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Mulgi valla leht

XXXII Abja Suvepäevad ja

X Mulgimaa Pealinna Akordionfest
18. juuli õhtul kell 17
avasid oma uksed kodukohvikud, mida oli kokku 7. Need olid märgiks,
et Abja suvepäevad on
alanud. Noortekeskuse
kohvik, Päevakeskuse
kohvik, MuuVi kohvik,
Õbeäidsme suvekohvik,
Kaide kodukohvik, Kaare kodukohvik, Miisku
talu kohvik. Igasse kohvikusse jagus rahvast.
Noortekeskuse, päevakeskuse ja MuuVi kohviku pidajad olid hoolitsenud ka meelelahutuse
eest.
Reede õhtul kell 18 avati
Mulgi vallavanema Imre
Jugomäe poolt ametlikult
XXXII Abja suvepäevad
ja X Mulgimaa pealinna
Akordionfest. Pärast suvepäevade kava tutvustamist astus lavale Abja
Accordion Band. Nende
jaoks viimasel kontserdil anti bändi nimi edasi
endast noorematele mini
Abja Accordion Bandi
muusikutele. Niimoodi jääb Abja Accordion
Bandi nimi kestma.
Pärast avamist võis kultuurimajas vaadata Abja
näitlejate sõpru Tartu
Vilde teatrist. Etendati
Janno Puusepa „Minejad“. Kohal oli ka autor ja
lavastaja ise.
Õhtu lõpetuseks pakkusid muusikaelamust
ja jalakeerutust lasteaia
taga välilaval ansamblid
Apelsin ja Udoband ning
DJ Imre Mihhailov. Kontserdile aitas kaasa korralik
heli ja uhke valgus-show.
Kurta võib vaid publiku
vähesuse üle. Oli kuulda,
kuidas paljud olid kuulanud muusikat kodudes
rõdul olles või terrassil
istudes. Sama hästi võib
muusikat kuulata ka raadiost või plaatide pealt.
Korraldajad ei peaks ka nii
palju pingutama.
Laupäeva hommikul oli
Abja-Paluoja sagimist täis.
Keskpark ja turuümbrus

3x3 Abja Open oli rahvusvaheline. Kõik osalejad said ühispildile.

oli täis kauplejaid ja ostjaid. Ringi sõitis laadarong. Laadalaval toimusid
kontserdid. Algul esinesid
oma piirkonna isetegevuslased: Abja kultuurimaja
laste lauluring, Abja noortekeskuse laulustuudio
solistid, juhendaja Ruth
Mõttus, Mulgi Lõõrike
lauluvõistluse eripreemia
saanud Kaili Saar ja Elle
Mari Mäger, Abja kultuurimaja memmede tantsurühm Meelespea, Abja
gümnaasiumi II–III klassi
ja V–VI klassi võimlemisrühm ning juhendaja
Viive Niinemäe. MuuVi
Stuudio solistid ja juhendaja Mariah-Theresa Turbel. Abja kultuurimaja
naisansambel Viisivakk ja
juhendaja Anne Gomaa.
Abja naiskoor Õbeäidsme
ning juhendajad Siirius
Sikka ja Marju Mäger.
Konserti konfereeris JaanJoosep Hunt.
Kontserdiga samal ajal
alustas 3x3 korvpallivõistlus Abja-Paluoja Open.
Võistlus kujunes rahvusvaheliseks. Kohal olid
võistkonnad Venemaalt,
Poolast, Lätist ja muidugi
meie enda korvpallurid.
Tulemata jäid leedukad,
kes veel eelmise õhtuni
registreerunute nimekirjas olid.

							

Kodukohvikutesse jagus rahvast igale poole.

Keskpäevast alates toimusid X Mulgimaa Pealinna Akordionfesti kontserdid, igal täistunnil uus
esineja. Alustas Ants Taul
torupilli- ja lõõtsalugudega, seejärel Andrus Ostrovi juhendamisel Pärnu
kunstide maja noored
akordionistid ning lõpetuseks Suupilliklubi Piccolo.
Akordionfesti kontserdi
lõpuks sai 3x3 korvpallilahing otsa. Põneva korvpallivõistluse võitjaks tuli
Venemaa võistkond COP

Sosnovy Bor, alistades
finaalis Läti meeskonna
Mazais. Kolmandaks tuli
Tõnismatsi talu meeskond, kes oli üle neljandaks jäänud Mõisaküla
võistkonnast. Tore, et meie
vallas on tugevaid tegijaid, kes jätsid seljataha
kaks Poola U23 võistkonda ja Keila korvpallikooli
võistkonna.
Päev jätkus spordi ja
meelelahutusega. Laadalava ees alustasid rammumehed ja üks rammu-

Foto: Lauri Sepp

Foto: Lauri Sepp

naine võistlust parima
selgitamiseks. Aladeks
olid rehvi kantimine, raskuse hoidmine, viljakoti
tassimine ja auto vedamine. Võistlusalade vahel
tantsisid VOU tantsurühmad, keda juhendab Elle
Agar. Võistluse võitis Alar
Lehesmets, Henri Helemäe ees, kolmas Kermo Lapp. Naistest võitis
ainukesena võistelnud Inga
Lahesalu.
Edasi sai väiksem publikum kultuurimajas vaadata

Abja lasteteater Chipolino lavatükki „Muinasjutt
Põial-Liisist“. Suurematele
pakuti võimalust jälgida
staadionil jalgpalli sõpruskohtumist Abja jalgpallipoiste ja Keila korvpallipoiste vahel. See on
juba traditsioon, et Abja
suvapäevade ajal siin laagris olevad poisid mängivad
meie poistega jalgpalli.
Keila poisse juhendab tuntud spordiajakirjanik Peep
Pahv.
Järgneb lk 6
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
19. juuni istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Olavi
Israel, Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo
Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar Peterson, Peeter Rahnel,
Mari Saarela, Tarmo Simson, Raimond Tammoja, Rein Tarkus,
Taimo Tugi, Villu Võsa. Puudusid Eneli Põder, Andres Rõigas ja
Taevo Viitas.
Kinnitati Mulgi valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Volitati abivallavanem/valdkonnajuht Arvi Meidlat sooritama
Mulgi valla nimel tehinguid, mis on seotud vallavanem Imre
Jugomäe ja/või temaga seotud isikutega.
Kehtestati Mulgi Vallavalitsuse istungi töökord ning volikogu
esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord.
Volitati koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse
pidaja pädevusse antud ülesanded Mulgi Vallavalitsusele ja § 9¹
lõikes 4 lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded Mulgi
Vallavalitsuse ametiasutuse koolieelsete lasteasutuste direktoritele.
Kinnitati Karksi Vallahoolduse põhimääruse uus redaktsioon.
Lõpetati vallavolikogu spordikomisjoni esimehe Imre Jugomäe
volitused ja valiti spordikomisjoni esimeheks Kerti Einstein ning
kinnitati spordikomisjoni liikmeks Peeter Rahnel.
Anti nõusolek Mulgi vallale kuuluva Viljandi mnt 1a kinnisasja
(koha aadressiga Viljandi maakond Mulgi vald Karksi-Nuia linn,
katastritunnus 28701:002:0048, pindala 1053 m2) jagamiseks ja
jagamise teel moodustatava ca 134 m2 katastriüksuse tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu.
Anti luba Eesti Põllud OÜle (registrikood 14323540) Polli külas
Saksaveski kinnistu (registriosa nr 1584139) omandamiseks maatulundusliku sihtotstarbe kohase majandamise eesmärgiga, mis ei
ole vastuolus avaliku huviga ega takista Mulgi vallal kui kohalikul
omavalitsuse üksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.
Algatati peremehetute ehitiste väljaselgitamine eesmärgiga võtta arvele peremehetute ehitistena elamu ja kõrvalhoone asukohaga
Mulgi vald, Veelikse küla, Lõhmuse.
Tunnistati kehtetuks 3 Mõisaküla Linnavolikogu määrust.

Võimalus saada tasuta ja soodustingimustel
õigusabi
Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta
ja soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning
nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii
kohtumisel 15 kontoris üle Eesti kui ka veebis. Viljandi maakonna
esindus asub Viljandis, Vabaduse plats 4.
Projekti raames on kahe aasta jooksul tasuta ja soodustingimustel
õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti
neid, kes seda abi vajaksid.
Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja
perekonnaõigusega: vaidlused
laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid nõu
andnud ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja
korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike
omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu. See
kehtib terve kalendriaasta, mistõttu sama aasta jooksul uuesti
nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea. Alaealised
on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg internetis aadressil www.juristaitab.
ee või telefonil 6 880 400.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi
ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik
hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
*10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis.
Võrdlusena võib tuua, et Eesti keskmine õigusnõustamise
tunnitasu on 120 eurot, millele lisandub käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni
ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad
ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile
6 880 400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.

Balti kett – on mida tähistada
ja meenutada
23. augustil möödub 30
aastat Balti ketist. Inimkett kulges Tallinnast
Riiani ja sealt edasi Vilniuseni. Üksteisel käest
kinni hoides nõudsid Balti
riikide elanikud vabadust.
Meie vallas, Lilli piiripunktis toimus rahvarohke piirimiiting ning kahe
naaberriigi elanikud andsid üksteisele vabaduse
märgiks käe. Seda 1989.
aasta soojal suveõhtul toimunud sündmust ei ole
unustatud ning praktiliselt
30 aastat igal 23. augustil
on kahe naaberriigi inimesed omaalgatuslikus
korras piiril kokku saanud.
Esimest korda tähistati
seda ajaloolist sündmust
organiseeritumalt 10 aastat
tagasi. Ürituse korraldamiseks eraldas raha Tallinna
linn ning linna esindajana käis kohal praegune
peaminister Jüri Ratas.
25. aastapäeval oli piiril
kõnet pidamas president
Ilves ning sellelgi aastal on
oodata presidenti. Alates
20. aasta möödumisest Balti ketist on sündmusi piiril
korraldanud kahe naaber-

riigi kultuuritöötajad. Nii
sellelgi aastal.
23. augusti õhtupoolikul
on piirile tulemas mõlema
riigi tippartiste ning hulgaliselt inimesi, et meenutada
tollaseid sündmusi. Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juhataja Kai Kannistu sõnutsi saavad Lilli-Ungurini
piiripunktis sündmused
alguse juba kell 17. Toimub
käsitöömeistrite laat, saab
näha vanu fotosid, esineb
rahvusvaheline akordioniorkester Baltic Tremolo
ning juba kell 18 laulame
koos hümne ja toimuvad
ametlikud kõned. Kohale
on lubanud tulla ka Eesti
Rahvusringhääling.

