JUUNI
23. JUUNI
23. JUUNI
24. JUUNI
25. JUUNI
26. JUUNI
26. JUUNI
26. JUUNI
26. JUUNI
27. JUUNI
27. JUUNI
27. JUUNI
28. JUUNI
28. JUUNI
29. JUUNI
30. JUUNI

JÜRI PIHU
LAINE TEMPEL
HELMI TORIM
ENDEL-EINHARD TOOMLA
MAIE TAMMEARU
MAIGA SNIEGA
AVO VALDMANN
KALJU KULL
ELLA-HELENE VOIT
ALLI KALM
MAIE MERIVÄLJA
LEIDA TOOMSALU
LINDA-MARIA ARRO
SALME PIRSKO
VALVE JANSON
AAGE ALTIS LAHTINEN
MARI ARVISTO
LUULE RAIDSALU
AIME MERISALU
AINO RIKKEN
VILLEM LIESMENT
ÜLO ALLIK
VIRVE STRANDSON
ÜLLE VÄRK
EVI-ILME ILVES
KALJU JÜRISE
VILLU VÕSA
LUULE PAUER
LJUBOV BREICIS
HELMI SOOVIK
HEIKKI HEINRICH TANN

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

21.11.1942–21.04.2019

Reedel, 7. juunil toimub MuuVi Stuudios

AVATUD USTE PÄEV.

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
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Tule meile külla kell 14–18.

Asume Abja-Paluojas,Pärnu mnt 32 II korrusel
(kauplus Vikerkaare maja). Sissepääs maja tagant.