Peale Janis Lusseni kontserti süüdatakse suur lõke.
Folklooriansamblid Mezabele (LAT) ja Tiistelu (EST)
kutsuvad koos laulma ja
tantsima. Valminud on laulikud, kust ühislaulmisel
osalemiseks saab nii eesti- kui lätikeelseid sõnu
lugeda. Ühiselt moodustame sümboolse Balti keti.
Sündmust jääb lõpetama
Karl-Erik Taukar Band.
Et kõik huvilised sündmusest osa saaksid, tellisime ühistranspordiks bussi,
mis väljub Lilli-Ungurini
piiripunkti Monopoli parklast kell 16.30 ja tagasi Karksi-Nuia 22.15.
Balti keti juubeliüritu-

sed ei lõpe veel sellega,
sest järgmisel päeval,
24. augustil toimub rattamatk Karksi-Nuiast Ruhja.
Start antakse Karksi-Nuia
keskväljakul kell 10 ning
rahulikus tempos sõites ja
teel peatusi tehes loodame
matkast kokkuvõtteid teha
Ruhjas kell 14. Seejärel
tuuakse jalgrattad ja inimesed tagasi Karksi-Nuia.
Jälgige reklaame ning
tulge 23. ja 24. augustil seda
ajaloolist sündmust tähistama. Mõtle ja meenuta, kus
sina ajalugu tegid ja Balti
ketis seisid ning räägi sellest
oma lastelegi. Hoiame oma
kättevõideldud vabadust!
LEO LIIBER

LUGEJA SAAB SÕNA

Rikas riik ja omavalitsus
Nii võib öelda küll, kui
arvestada, et iga kümne
aasta järel saab Karksi-Nuia
peatänavast „Lasnamäe
kanal“. Peatänav kuulub
maanteeametile ja selle all
olevad trassid omavalitsusele. Kui on vaja kaevata,
siis kaevame. Paneme liiklusmärgid üles ja ehitajad
saavad tööd. Ja mitte ainult
nemad, sest kopad tõstavad, autod veavad liiva,
keegi teostab järelevalvet
jne. Kõige lõpus lõigatakse
linti ja kiidetakse üksteist.
Mind huvitab, kas keegi
millegi eest vastutab ka?
Projektidel peaksid olema
nimed ja allkirjad. Keegi
tellis ja avas ümbrikuid.
Aga kehva teostuse ja tööde vastuvõtmise eest ei vastuta keegi. Jääb vaid loota,
et seekord läheb paremini
ning järgmisel aastal ei hakata jälle kaevukaasi kohe
üles tõstma.
Üks kokkuhoiukoht on
küll. Kui järgmisel korral
hakatakse liiklusmärke
üles panema, siis sellel

ei ole erilist mõtet, sest
tänases liikluses valitseb
Karksi-Nuias kaos. Toon
mõne lihtsa näite. Olen
Leedu rekajuht ja tulen
Lillist, et sõita koormaga
Pärnusse. Äkki näen, et üks
sama suur masin pöörab
Tööstuse tänavale ja lähen
igaks juhuks järele. Eelnevalt ei ole ühtegi hoiatavat
teadet olnud, et KarksiNuias käivad tööd. Oleks
midagi varem selgitatud,
siis oleksin juba Ärikülast ära pööranud. Seejärel
näen tupiku ja veoautole
keelavaid märke. Mõnedel
neist on all mulle võõras
keeles tahvel. Eesti keele
sõnaraamatut mul ei ole
ja kuna olen leedukas, siis
märkide alla kirjutatu jääb
mõistmatuks. Samas näen
päästvat noolega märki
vasakule, millele on kirjutatud „Pärnu“ ja paremale
suunavat noolt „Kesklinn“.
Leedukas sellest aru ei saa
ja pöörab vasakule, kitsale
Loode tänavale, lootes raske masinaga saada Pärnus-

se. Kindlasti on autojuhte,
kes eiravad igasuguseid
märke ja hommikuti enne
tööpäeva algust vuhiseb
igat masti veoautosid Valga
ja Pärnu suunal keelavate
märkide alt läbi. Sellest
tulenevalt on järgmine
küsimus, kes vastutab liiklusmärkide täitmise eest
sõidu ajal? Kui vastutaja on
autojuht ning kui teda keegi ei kontrolli ja on suvine
puhkuste aeg, siis võibki
julgelt iga keelava märgi
alt läbi sõita. Sellisel juhul
ei olegi mõtet neid märke
üles panna ja kokkuhoid
missugune.
Ma ise liigun palju jalgrattaga ja sel suvel on minult korduvalt küsitud:
„Kas siit linnast üldse välja
ka saab?“ Üks autojuht ütles, et on kolmandat korda
samal ristmikul ja soovib
sõita Valga poole. Vanapaar
ei mõistnud, kuidas kesklinnast Lilli kaudu naaberriiki saab. Eesti veteranide
meistrivõistluste ajal läks
palju auru gümnaasiumi

staadionile saamiseks. Koolimaja juurde jõudmisega
ei saanud puhkuselt tulnud
vallavanemgi hakkama.
Nii et midagi on ikkagi
korrast ära. Kes peab asja
korraldama ning kes vastutab? Teedega on üldse piirkonnas palju arusaamatusi.
Kassepa taga ei saa mitu
peret Karksi-Nuia ning
peavad selleks tegema mitmekümne kilomeetriseid
ringe. Põhjus lihtne, sest
omal ajal lasti tee erastada
ning nüüd on omanik selle
üles kaevanud. Kohus annab õiguse omanikule ning
peredel ei jää muud üle, kui
helikopterijuhi koolitusele
minna. Aga jällegi on kusagil paberitel allkirjad ning
loogiliselt võttes peaks keegi ikkagi vastutama. Vigade
paranduseks võiks vald
sealsele rahvale helikopteri
osta ning maandumisplatsi
rajada.
Jõudu kaevetöödeks ning
edu liikluses!
LEO LIIBER
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Mõisaküla kirik tähistas 85. aastapäeva
Maarja-Magdaleena
päeval, 22. juulil möödus 85 aastat Mõisaküla
Maarja-Magdaleena kiriku
pühitsemisest. Aastapäeva tähistamine toimus
21. juulil jumalateenistusega, kus laulis külaliskoor
Rapla Maarja-Magdaleena
kogudusest ning jutlustas sealne õpetaja Mihkel
Kukk. Raplast tuldi suure
ekskursioonirühmaga.
Külalisi tuli ka Saardest
ja Mõisaküla Nelipühi
kirikust. Mõisaküla omavalitsust esindas Ervin
Tamberg ning tervitusi
saatis Soome Nurmijärvi kogudus. Aastapäeva
jumalateenistuse filmis
üles kohalik kroonik Uno
Tisler, kelle salvestatud
videod on avaldatud Youtubes: „Mõisaküla-EELK
85“.
Mõisaküla kogudus asutati 1926. aastal. Suurepärase akustikaga kiriku
projekteeris arhitekt Alar

Mõisaküla kirik võõrustas aastapäeval Rapla Maarja-Magdaleena koguduse koori ja
külalisi. 				
Foto: Mihkel Taganov

Kotli. Kiriku nurgakivi
pühitses piiskop Hugo
Bernhard Rahamägi 22.
juulil 1934. Kirik süüdati
30. aprillil 1983 ning hakati taastama 1995. aastal.
Jumalateenistusi sai hakata pidama käärkambris alates 2000. aastast.

2010. aasta advendiajal
toimusid esimesed kontserdid suures kirikus, kuid
koguduse pidev tegevus
on seal toimunud umbes
viis aastat. Kiriku taastamine on teoks saanud PRIA
toetuste najal.

Mõisaküla kiriku altarimaalil (1936. a) on kujutatud Jeesuse tuntuimat
jüngrit ja apostlit Peetrust.
Maali autor on Richard
Kivit ning pealkiri „Jeesus päästab Peetruse“ või
„Päästa mind, Issand“. Siin
kujutatakse evangeeliumi

lugu, kus Peetrus proovib
vee peal kõndida, aga
hakkab siiski vajuma ning
Jeesuse käsi peab tema
päästma. Altarimaal ning
ka torni rist on ainsad,
mis suudeti päästa tulekahjust. Vahetult enne
aastapäeva saabus maal
värskeilmelisena restaureerimiselt.
Kuna kiriku pühitsemine toimus Maarja-Magdaleena päeval, siis on
kirik saanud vastava pühaku nime. Aga Jumal on
leidnud ka samal päeval
sündinud Kunnar Kerese,
et kutsuda tema koguduse juhatuse esimeheks.
Aktiivne mees on ustavalt
juhtinud kiriku taastamist
ning koguduse majandamist ja korrashoidu.
Ühtaegu oskab ta leida
meeskonda ja kaastöölisi, kes pühakojast hoolivad. Kevaditi ja sügiseti
kogutakse kokku üle 20
talgulise, et kogu maa-ala

puhtaks riisuda. Kogudust
hooldab viimased kümme
aastat õpetaja Arvo Lasting Helmest.
Maarja-Magdaleenast
kõneleb Piibel vähe, kuid
tema oli Jeesuse naisjüngriks. Ta oli pärit rikkast
perekonnast, rikkast Magdala külast. Mõnikord on
arvatud, et ta oli koguni
prostituut, kuid selle kohta pole mingit tõendit.
Pigem oli ta lihtsalt rikas
naine, kes vajas oma hinge
tõelist rikkust ning leidis
selle Jeesuse õnnistuses.
Piibli järgi olid Jeesuse
lähedased naised julgemadki teda järgima kuni
ristilöömiseni, nende hulgas Maarja Magdaleena.
Johannese evangeeliumi järgi tuli tema Jeesust
otsima hauast ja kohtus
siis ülestõusnud Issandaga.

tati laulupidude pidamise
esialgne põhjus. Nüüd ei
seostata enam laulupidusid
ja pärisorjuse kaotamist. Ei
meenutata Friedrich Wilhelm von Siversi rolli Liivimaa ajaloos. Ei ole talle
püstitatud mälestusmärki,
ei viida talle peotäit lilli, kuigi sel aastal möödub priiuse
kättevõitmisest 200 aastat.
Pärisorjuse kaotamise
esivõitleja Friedrich Wilhelm von Sivers juunior
suri Ranzēnis oma mõisas
1823. aastal. Ta maeti Õissu Siversite matmispaika.
Tõenäoliselt on ta maetud
selle kalmistu keskossa.
Ranzēni mõisa tal järglasi ei
jäänud. Priiuse esivõitleja
mälestuseks laskis Tartu
Loodusuurijate Seltsi asutaja Alexander Gustav von Screnck (4.02.1816–25.06.1876)
istutada Siversite kalmistule
enda aretatud 7-liikmelise
taimeperekonna Schrenkia: paju, puju, ebajasmiin,
enelas, lauk, tulp, tjanšani
kuusk. Alexander Gustav
von Schrenck maeti Õisu
Matuse metsa Siversite kalmistule 1876. aastal.
Nõukogude ajal rüüstati
Siversite kalmistu. Üks südametunnistuseta Kalvre
mees tegi äriks nii haua- kui
matmispaiga äärekivid, mis
olid mustast marmorist.
Nüüd on Siversite matmispaik kasvanud võssa, kuigi
Õisu Rahvaselts püüdis
seda vahepeal korrastada.

Me ei tea täpset kohta, kus
puhkab Eesti ja Läti kultuuri- ja vabadusloo märkimisväärne tegelane Friedrich
Wilhelm von Sivers juunior.
Kindel on, et ta on sündinud Õisus, et tema säilmed
on Õisu Matuse metsas
Siversite kalmistu mullas
ja et priiuse aitasid tal kätte
võidelda edumeelsed Õisu
mõisa pärishärrad.
Kus siis mujal kui Õisus,
peaks olema priiusesammas, -kivi või mõni muu
mälestusmärk, mis ei laseks
ajalugu unustada. Mälestusmärgi vajalikkust kinnitab ka see, et Õisust läheb
läbi programmi „Rohelised
rööpad“ matkarada mööda
aastatel 1918–2018 rajatud
raudteid. Rada läbib enamuse endisest Liivimaast.
Matkareklaamis on Õisu
vaatamisväärsustena reklaamitud Õisu mõisa, parke,
mõisnike järgi iluaedu ja
raudteesilda. Magnetiks
võiks olla matkaraja lähedal
priiusemonument ja priiusevastase võitluse ajaloo
tutvustamine.

ARVO LASTING

200 aastat priiuse saabumisest Liivimaal

Allikas: Internet

Siversid olid edumeelsed
ja ettevõtlikud mõisnikud
18. ja 19. sajandi vahetusel.
Nad andsid kindla vormi
oma Liivimaal asunud valdustele Ranzēnis, Õisus,
Heimtalis, Soosaarel. Kui
vaadelda mistahes algatust
toonasel Liivimaal, siis ikka
on seal olnud tegev mõni
Sivers.
August Wilhelm Hupel
1774. aastal: „Õisu kuulub
oma äsja valminud hoonete ja haruldaselt kauni ala
poolest tervel maal kõige
oivalisemate ja vaatamisväärsemate mõisate hulka.“
(Hein, A. Õisu…, lk 60-61)
Jakob Benjamin Fischer:
„Nende põllumajanduslike teadmistega, mis Õisu
mõisa rajajal ja esimesel pärishärral Friedrich Wilhelm
von Siversil (1716–1781)

olid, oli ta suuteline kõiki
oma valdusi, nende seas
eriti Õisut, lausa erakordselt arendama. Nii hooned,
aed kui kogu ümbruskond
kujutavad mälestusmärki
tema heale maitsele.“ (Hein,
A. Õisu…, lk 81)
Panin kirja vabas vormis
jutustuse, kui olin läbi lugenud Ants Heina raamatu
„Õisu. Ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur“
(2013) ja Mati Laane teose
„Andekuse geen baltisaksa
ja eesti suguvõsades“ (2013).
Õisu mõisa rajaja Friedrich Wilhelm von Siversi
vanim poeg Friedrich Wilhelm von Sivers juunior
(1748–1823) ei olnud huvitatud mõisnikuseisusest, kuigi
isa kinkis talle Ruhja lähedal
asuva Ranzēni mõisa. Ta õppis Euroopa paremates ülikoolides majandusteadust

ja ökonoomikat ning temast
sai kõrgesti haritud teadlane. Friedrich Wilhelm von
Sivers juunior tegi ka poliitilist karjääri: oli maanõunik, maamarssal, Kuramaa
kuberner, Vene keisririigi
senaator, salanõunik, Liivimaa Maapäeva Maarahvasõprade Partei juht, pärisorjuse kaotamise esivõitleja
Liivimaal. Ta põhjendas nii
teaduslikult, poliitiliselt kui
ka praktiliselt, et pärisorjade
tööga loodud toodang ei
ole Euroopas konkurentsivõimeline ja tulutoov. 1809.
aastal kutsus ta Õisu mõisa
Vene tsaar Aleksander I,
et siin praktiliselt näidata,
kuidas pärisorjade töö takistab tootmise arengut ja uue
tehnika kasutamist.
Õisu mõisa pärishärraks
oli sel ajal tema noorem
vend August Friedrich von
Sivers, keda talurahvas mäletab kui ainukest julma
Siversit. Balti aadel oli aga
vaimustatud August Friedrichi Põhjala külalislahkusest. 1819. aastal õnnestus
Friedrich Wilhelm von Siversil ja tema parteikaaslastel saada tsaarilt nõusolek
ja pärisorjus (kuigi teatud
piirangutega) Liivimaal, s.o
Lõuna-Eestis ja peaaegu
kogu Lätis, kaotada.
15. novembril 1841, kui
III pärishärraks oli August
Friedrichi poeg Friedrich
von Sivers (1792–1869), toimus Õisu mõisas Liivimaa

rüütelkonna edumeelse
tiiva koosolek, kus otsustati
talumaad mõisamaadest
eraldada ja talupoegadele
müüa. Friedrich von Sivers oli asjalik põllumees
ja koges, et see mis jäi tema
onul Friedrich Wilhelm von
Sivers juunioril pärisorjuse kaotamise ajal kätte
saamata, on vaja ära teha.
Probleem oli teoorjuse kaotamises.
1948. aastal ilmunud uues
talurahvaseaduses oli neid
seisukohti osaliselt arvestatud ja Friedrich Wilhelmi
poeg, Friedrich Wilhelm von
Sivers juuniori vennapoeg,
Õisu mõisa IV pärishärra
August Peter Alexander von
Sivers (1825–1876) tegi Õisust Liivimaa näidismajandi. Päristaludest kujunesid
talupoegade töökuse, nutikuse ja ilumeele näitajad.
18.–20. juunini 1869 toimus Tartus esimene laulupidu. See organiseeriti pärisorjuse kaotamise
50. aastapäeval ja nimetati
priiuse tänupühaks. Laulupeokõnedes tõsteti esile
neid, kes vabaduse kätte
võitlesid. Esivõitlejaks nimetati Friedrich Wilhelm
von Siversit.
1894. aastal peeti laulupeoga 75. aasta priiusejuubeli tänupüha. Friedrich
Wilhelm von Siversit meenutasid oma peokõnedes
Mihkel Jürmann ja Jaan
Bergmann. Kuid siis unus-

Kasutatud allikas: Hein,
A. Õisu. Ühe Liivimaa mõisa ajalugu ja arhitektuur.
Tallinn, 2013
SILVI SAAR
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Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit lugu
Käesoleva aasta 23.
augustil möödub 30 aastat
Balti ketist. Molotovi–Ribbentropi pakti vastu suunatud meeleavaldusest
võtsid osa kokku enam
kui kaks miljonit eestlast,
lätlast ja leedukat. Kella
seitsmeks läbis 30 aastat
tagasi kolme riiki tihe
ja katkematu inimkett.
Tegemist on ühe suurima
rahumeelse massimeeleavaldusega maailmas, mis
demonstreeris Eesti, Läti
ja Leedu iseseisvuspüüdlusi ning sillutasid tee IdaEuroopa vabanemisele.
Balti keti lugu on ka
Molotovi–Ribbentropi
pakti avalikustamise
lugu

23. augustil möödub 80
aastat Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest.
1939. aastal jagati Ida-Euroopa Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollidega NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks
ning oli sellega aluseks
aastakümnete pikkusele okupatsioonile Balti
riikides. MRP sõlmimise
50. aastapäeva puhul, 23.
augustil 1989, otsustati

korraldada Balti riikides
midagi enneolematut.
Vaid kuuajase ettevalmistusega kutsuti ellu sadu
tuhandeid inimesi kaasanud massimeeleavaldus.
Kätest kinni hoidvatest
inimestest koosnev Balti kett lookles Tallinnast
läbi Riia kuni Vilniuseni.
Meeleavaldusel oli selge
tähendus. Sellega anti
maailmale teada, et Eesti,
Läti ja Leedu ei ole leppinud oma iseseisvuse kaotusega ning nende riikide
vabadus tuleb taastada.
Balti keti 30. aastapäeva meenutamine

23. augustil meenutatakse üle Eesti, kuidas
kolm Balti riiki ja kaks
miljonit inimest seisid
üksmeeles oma vabaduse
eest. Rahvarinde muuseum püstitab selleks puhuks Vabaduse väljakule
ajalootelgi ning viib läbi
programmi muusika ja
ajaloomängudega. Vabaduse väljakul esitatakse
ka Balti keti 30. aastapäeva luulekonkursi „Vabaduse loits 2019“ parimaid
töid. Maarjamäe memoriaalis toimub selle päeva

Foto: Gunnar Vaidla

puhul kommunismi- ja
natsismiohvrite mälestustseremoonia. Lilli-Ungurini piiripunktis toimub
„Balti kett 30“ kontsert
ning päeva lõpetab „Balti
kett 30: Üks ajalugu, kaks
miljonit lugu“ elamusnäituse avamispidu Telliskivi
Loomelinnakus. Kõikidest sündmustest annab
ülevaate koduleht www.
vabamu.ee/baltikett30.

Vabamu elamusnäitus
Tallinnas ja igas vallas
kohapeal

„Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljonit lugu“
on liigutav elamusnäitus 600 kilomeetrisest
katkematust inimketist
Tallinnast Riiani ja kuni
Vilniuseni välja 23. augustil 1989. aastal. Tavaliste
inimeste lugudel põhinev
elamusnäitus viib külastajad heli- ja mälumaastiku

kaudu mõtlemapanevale
vabadustahtest rääkivale
ajaloolisele rännakule.
Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus eksponeeritavat
näitust on võimalik taasluua ka enda koduvallas.
Nimelt on okupatsioonide
ja vabaduse muuseum
Vabamu loonud väljaprinditava lahenduse
rahvamajadele, raamatukogudele ja koolidele.
Okupatsioonide ja vaba-

duse muuseumi Vabamu
direktori Keiu Telve lisab:
„Me tahame jagada Balti
keti lugu kõikide Eesti
elanike ja külalistega. See
on meie ühine ajalugu.
Muuseumi poolt oleme
välja mõelnud erilahenduse lisaks rahvamajadele
ka koolidele kunstitundidesse, et lapsed saaksid
teha oma Balti keti näituse.“ Vabamu kutsub ka
kõiki meenutama oma
Balti keti lugu ning ootab
inimeste mälestusi ja elamusliku looga esemeid
kuni 30. novembrini aadressil info@vabamu.ee.
Kõik saadetud materjalid
talletatakse, et ajalooline
hetk Eesti ja Baltimaade
vabaduse loost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.
Balti keti programmi
toetavad Riigikantselei, Välisministeerium,
Kultuuriministeerium,
okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu,
Tallinna linn, Justiitsministeerium, Rahvarinde
Muuseum

Balti kett 30

Foto okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogust

Olin sel aja Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva
Lõuna-Eesti regiooni
Sinejärve rühmas. Rühm
elas Karksi-Nuia lähedal
endises Sinejärve võitööstuse hoones. Ehitasime tol
ajal EÜE rühmaga praegu
tegutsevat Karksi-Nuia
Tehnikakeskust. Mind jäeti rühma poolt eelmisel
päeval koju ülesandega
valmistada 5 –6 plakatit
Balti ketis seismiseks.
Molotov-Ribbentropi pak-

tist olin teadlik juba lapsest
saati, sest isa oli teeninud
Eesti sõjaväes ja Ameerika Hääle kuulamisest sai
meie peres juba varakult
traditsioon. Plakatid said
valmis tehtud käepärastest vahenditest. Peamiselt
kasutasin joonistamiseks
söetükke. Joonistada tuli
mälu järgi ja seetõttu ei
kukkunud Hitleri ja Stalini
portreed kõige tõepärasemad välja, küll olid need
aga äratuntavad. Samuti

sai kirja pandud loosungi
tarbeks üks luuletus, mis
ootas hinges juba ammu
väljapaiskumist:
Ei streik, ei suur vene hõim
suuda muuta me meelt,
paisata kõrvale enda valitud
teelt,
sest vabadus meile on kõik
ja meiega kaasas on õiglus
ja võit!
Meil oli rühma särgiks
algselt mõeldud vana
ENSV lipp, mille lainetele
tuli lisada Sinejärve EÜE

ning sirbi juurde nõukogudeaegset sümbolit mõõgaga purustav Liivimaa
vapiloom greif. Me ei suutnud tehnilistel põhjustel
neid särke valmis saada
ning selliseks sündmuseks tundus endise ENSV
lipu kandmine kohatuna. Seetõttu valmistasime Balti ketis seismiseks
eraldi musta vormi, mille
käisel oli sinimustvalge.
Vormide valmistamisel
oli abiks ka mu ema, kes
elas maleva rühma asukohast 20 kilomeetrit eemal.
Sõitsime Karksi-Nuiast
koos kohalike töömeeste
ja nende bussiga EestiLäti piirile, kus pidime
Lilli külas tee ääres oma
kohad sisse võtma. Mäletan, et meiega liitus bussisõidul Reet Krieger, kes oli
saavutanud oma Palestra
tantstüdrukutega suure
kuulsuse. Õhtul toimus
piiril eestlaste ja lätlaste
ühine miiting, mida juhtisid Heinz Valk, Hagi Šein
ja Rein Järlik. Kohal olid ka
Rein Taagepera ja Edgar
Savisaar, viimane saabus
helikopteril. Meeleolu oli
ülev, süüdati tõrvikud
ja lõke, millesse hiljem
kõik ühiselt oma plakatid
ja loosungid viskasime.

Mäletan veel, et kohal
olid ka välisajakirjanikud
Moskvast, kellele andsime
plakatite taustal intervjuusid. See oli kordumatu ja
meeliülendav ajalooline
hetk. Olime kogu rühmaga õnnelikud, et meile sai
osaks just sellises asukohas

Balti ketis seista. Õnneks
on säilinud meie rühmast
ja plakatitest sellel üritusel
ka fotod. Mõnedki neist on
avalikkusele kättesaadavad ja ilmunud ka samateemalistes väljaannetes.
jAAN LEHTARU

Üks
ajalugu,
kaks
miljonit
lugu
Kell 10
Ootame kõiki
23. augustil
toimuvatele
üritustele!

Rahvarinde Muuseumi Balti keti
ajaloopäev Vabaduse väljakul:
arutelud, luulevõistluse
„Vabaduse loits 2019“ luuletuste
ettekanded, mängud,
Läti ja Leedu rahvamuusika

Kell 16
Mälestustseremoonia Maarjamäe
kommunismiohvrite memoriaalis,
80 aastat Molotovi-Ribbentropi
pakti sõlmimisest

Kell 17
Kontsert Lilli-Ungurini
piiripunktis Eesti-Läti piiril

Kell 19
Vabamu elamusnäituse avamine
Telliskivi Loomelinnaku ajakoridoris
ja 1989. aasta retropidu

Vaata kõiki üritusi:
www.ev100.ee/baltikett30
www.ev100.ee/baltikett30
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Terve Karksi kihelkond oli nädalavahetusel kokku kutsutud
1
2.–14. juulil toimusid Karksi-Nuias Karksi
kihelkonna päevad ja I Mulgi toidu festival.

Päikeselised ja rahvarohked kihelkonnapäevad said alguse Karksi-Nuia keskplatsil, avasõnad ütles Mulgi valla
Karksi piirkonna abivallavanem Dmitri Orav,
esinesid tantsustuudio
Dance Dream KarksiNuia lasteaia tantsulapsed
ja publikut naerutas kloun
Ummi. Toimus laste kinopiknik, kuhu vaatamata
Karksi-Nuia keskuses toimuvatele tee-ehitustöödele tuli kultuurikeskuse
muruplatsile erakordselt
palju rahvast. Näitasime
LED-ekraanil filmi „Lotte
ja kadunud lohed”.
Karksi-Nuia kultuurikeskuse näitering K17
esines viimast korda etendusega „Võõrandumine“. Karksi Peetri kirikus sai kuulata ja näha
(kõik kohalolnud saavad
aru, miks on mainitud
sõna „näha“!) ansambli
Puuluup esinemist ning
südaöösel musitseerisid
muusikud Riiast. Oli väga
eksklusiivne ja maagiline
öökontsert.
Laupäeva varahommikul kell 4.20 andsime
kultuurikeskuse juurest
stardi kepikõndijatele.
Ümber Karksi-Nuia paisjärve läksid päikesetõusu
kõnnile 16 varajast ärkajat.
Suvelaada korraldamisel andsime endast parima. Ütleme nii, et tänu
teeremondile oli liiklus
Karksi-Nuias väga ohutu. Oli kauplejaid ja oli
ostjaid, oli niisama uudistajaid ning pealaval
toimuva jälgijaid. Esinesid
segaansambel Pool kuus,
Ruhja kapell ja rahvamuusikaansambel Lustipill. Tund tantsuga kavas
astusid üles tantsurühmad Kadri, Mari, Samm
Sassis, Krõõt ja Tantsurõõm.
Keskpäeval toimus
teist korda pärimus- ja
seltskonnatantsude võistutantsimine, mille korraldas tantsuõpetaja,
mentor Anneli Arraste.
Raske kohtunike rolli võtsid endale Sõleseppade
juhendaja Ants Arro ja
kultuurikeskuse juhatajana mina. Võistlustulle
astusid seitse tantsupaari. Kõik olid väga heade
oskustega ning treenituse taset näitas, et tund
lõõskava päikese käes
hoogsalt tantsida polnud võistlejatele mingi

probleem. Nii sai kohtade määramisel oluliseks
tantsusammude kvaliteet.
I koha ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali passid
võitsid Maarja Kaljula ja
Miku Mäesalu.
Laval ja lava ees etendas Banaanikala Projektiteater nukunäidendit
„Muinasjutt kuldsest kalakesest“, samal ajal toimusid Monopoli parklas tänavakorvpallivõistlused.
Õhtul ordulinnuses
toimunud suvepeol osalenud arvukas publik jäi
ansambli 2 Quick Start
etteastega väga rahule.
Oli võimas valgus- ja lavashow. Lisaks eelmainitule
kütsid publikut soojaks ja
kuumaks Liis Lemsalu,
Hurax ja DJ Mel.
Pühapäeval avasid uksed kuus kodukohvikut:
Kolmanda Korruse Kotka
Kodu Kohvik, Anni kohvik, Pärnu mnt kohvik,
Pastori man, Õnne talu
kohvik ja Tuudy kodukohvik. Kõik kohvikud olid
menukad. Enne päeva
lõppu olid letid tühjaks
ostetud. Järgmisel aastal
ollakse taas valmis oma
koduuksi avama.
Karksi-Nuia keskväljakul toimus Mulgi Väiketootjate Liidu korraldatud
I Mulgi toidu festival, kus
pealaval pakuti põnevat
programmi. Toimus mulgipudru tegemise õpituba, mulgi õlle joomise
võistlus, esinesid Lõõtsavägilased, Mulgi noorteorkester ja palju muud.
Teisel Mulgi lahtisel
meistrivõistlusel discgolfis
Kitzbergi mäel võttis osa
20 mängijat. Neljas vanusegrupis selgitati parimad
ja Mulgi valla meistrid.
Mulgi valla meistritiitlid said noorte (kuni 18a
k.a) hulgas Karl-Sander
Aaste, naistest ümberviskega Triinu-Liis Tõhk,
meestest kaitses tiitlit Karl
Hurt, meeste 40+ meistriks tuli Mats Tõhk. Valla meistrid said karika,
DiscSpordi kinkekaardid
ja esikolmik kaela medalid.
Kihelkonna päevad
lõppesid Karksi-Nuia õigeusu kirikus vokaalansambli Orthodox Singers
kontserdiga.
Meil on suur rõõm, et
kolme päeva jooksul sai
osa paljudest tegemistest
väga suur arv inimesi!
Olge hoitud ja kohtume
taas erinevatel kultuuri-

Avapäeva kinopiknik täitis muruplatsi rahvaga. 			

sündmustel!
Kõige suurem tänu
toetuse ja hea koostöö
eest: Karksi Vallahooldus
ja Urmas Suurpuu, AS Iivakivi, Heiti Maiste, Mulgi
Väiketootjate Liit, Indrek
Palu, Anneli Arraste, Helena Minina, Mats Tõhk,
Asta Vilumets, Ants Arro,
Endel Purju, Puuluup,
Mulgi vald Karksi piirkond, Orthodox Singers,
G4S Eesti, 2 Quick Start,
Liis Lemsalu ja bänd, Hurax, DJMel Meelis Helbre,
More Reality, segaansambel Pool kuus, tantsustuudio Dance Dream KarksiNuia lasteaia tantsulapsed, Urmas Kloun Ummi,
Heliart Sound & Lighting,
Lavad ja telgid, KarksiNuia Noortekeskus, Harry Vagrant, Karlis Rudra
Jirgens, Karksi-Nuia Püha
Aleksei kirik, Karksi Peetri
Kiriku kogudus, Õnne
talu kohvik, Pärnu mnt
kohvik, Naiskodukaitse
Sakala ringkond Karksi
jaoskond, Anni kohvik,
Tuudy kohvik, KarksiNuia kultuurikeskuse
noorte näitering K17, Rahvakultuuri Keskus, Eesti
Kultuurkapital, Kinovõrk,

Fotod: Kaire Kannistu

Esimene Mulgi toidu festival oli edukas.

Võistutantsimisel osales seitse tantsupaari.

Võimas lava- ja valgus-show Karksi ordulinnuses küttis
rahva kuumaks.

Läti kapell, tantsurühmad
Kadri, Mari, Samm Sassis, Krõõt, Tantsurõõm,
ansambel Lustipill, Ba-

				

naanikala Projektiteater, Eesti Kontsert, Popsi
Köök, korvpallivõistluse
korraldajad, avaveeuju-

Külastajad said osa kodukohvikute maitsvast menüüst ja
perenaiste lahkusest.

mise korraldajad.
Suur tänu ka ilmataadile, kes meid sellel aastal
eriti hästi hoidis!

KAI KANNISTU

Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juhataja ja kultuurikeskuse
naised

Tiina, Kersti ja Kaire
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Muuseumitöötajad käisid õppereisil Aluksnes

Alūksne lossi ühes ajalugu tutvustavas toas oli väljapandud
tarbeesemeid läbi mitmete aastakümnete.
Foto: Piret Kask

Mulgi valla muuseumide töötajad ja nende
sõbrad käisid Lätis Alūksne
maakonnas õppereisil, mis
oli üks osa Muinsuskaitseameti rahastatud kultuuripärandi valdkonna arendamise projektist „Mulgi
valla muuseumitöötajate

koolituspäev ja õppereis“.
Peamiselt külastati
Alūksne piirkonna muuseume. Selle paikkonna
ajaloost ja loodusest saime ülevaate Alūksne lossis. Sealsetes ruumides
on sisustatud toad ajaloo,
mõisaelu ja kunsti kohta.

Huvipakkuv oli Austras
Lindesi (1918–1995) käsitsi
valmistatud unikaalne 120
nuku seljas eksponeeritud
miniatuursete rahvarõivaste kollektsioon. Esindatud
olid peaaegu kõik Lätimaa
kihelkonnad.
Omamoodi elamuseks
oli Ernst Glücki piiblimuuseumi külastus. Seal säilitatakse Saksa kirikuõpetaja
Glücki läti keelde tõlgitud
piibli esmaväljaannet. Samuti on muuseumis kiriku
lauluraamatuid 38 eri keeles. Elujõulised ja võimsad
on kaks Glücki istutatud
tamme Alūksne linnas, mis
meenutavad piibli tõlkimist läti keelde. Lisaks rajas
ta ka mitu talurahvakooli.
Paraku lõppes mehe tegevus Lätis 1702. aastal, kui
Vene väed Glücki ja ta kasutütre Marta Skawronska,
kellest hiljem sai Venemaa
keisrinna Katariina I, sõja-

vangi viisid. Tänapäeval
asub Alūksnes Ernst Glücki
nimeline riigigümnaasium.
Seekord ei sõitnud me
Baltimaade ainsal kitsarööpmelisel raudteel, vaid
külastasime Alūksne raudteejaama vanasse pagasiaita rajatud multimeediaekspositsiooni, mis jutustab
lugusid rongiakna taga
mööda vilksatavatest jaamadest.
Käisime veel Jaunlaicene mõisa muuseumis, kust
saime teada lätlastel legendides mainitud maleenlastest, kes on sarnased
tegelased meie kilplastega,
nende kommetest, elustolust ja keelemurrakust.
Kuna mõisas elas ja majandas parun Wolffi suguvõsa,
siis on antud ülevaade
parunite elust ja harjumustest, mõisa majandamisest
ja hoonestusest. Muuseumiperenaine näitas lah-

kesti kogude fondiruume,
selgitas kuidas on eksponaadid märgistatud ja rääkis igapäevatööst. Võrratu
oli ka tema esinemisoskus
ja riietus.
Giid Jānis Prangels viis
meid tutvuma ka oma kodukoha, Veclaicene ajaloovaramuga, mis asub
Kornetis – kahe loodusraja
alguspunktis. See on koduloomuuseum, kus eksponeeritud selle piirkonna
talude ajalugu ja inimeste
tegemised mõlemal pool
kunagist Läti-Eesti ajaloolist piiri.
Sinna lähedale jäi ka
Mišase mesindusteemaline eramuuseum kauni
Raipalsi järve kaldal. Vana
heinaküün on kohandatud omapäraseks suureks
saaliks vanaaegse mesindusinventari eksponeerimiseks. Huvitavalt olid
välja pandud vanad me-

sindusega seotud fotod –
kärjeraamide sisse. Sealset
pererahvast sai kutsutud
ka septembris toimuvale
meefestivalile.
Kuna ilm tegi meie plaanides omad korrektiivid,
siis jäi külastamata Korneti
27-meetrine vaatetorn ja
läheduses asuv Drusku
linnamägi.
Sama projekti raames
on sügisel tulemas Viljandi muuseumi korraldatav väikemuuseumide
õppepäev, kus räägitakse
muuseumitöö põhialustest, Mulgimaaga seonduvatest arheoloogilistest
leidudest ja etnograafilisest
ainesest Viljandi muuseumis. Õppepäevale on oodatud Mulgi valla muuseumide töötajad, külamajade esindajad ja teised
Mulgimaa pärandkultuuri hoidmisest huvitatud.
PIRET KASK,
KERSTIN REI

Kodukandipäevad Mõisakülas
Juba 32. korda said teoks
Mõisaküla kodukandipäevad. Algsest ideest
korraldada linnas augustikuu esimesel pühapäeval,
mil aegu tagasi tähistati
raudteelaste päeva, vahva
spordi- ja kultuurisündmustega ettevõtmine, on
see tänaseks saanud teistsuguse tähenduse.
Kodukandipäevad on
muutunud üheks tähiseks
aastas, mil kõik, kes end
otseselt ja kaudselt Mõisakülaga tunnevad olevat seotud, püüavad kogu
pakutavast programmist
osa saada. Sel aastal saime
kokku 1.-4. augustil. Korraldajate poolt oli mõeldud
kõigile vanusegruppidele
– kõige pisemad said lustida lasteaia hoovis murumängudel, veidi vanemaid
ootas lahe pamper-palli
võistlus noortekeskuse juures. Lisaks said kõik kaasa
lüüa jalgrattarallil-matkal
Abjast Mõisakülla mööda
Roheliste Rööbaste matkarada. Sportliku poole pealt
andsid oma panuse neljandat korda peetud Mõisaküla Fight ja murutraktorite
ralli-kestvussõit.
Aastatega on kauniks
traditsiooniks saanud neljapäevaõhtune kontsert
EELK Mõisaküla Maarja
Magdaleena kirikus, mis
vaid paar nädalat varem
tähistas 85. aastapäeva.
Enne kontserti oleme ikka
tunnustanud tublisid ko-

danikke, kes aastate jooksul
on oma tegevuse ja tööga
silma paistnud ning linna
arengule kaasa aidanud.
Sel korral said tänukirja
kauaaegne õpetaja ja kultuuritöötaja Anne Saar ning
terve oma tööelu kokana
ametis olnud Tiiu Ruubel. Kontserdi andsid Abja
Gümnaasiumi lastekoor
ja Mõisaküla kammerkoor
Kungla. Kontserdikava tugines möödunud laulupeole „Minu arm“. Täissaalis
publik tänas esinejaid kontserdi lõppedes püsti seistes,
aplaus kestis ja kestis...
Reede õhtul kl 17 toimus
32. kodukandipäevade pidulik avamine. Varematel
aastatel on sel puhul heisatud keskväljakul lipud. Sel
korral kogunes mitusada
pealtvaatajat vastvalminud
bussijaamahoone juurde,
mille avasid piduliku lindilõikamisega linnapea Ervin
Tamberg ja riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder.
Viimane pidas toreda kõne
ja pärast oma sõnavõttu
kuulutas Ervin Tamberg
kodukandipäevad avatuks.
Samas autasustati rattaralli
erinevate gruppide võitjaid. Rattaralli Rohelised
Rööpad võitja meeste arvestuses oli Riho Rebane,
naiste arvestuses Eve Varik, laste arvestuses Randy
Ots ja kaunite koduaedade
omanikke perekond Margit
ja Urmas Usinat, perekond
Natalia ja Valeri Mihailovit
ja perekond Valentina ja

Raivo Resnist.
Edasi siirdusid pealtvaatajad kultuurimajja ja suveaeda. Esimeses esitles kohalik näitetrupp Laine Pedaja
juhtimisel etendust „Tuti“.
Seekordne oli neil kodupubliku ees juba üheksas
etendus. Kui kultuurimaja
seinad olnuks kummist,
näinuks me sellest hoonest
palli – niivõrd palju oli
publikut. Avaõhtu etendus
on aastatega muutunud
kodukandipäevade üheks
sümboliks, mida suure uudishimuga oodatakse.
Suveaias omakorda olid
kohal üle tuhande spordihuvilise, kes nautisid taipoksi võistlust „Mõisaküla
Fight 2019“. Esindatud olid
Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina sportlased. Publikut oli
rääkimas vähemalt seitsmes keeles. Südaööks olid
võitjad selgunud ja edasi
läks programm muusikaga. Saime kuulda-vaadata
Tanel Padar Bandi ja DJ Sass
esinemist.
Laupäeva hommikul
äratas linnarahvast puhkpillimuusika. Mööda tänavaid sõitvas Uno Tisleri
veoautokastis andis pea
tunniajase kontserdi Mõisaküla Big-Band Iivo Hakkaja
juhatusel. Sellega sai ka tänavune laat avatuks kuulutatud, mis seekord oli väga
kauplejate- ja ostjaterohke.
Mõnus ilm tõi linnasüdame puupüsti rahvast täis.
Nii jagus lisaks ostlemisele
osalejaid dresiini- ja ho-

bukalessisõidule, lapsed ja
täiskasvanud lustisid karussellil. Veel pakkus meelelahutust batuut, kiikuv
paat ja tänavatel tegi sõitu
mootoriga rong. Lisaks vabaõhuüritustele sai vaadata
näitusi muuseumis ja käsitöötoas. Viimases oli Juta
Jalaka eestvedamisel avatud hubane-kodune kohvik
imemaitsvate küpsetistega.
Keskpäeval sai puhata jalga
ja nautida kohalike taidlejate esinemist. Veel oli Tartust
kohale tulnud teadusteater.
Viimane oli midagi uut ja
väga põnevat. Pealtvaatajad
said osa füüsikaseadustest.
Järgnes legendaarne laadaoksjon, mille tulu läks
seekord Mõisaküla lasteaia
kasutada. Laupäev jõudis
imekiirelt pärastlõunasse ja
bussijaama platsil hakkasid
mürisema murutraktorid.
Toimus järjekordne murutraktorite liiga kestvussõidu
Mõisaküla etapp. Võistlus
on muutunud väga populaarseks ja osalejaid oli üle
Eesti. Sõit kestis kolm tundi.
Pärast seda õhtul kuuest
üheksani linn puhkas…
Aedades olid perekonnadsuguvõsad kokkutulekuid
tähistamas, kerge grillisuitsuvine saatel hõljus õhus
magusat ja soolast hõngu.
Juba jõudiski kätte aeg
seada sammud suveaeda,
kus muusikalist meelelahutust pakkusid ansambel „Hurax“, Iivo Linna ja
„Supernoova“. Südaööl sai
nautida võimast ilutulestik-

Tänukirja sai kauaaegne õpetaja ja kultuuritöötaja Anne Saar.

Tänukirja sai terve oma tööelu kokana ametis olnud Tiiu Ruubel. 		
					
Fotod: Lauri Sepp

ku, peo lõpetas UdoBand.
Hea ilm tõi suveaeda pea
tuhatkond lustijat. Tore oli
olla.
Pühapäeval sai kultuurimajas vaadata etendust
„Pöial-Liisi“ . Abja kultuurimaja laste näitetrupp on
juba aastaid erinevate etendustega rõõmustanud meie
publikut kodukandipäevade viimasel päeval. Lisaks
kultuurile sai osaleda sportlikul võistlusel Linnamäel.
Pärastlõunal selgitati 57

osaleja seas parimad discgolfi võistlusel „Mõisaküla
kodukant 2019“.
Nii möödusid kultuuri,
spordi ja muu meelelahutuse saatel neli imevahvat
päeva Mõisakülas. Suured
tänud kõigile, kes ettevõtmistele kaasa aitasid ja osa
võtsid. Kohtumiseni järgmisel suvel 33. kodukandipäevadel!
Laine Pedaja

kodukandipäevade
korraldusmeeskonna juht
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„Sii oo väike Muhu, sii oo Muhumaa ...“
Muhumaa – riik riigis.
Ja miks ka mitte: oma keel,
omad kombed, omad rahvariided, oma leib (kuulus pealegi). Arvatakse,
et esivanemad saabusid
Kuramaalt 6. saj paiku.
Praegugi olla Kuramaal
linnus Muhu Kalns. Hellamaal on seitsme tee rist,
kuhu tuuakse tänini ohvriande. Muhulaste magustoiduks on „soe õlu“ ja nad
oskavad hääldada Õ tähte.
Neil on ka oma nüüdismuusika festival „Ju jääb“.
Ikka ja jälle imestan: Eesti
on nii väike, aga ometi
nii suur ja eksootiline.
Seda kõike sõitis vaatama
Karksi haridusseltsi reisiseltskond.
Esimene seiklus algas
Nautse külas Laasu talus,
kus juba 20 aastat peetakse
eksootilisi loomi. Kõige
suuremat huvi pakkusid
jaanalinnud, kes peremehe muheda jutu kinnitusel, et neile meeldivad
kõik asjad, mis läigivad,
nagu kõrvarõngad, ketid,
ka kuldhambad, köitsid
erilist tähelepanu. Väärikal kõnnil uudistasid
nemadki meid, sirutades oma pikki kaelu, et
ehk õnnestub midagi ära
napsata. Neid kasvatatakse ikka majanduslikel
kaalutlustel: aastane lind
läheb lihaks, aga ära kasutatakse ka kõik, alates
munast (üks hiidmuna
vastab 15 kanamunale),
nahast, sulgedest, isegi
soomuselisest jalakattest
rääkimata. Laasul on veel
teisigi loomi: alpakad,
emud, kängurud ...
Saarel on palju huvipakkuvat. Ei saa üle ega
ümber Koguvast. Külasid
on Muhus 50 ümber, aga
Koguva on tähtis mitmel
põhjusel. Juba küla ajalugu on aukartust äratav,
nimelt 16. sajandist on

Taaskohtumine Karksi
külamajas

EÜE Karksi rühma järjekordset kokkusaamist jääb meenutama istutatud pärnapuu.
Foto: Taimo Sarv

Karksi haridusseltsi õppereisist osavõtjad Muhu muuseumi trepil.

teada küla esmamainimisest. Kõnnime sammaldunud kiviaedade vahel,
millele on nii mõneski
kohas vana paat asetatud. Usuti, et paadil on
oma hing ja küllap see nii
ongi. Väärikalt elatud elu
on austust väärt. Koguva
on sumbküla, kus majad
asuvad tiheda kobarana
põldude keskel. Vanu,
paekivist laotud hooneid
katavad rookatused. Siin
on magamisait, rõivaait,
piimaait, lambaait ja muu,
mis eluks vajalik. Tunned,
kuidas aeg nagu peatuks.
Aga Koguval käiakse
ka Juhan Smuuli pärast.
See on tema sünni- ja kodupaik. Selleks on Tooma
talu. Kes meist ei teaks kultusfilmi „Suvitajad“, mõnd
värssi koolipõlves õpitust
(„Mälestusi isast“, „Noorem õde“) või naljalugusid muhulastest („Muhu
monoloogid“), Kihnu Jõnnist või polkovniku lesest.
Smuul on selle väikese
küla suureks kirjutanud.
Muuseumis võis imetleda kuulsaid rahvarõivaid, pätte, kaunite
tikanditega tekke ja vaipu.
Muhulastel on, mille üle
uhkust tunda.

Tutvusime ka tänapäeva elu-oluga. Liiva on
Muhumaa keskus. Kadestamist väärt on vallavalitsuse mõte ja ettevõtmine
– kõik inimese heaks, kõik
inimese heaolu nimel.
Noortekeskus Liival on
modernne ja igati noorte
huve silmaspidav. Siin on
muusikakeskus, konverentsisaal, tegevusruumid.
Raha selle ehituseks on
saadud projektide toel.
Liiva külas renoveeritakse
elamuid noorte perede
tarvis. Mõeldud on ka
vanuritele. Käsil on Liiva
keskuse väljaehitamine.
Muhu vallavalitsus ise
asub väga tagasihoidlikus eramajas. Valitsuse
olemasolust räägib ainult
maja esiküljel lehviv lipp.
Jah, eelkõige on mõeldud
tulevikule, et Muhusse tuleks rohkem elanikke ja et
kõigil oleks siin hea elada.
Muidugi ei saa mulgid
lahkuda Muhust ilma leivata. Kahjuks oli leib just
otsa lõppenud, aga me
ootasime vapralt uue laari
küpsemise ära. Tekitasime
küll koletu „saba“, mis
meenutas väga nõukaaega, aga tasus ootamist.

Foto: Margus Mõisavald

Lahkusime Liivalt, soe
leivapäts kaenlas. Külastasime veel Katariina kirikut
ja Pädaste mõisat. Kehakinnitust pakkus Vanatoa
turismitalu, kus mekkisime ehtsat muhu kalasuppi
ja majakooki.
Hea on mõelda, et
Karksi haridusselts on
nii toimekas. Muhu reisi
kavandades oli mõeldud
kõigele: rahvapärandi tutvustamisele, aga ka kaasajale. Kuigi paljud meist
olid ju Muhus käinud, siis
alati on näha ja kogeda
midagi uut.
Reisiseltskond on südamest tänulik Helve
Joonele, kes pani kokku
marsruudi, arvestas välja maksumuse, kirjutas
kohaliku omaalgatuse
programmile projekti, mille toel saigi meie reis teoks.
Kaunis suvepäev, palju
vaatamist, mõnus seltskond – kõike seda on siis,
kui väljas möllavad sügistormid või paugub pakane, hea meenutada. Jääb
üle ainult öelda laulukeeles:„...kui sa seda ei usu,
siis tule, tule vaatama!“
VIIU LEPIK

26. juunil kogunes Heiki Arro eestvedamisel Karksi
külamajja seltskond aktiivseid inimesi. Möödas on 50
aastat ajast, kui nad olid töökad ja tegusad EÜE (Eesti
Üliõpilaste Ehitusmaleva) Karksi rühmas. Külamajas
meenutati ühiseid koosveedetud aegu ja vaadati pilte
möödunust. Sama seltskond oli siin koos ka kümme aastat
tagasi. Kohtumist jäi siis meenutama külamaja juurde
istutatud püramiidjalakas ja nüüd pandi selle kõrvale
kasvama laialeheline pärnapuu.
Tore oli vaadata entusiastlikke inimesi, kes tundsid
rõõmu taaskohtumisest. Jõudu ja jaksu neile edaspidiseks
ja uute kohtumisteni!
TEA SAAREMÄGI

külamaja juhataja

Läti käsitöömeistrite
näitus Mõisakülas

Mõisaküla kodukandipäevadel oli MTÜ Käetöö koidel
rõõm tutvustada Läti käsitöömeistrite kauneid töid.
MTÜ Käetöö koid korraldas Lätist Naukzene piirkonnast Köönast pärit käsitöömeistrite näituse. Milleks olid
tikitud maalid Gunars Brosa, Guntas Kreslinas, Sandra
Laane, Lienes Silinas poolt ja ka natuke rahvuslikku
käsitööd.
Nende tikitud maalidega käib kaasas ka lugu. Isa hakkas tikkima maale kui jäi koju, tütar jätkas ja siis hakkas
ka tütretütrele meeldima see tegevus. Nii, et näha saab
ühe pere kauneid tikitud maale.
Kauneid käsitöid on võimalik vaadata kuni 29. augustini Mõisaküla raamatukogus. Oleme tänulikud
sõprussuhete üle meie naabritega Lätimaalt. Eriline tänu
koostööpartnerile Kadrija Miculele.
jUTA jALAKAS

Murri häärberis peeti külapäeva
Looklevad jõekäärud
ja vaiksed metsateed on
mõnele ilus mälestus lapsepõlvekodust, teisele tänane kodukoht. 3. augustil
toimus Morna, Muri, Suuga külapäev Murri häärberi õues, kus said kokku
endised ja praegused külaelanikud, metsamehed
ja peremängus osalejad.
Heietati mälestusi, kuulati
muusikalisi ettekandeid,
tehti käsitööd Eva Mägi
juhendamisel ning maitsti

ja kiideti külasuppi, mida
valmistas Luule Suurpuu.
Tuhalaane küla poolt kinkis Enn Sarv Murri häärberile Eesti trikoloori. Suur
tänu kõigile!
LEILI NAEL

Erinevaid vanu pille tutvustas osalejatele Kadri Mägi.
Foto: Arno Jaago

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

JUTUTUPPA

24. septembril kell 11
Tartu mnt 22 Karksi-Nuias

Mulgi valla infoleht

8

XXXII Abja Suvepäevad ja

X Mulgimaa Pealinna Akordionfest

Abja Accordion Band. Vanad ja uued koos musitseerimas. 			

Foto: Lauri Sepp

Abja Rammumehed ja rammunaine. Vasakult Alar Lehesmets, Henri Helemäe, Inga Lahesalu ja
Kermo Lapp. 				
Foto: Lauri Sepp

Abja muusikakooli noortepunt MoreReality sai võimaluse esineda suurel laval.

Foto: Lauri Sepp

Veepäästekoerad ootamas vetteminekut.

Ansambel Apelsin Abja suvepäevadel.

			

Foto: Lauri Sepp

Rannavõrkpalli võitnud võistkond A-Karistus.

pühapäeva hommikul
kell 10 löödi järve ääres
muusika mängima ning
võis alata registreerimine
jooksudele.
Lastele kuni 7 aastat
korraldati medalijooks,
kus kõik võistlejad said
jooksu lõpuks kaela medali. Kokku jagati välja
medalit. Edasi läks aga
jooks ümber järve. Sellel
jooksul olid erinevad vanuseklassid, kus osalejaid
kokku 72. Jooksude, korvpalli, jalgpalli ja rammumehe võistluste peakohtunikuks ja korraldajaks
oli Riivo Roosnurm.
Jooksudega samal ajal
sai järveäärsel liivaväljakul algust rannavõrkpall.
Juba aastaid on seda ve-

danud Harles Kiveste ja
Raili Juurikas. Sel aastal
õnnestus neil endil võistlus ka võita. Neid aitas
platsil Karel Pais.
Kella 13 paiku andsid
demonstratsioon esinemise lõuna-Eesti veepäästekoerad koos juhendajatega. Järve äär oli publikust
tulvil. Loomulikult oodati
isetehtud veesõidukite
rallit, mis seekord toimus
juba viiendat korda. Kui
eelmisel aastal oli veel 8
paatkonda, siis sel aastal
oli osavõtt veidi kahvatum, võistkondi 4. Aga
see-eest sai nalja rohkem.
Kui kaks esimest paati olid
juba lõpusirgel, olid teised
2 justkui saare taga ankru
hiivanud. Paar minutit

Algus lk 1

Õhtu lõpetas pidu lasteaia taga. Esimestena
astusid lavale Abja muusikakooli noortepunt
MoreReality Endel Purju
juhendamisel. Nende järel mängis retrolugusid
DJ Ardi Traumann Orinõmme Retrodisko tiimist
ning siis astus lavale õhtu
peaesineja SHANON.
Seekord oli plats rahvast
täis ja pea tuhatkond inimest said nautida head
kontserti. Peo lõpetuseks
tuli lavale oma poiste
diskoriteduo RetroKiirabi,
kel sel aastal täitus juba
10. tegevusaasta.
Vahepeal anti rahvale
pisike paus une jaoks ja

ootamist ja sai selgeks
millega tegu. Ühel paadil
oli pandud grill põlema.
Küsetati liha ja püüti kala
Teine paat oli võtnud nad
nööri otsa ja koos purjetati
kalda poole. Korraldajatele jäi mälestuseks 5-e
liitrine šampusepudel,
mis enne võistlust 5. aastapäeva puhul üle anti.
Ilmtaat oli meie poolel
ja kõik neli suvepäeva
möödusid päikesepaistes.
Suured tänud kõigile
osalejatele. Teie jaoks me
neid päevi korraldamegi.
XXXII Abja suvepäevad
ja X Mulgimaa Pealinna
Akordionfest on ajalooks
saanud.

				

			

Tänu ja kummardus
meie abistajatele, kelleta
poleks võimalik selliseid
päevi korraldada.
Täname koostööpartnereid: Showtech Oü, Imre
Mihhailov ja Parimpidu.
ee, Ares Security OÜ,
MTÜ Accordion Music
Group, Abja Elamu OÜ,
Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Abja Gümnaasiumi õpilaskodu, Abja
Noortekeskus, Abja Päevakeskus, Rainert RL
Oü, Lavad ja telgid OÜ,
Sammuli puhkeküla,
Tartu kiirabi Abja brigaad, Päästeameti Abja
komando, Lõuna-Eesti
veepäästekoerte grupp
Märjad käpad, Abja turg,

Foto: Lauri Sepp

Foto: Lauri Sepp

OÜ H.E.A, Funmaker
OÜ, Hotellitarbed OÜ,
OÜ Stopp, DP Kaubandus OÜ, Ants Helinurme
Töötuba OÜ.
Suur tänu toetajatele:
Mulgi Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp,
Pajumäe talu, Varjula
talu, Mulgi Ukuvakk,
Popsi köök, Mulgi kõrts,
Kerli Ilutuba, Abja Spordi- ja Ter visekeskus,
Mulgi Pruulikoda.
Kohtumiseni XXXIII
Abja suvepäevadel ja XI
Mulgimaa Pealinna Akordionfestil 17.–19. juuli
2020.
Lauri Sepp

Abja suvepäevade
korraldustoimkond
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Krossisuvi 2019

Jaanijooksu esikohad
läksid Tartusse

Karksi TSK viieteistkümnendal tegutsemisaastal korraldasime Ainja
motokompleksis kolm
motokrossivõistlust, kus
olid stardis mehed, kes
kihutavad MM-etappidel
koos noorte algajate võidusõitjatega.

42. jaanijooks läks korda. Jooksu võitjad esindavad
Tartu linna spordiklubisid. Naiste võitja Luna-Aleksandra
Lagoda kordas eelmise aasta saavutust. Noorjooksja läbis
4,4 km 16.15-ga, olles üldarvestuses kaheksas ning näidates enamikule meestele kandu. Vahetult enne valdade
ühinemist elas Luna-Aleksandra Halliste vallas ning oli
Halliste põhikooli õppur. Temale kuulub naiste rajarekord
eelmisest aastast.
Meestest võitis jooksu Olavi Allas ajaga 14.46. Meie
oma valla mees Margus Hanni oli kuues ajaga 15.46.
Üldse osales jaanijooksul ligi 600 jooksjat ning kaugemad jooksjad olid starti tulnud USA-st ja Soomest.
Sellel aastal toetasid jaanijooksu: Mulgi vald, Abja
Tarbijate Ühistu, Rael Autokeskus, Metest Metall OÜ,
Rimaitri OÜ, Iivakivi AS, Tõnu Kala ja Veske Pagar, Ideelia
Photography, Epp OÜ, Nuia PMT, Kase Furniture OÜ,
4kids OÜ, Valio Eesti AS, EMÜ Polli Aiandusuuringute
Keskus, AS Textuur, Ligur Motors, Karksi-Nuia Aianduse
ja Mesinduse Selts, Morna Aed OÜ, Lillehaldja Lilleäri,
Leedi Marmelaad OÜ, Monopol OÜ, 7 Kohvipoissi OÜ,
Privora OÜ, Karksi Värvitsehh, Mulke Crisps OÜ, Eva Lilled, Karksi-Nuia Tehnikakeskus, AKG Spordikompleks,
Karksi Vallahooldus, Mulgimaa Jaanituli ja Almar Kalam,
perekond Käosaar. Korraldajad tänavad sponsoreid ning
loodavad, et aasta pärast on auhinnalaud sama rikkalik.

Aprilli lõpus oli Eesti
meistrivõistluste esimene
etapp sooloratastele. Kohale tuli üle 130 võidusõitja Eestist, Lätist, Soomest
ja Venemaalt. Võisteldi
kuues erinevas masinaklassis. Kõige põnevamad
sõidud olid kuninglikus
MX1 masinaklassis, kus
stardipuu taga oli üllatuslikult üle kahekümmne
võistleja. Startides oli küll
kiireim lätlane Matis Karro, aga peagi võttis esimese positsiooni Eesti parim
krossimees Tanel Leok
võites mõlemad võistlussõidud. Esimese kuue
hulka võitlesid veel Gert
Krestinov, Karel Kutsar,
Matis Karro, Indrek Mägi
ja Andero Lusbo. MX2
klassi parim oli JörgenMatthias Talviku.
Enne jaanipäeva toimus Ainja rajal Eesti
meistrivõistluste kolmas
etapp külgvankritele ja
Quadidele. Kuues masinaklassis oli stardis ligi
sada masinat. Võistlus-

Foto: Mulgi valla kuus kiiremat. 				

päeva alustasid lapsed
quadidel, aga päeva tipuks
kujunesid külgvankrite
stardid, kus juba kvalifikatsioonis sõitsid kolm
sekundit parimaid ringiaegu MM-il kihutavad
Kert Varik/Lauris Daiders.
Mõlemad võistlussõidud
võitiski kohaliku publiku
rõõmuks kindlalt Mulgi-Läti korvipaar Varik/
Daiders, teiseks tulid Markus Normak/Karl-Albert
Kasesalu ja kolmandaks
Janis Daiders/Tanel Kõiv.
Tublit sõitu korvide klassis tegid Katrin ja Patrick
Põldma ning kaheteistaastased Läti poisid Daniels
ja Bruno Lilbardis. Põnev
oli ka Quad Open võidu-

sõit. Kindla esikoha võitis
mitmekordne Euroopa
meister Kevin Saar, edestades Valerijs Kuzminsi ja
Martin Filatovit.
Juuli keskel toimus
motokross TOP-200 ja
Mulgi valla teised meistrivõistlused motokrossis.
Võistlejaid oli kohal üle
160. Võisteldi seitsmes
erinevas grupis. Kiireim
oli MXA klassi sõit, kus
pingelisest sõidust väljus
esimesena Karel Kutsar
edestades Indrek Mägi
ja Aleksei Vinogradovit.
Päeva oodatuim start oli
Mulgi valla meistrivõistluste raames. Stardis oli
20 Mulgi vallaga seotud
võidusõitjat. Ajasõidu ja

Foto: Merje Schneider

mõlemad stardid võitis
kindlalt Elary Talu. Ülejäänud kohtade pärast
käis kõva rebimine ja esikuuikusse sõitsid Ragnar
Valdstein, Erko Küper,
Sander Hermiste, Jaanus
Pitk ja Timmo Metsaroos.
Võistluste korraldamise ja toetuse eest tänan
meeldivat krossipublikut
ja toetajaid: Mulgi vald,
Nuia PMT, Marein, Tixon,
Puidukoda, Muhk Invest,
Kalviker Transport, AS
Iivakivi, Bestway Grupp,
Taso Team, Pro Keevitustööd, Helmetal IMS,
Monopol OÜ, Kaarel Saaremets, Vaskorehitus.

10. augustil peeti KarksiNuia kultuurikeskuses
Karksi Ratsu kiirmaleturniiri, millega meenutati Eesti I laulupeo 150.
aastapäeva. 50 osaleja
hulgas oli külalisi Lätist,
Soomest, Saksamaalt ja
Venemaalt.

Ion Mõndresku (vasakul) ja Eugen Jents selgitavad viimases voorus Mulgi valla parimat
maletajat. 							
Foto: Rein Ruus

Peebo (Tartu Kalev), Ago
Tominga (Surju valla SK)
ja Andres Karba (Tartu
Kalev) 6 punktiga. Lisanäitajate põhjal reastusid
võistlejad eeltoodud järjekorras. Parimad naismaletajad olid Tiina Põlendik ja
Aalo Põvvat, kuid lisanäitajad eelistasid nooremat
maletajat. Sama pingeline

võistlus käis ka valla parima maletaja selgitamisel.
Enne viimast vooru olid
Ion Mõndresku ja Eugen
Jents võrdsete punktide
arvuga, kuid omavahelises
kohtumises pidi eakam
tunnistama noorema paremust.
Sportlike tulemuste kõrval austati turniiri

Mulgi valla noorvõrkpallurile
Rannavolle Eesti karikavõistluste
III koht

INDREK LEPIK

Karksi Ratsu kiirmaleturniiril võistles rahvusvaheline seltskond

Turniiri võitis kuue
punktiga seitsmest Soome
maletaja Markku Hartikainen, kes esindab Eesti klubi SK Reval-Sport. Teisele
kohale jäi sama punktide
arvuga 15-aastane Georg
Aleksander Pedoson (MK
Kaksikodad), kes oli ka
parim noormaletaja. Otsustavaks sai omavaheline kohtumine, mille võitis Markku Hartikainen.
Kolmandat kuni kuuendat kohta jagasid Sergei
Neff (Kadrioru MK), Kalle

LEO LIIBER

väärikamaid osalejaid –
tartlast Aalo Põvvat (86)
ja Mulgi valla esindajat
Eugen Jentsi (94), kes oma
tugeva mänguga on eelöeldu põhjal eeskujuks
noorematele maletajatele.
REIN RUUS

U-16 vanusegrupis saavutasid Hallistes elav Robin
Kahu ja Tõnis-Hendrik Tallo Kilingi-Nõmmest viie etapi kokkuvõttes Rannavolle Eesti karikavõistlustel väga
tubli III koha. Kokku osales karikavõistluste etappidel
üle 60 paari.
Esimene etapp toimus Kohilas 16. juunil. Kohal oli
19 paari ja 10-tunnise turniiri lõppedes saavutati kolmas
koht. Kaotused tuli vastu võtta paaridelt Kaur Tõra/Egert
Roodi ja Sander Pärna/Jan Stog.
30. juunil toimus Pirital teine etapp. Kohal oli 20 paari.
Kahu/Tallo saavutasid 5. koha. Sel turniiril mängiti 2 miinuse süsteemis ja mõlemad kaotused tulid ühele paarile.
6. juulil toimus Pärnu Petronas Beach Fest, kus osales
23 paari. Esikolmikus oli kaks Läti paari ja Kahu/Tallo
kaotasid tasavägise 3.–4. koha mängu ning pidid leppima
4. kohaga. Neljandal etapil Elvas osales 24 paari ning
Kahu/Tallo saavutatud 5.–6. koht tähendas kaotust kahele
Eesti paarile ja kahele väliskülaliste paarile.
Viimane etapp toimus Viljandis, osales 16 paari ja taas
saavutati 5.–6. koht.
Viljandis tehti ka kogu karikasarja kokkuvõte. Kuna
osaleti kõikidel etappidel, siis oli sarja lõplik paremusjärjestus sama, mis esimesel etapil ehk Robin Kahu ja
Tõnis-Hendrik Tallo saavutasid üle 60 osalenud paari
seas tugeva 3. koha.
Anneli Roosalu

Mulgi valla infoleht
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Mulgimaa Noorteorkestri suvised
esinemised
2018. aasta märtsis alustanud Mulgimaa noorteorkester andis sel suvel
kaks suuremat kontserti. Esimene oli 14. juulil
I Mulgi toidu festivalil
Karksi-Nuias ja teine Viljandi pärimusmuusika
festivalil. Mõlemad esinemised olid koos Lõõtsavägilastega, kes samuti
orkestrisse kuuluvad.
Viljandi kontserdist tegi
otseülekande ka Kuku
raadio.
Orkestrisse kuulub 37
noort muusikut, kellest 8
on juhendajad – igal pillirühmal on professionaalne juhendaja. Omapärase kõla annabki just see,
et koos mängivad väga
erinevad pillid: viiulid,
saksofonid, metsasarved,
trompet, kandled, flöödid, plokkflöödid, klaver,
akordionid, lõõtspillid,
karmoškad, elektrikitarr,

Ekskursioon viis mudilased välismaale

Tore päev Läti matkarajal. 		
Mulgimaa Noorteorkestrit iseloomustab huvitav pillikõla ja repertuaar rahvamuusikast
rokini.							
Foto: Liina Põldsepp

kitarr ja basskitarr. Ja enamus lugusid on lauluga.
Liikmed on enamasti
Mulgi valla noored, kuid
on ka pillimehi Viljandist
ja Valgast.
Proove tehakse nii
Karksi-Nuia kultuuri-

keskuses, kui ka Abja
kultuurimajas. Dirigendiks on energiline ja karismaatiline Endel Purju.
Repertuaari moodustab
väga lai ja mitmekülgne
valik, sõna otseses mõttes
rahvamuusikast rokini.

Järgmisena saab meid
kuulda Karksi-Nuia meefestivalil ja kindlasti ka
Abja piirkonna üritustel.
Orkestri kokkukutsuja

MARGUS PÕLDSEPP

Uue-Karistes kohtusid sport ja sõbrad

Spordipäev algas rivistusega. 									

27. juulil toimus 18. korda MTÜ Uue-Kariste
Külade Seltsi eestvedamisel kohalik perespordipäev, mille organisaatoriteks olid Anne
Kaljapulk ja Maarika
Anniste.
Päev algas rivistuse,
lipu heiskamise ja Anu
Liesmenti muusikalise soojendusega. Lipu
heiskasid eelmise aasta parim poiss Kermo
Kaasiku ja tüdruk Marie
Purge. Ilm soosis kõiki
sportima ning ühiselt
aega veetma. Ligikaudu
100 osaleja ja kaasaelaja
seast võis leida nii praeguseid külakogukonna
liikmeid, vallaelanikke
kui ka lapsepõlvemaale
külla tulnuid peresid.
Võisteldi ja auhindu
jagati kaheksal spordialal
vanusegruppide kaupa,

millest põnevaimatena
võib välja tuua ümber
Uue-Kariste järve jooksu,
saapaviske, võrkpalli ja
rammumehe võistluse. Lisaks said ennast
proovile panna eelkooliealised viiel spordialal,
näiteks täpsusviskes ja
jooksmises. Parimad
võistlejad said kaela medalid ning kaasa diplomi
ja väikese meene. Kogutud punktide põhjal selgitati välja päeva parim
poiss – Küüveli Siiman
ja tüdruk – Karoliina Tarkus, kes said mälestuseks
karika.
Kokku osales 75 võistlejat ja spordialade parimad olid: järvejooksus
Kristjan Tomingas, Kermo Orumets, Karoliina
Tarkus, Mairo Maalinn,
Monika Tomingas; võrkpallis Eha Viik, Kermo
Kaasiku, Oliver Saar,
Kaspar Viik; noolevis-

kes Kermo Kaasiku, Karoliina Tarkus, Andres
Siiman, Piret Rang; pargijooksus Uku Tomingas,
Laura Kaasiku, Kevin
Hiob, Kaisa Mädo; korvpalli vabavisetes Kermo Kaasiku, Rauno Alp;
mölkky mängus Mihkel
Kaseorg, Heiki Anniste; saapaviskes Rasmus
Padu, Isabella Viik, Kermo Kaasiku, Pille-Riin
Kaseorg, Raido Kaasiku,
Kaili Saar, Eduard Kaljapulk, Anneli Pälsing;
rammumehe võistluses
Arvo Kaljapulk.
Korraldajad tänavad
toetajaid: Mulgi Vallavalitsus, KÜSK, Popsi
Köök, Külaselts Rimmo,
Uue-Kariste rahvamaja, Taavi Laan, Hannes
Mädo, Kaspar Viik, Liis
Purge, Mati Reimann,
Eha Viik, Karin Alp, Arvo
Kaljapulk, Tarmo Vai-

Halliste lasteaias on üks õppetegevuse eesmärke olnud
ikka seotud looduskasvatusega. Oleme ju maalasteaed
ja õppekäigud lasteaia lähiümbrusesse on tavapärased.
Seetõttu saigi sel aastal kevadise ekskursiooni sihtkohaks
valitud Lätimaa, täpsemalt Skanakalna matkarada Mazsalaca lähedal. Kaasa sõitsid ka lapsevanemad ja bussitäis
rahvast asus päikselisel juunikuu päeval teele. Teavet
looduspargi kohta jagas meile lapsevanem Riina Linaste.
Skanakalna matkarada asub looduskaunis kohas, loogeldes läbi metsa mööda Salaca jõe kallast. Saime nautida
linnulaulu, noppida mõne maasika, vaadelda seal kasvavaid taimi ja puid, mõnel pool oli näha juba kukeseeni.
Lastele pakkusid põnevust puidust nikerdatud suured
lindude kujud, samuti erinevad majakesed ja koopad.
Kõik matkajad olid väga tragid ja isegi saja-astmelisest
trepist ülesminek ei võtnud näolt naeratust ega avastamisrõõmu. Raja erinevates punktides said lapsed ronida,
kiikuda ja mõnusalt aega veeta. Kui teekond läbitud, oli
aeg keha kinnitada. Igal oli kaasas oma toidukott ja saime
pikniku maha pidada.
Ega Lätimaal saa ilma kohalikku jäätist maitsmata
ometi ära käia! Ees oli ootamas üllatus – külaskäik Ruhja
jäätisetehasesse. Seal räägiti jäätisevalmistamise ajaloost
ja näidati filmi tootmisprotsessist. Külaskäigu „naelaks“
oli muidugi erinevate jäätisesortide degusteerimine. Igaühel oli võimalus välja valida ja meelde jätta oma lemmik.
Mõneks ajaks saigi jäätiseisu rahuldatud.
Häid emotsioone jätkus veel kauaks. Suur tänu kõigile
osalejatele, nii suutele kui väikestele!
KRISTEL LEISNER
HELLE LAPP

Foto: Eda Niin

nult, Villem Niin, Eda
Niin. Võistluspaika aitasid korrastada Heiki
Alp, Eduard Kaljapulk,
Aguri Alp, Tauri Alp, Ott
Hiob, Kermo Orumets,
Robert Kaljapulk, Heiki Anniste. Tänusõnad
ka kohtunikele: Anneli
Pälsing, Anu Liesment,
Ivi Alp, Heiki Alp, Eda
Niin, Eha Viik, Hannes
Mädo, Irene Kaljapulk,
Maarika Anniste, Oliver
Saar, Anne Kaljapulk
ja peakohtunik Eduard
Kaljapulk.
Päev läks igati korda
ning kõik võistlejad ja
osalejad pidasid vapralt
vastu. Kohtumiseni järgmisel aastal 19. perespordipäeval Uue-Karistes.

Foto: Anu Kangur

õpetajad

Vaata ka meie kodulehekülge https://abjahaigla.ee
ja külasta Facebooki !

INFOKIRI!
SA Abja Haigla on õendushaigla.
Asume Abja-Paluoja linna keskel, pargi kõrval,
bussijaama läheduses. Abjat läbib vilka liiklusega
Valga-Uulu maantee, mis loob hea võimaluse
omaste külastamiseks aastaringselt.
Haiglal on kaks osakonda – statsionaarse
õendusabi osakond (15 voodikohta) ja tasulise
hoolduse osakond (nn hooldekodu 45 voodikohta).
Oleme tänulikud, kui suunate meile
hoolealuse või usaldate meie hoolde, nii
lühemaks- kui ka pikemaks ajaks, oma
lähedase!

ANNE KALJAPULK
KRISTINA NIIN
Meiega saab ühendust võtta e-posti aadressil
abjahaigla@hot.ee ja telefonidel 43 55 505; 51 995 393

11

Mulgi valla infoleht

Tänavused gümnaasiumi- ja põhikoolilõpetajad
Abja gümnaasiumi 9. klass
Ketly Adamson, Katerina Agafonova, Eric
Ilsen, Jako Jänes, Johanna Järve, Aivo Jüris, Jaan
Kollamaa, Kirke Kond, Hasgeir-Egert Laarmann,
Kermo Leesment, Maitt Mendik, Triinu Rääk,
Marianne Liis Oissar, Maarja Peterson, Helina
Prii, Ats-Rasmus Purge, Erik Raagmets, Kaisa
Raagmets, Krissy-Eliis Raba, Robert Reimann,
Egert Soe, Kuldar Sperling, Romet Gregory Subi,
Anna-Liisa Teiter, Kaspar Teorein, Jaanika Toom,
Anne-Mai Vaikjärv, Eva Rahel Viitas, Mattias Volt.

Mõisaküla kool
August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 12. klass.					

Marko Mäerand, Elom Preimann, Jan-Jesper
Tisler, Ave Trumberg.
Foto: Kalmer Märtson

Abja gümnaasium
Maija-Liisa Aasna, Kelly Adamson, Andrea Ant,
Kelly Avald, Robin Elblaus, Henry Ellermaa, Kevin Erg, Nele Grenman, Romet-Handre Heinaste, Silver Hermiste, Getter Jaksur, Kevin Jallai,
Berit Kandla, Kairi Krusberg, Liivika Lunter,
Laura Meremaa, Sander Paluoja, Gettely Pikkor,
Kärt Purge, Kaido Raal, Cristina Raud, Sälly
Rihe, Elisabeth Rõigas, Kendra Salujärv, Kätlin
Tiidu, Bhatricya Virumann, Mirje Vunukainen,
Eloore Tomingas, Sten-Marten Truu, Kristo Vainonen, Mari-Ann Veermäe.

August Kitzbergi nimeline gümnaasium
9.a klass: Tanel Ehanurm, Jan-Erik Kaljula,
Ragnar Kaljula, Henri Kunimägi, Ursula Lina,
Kristel Lullo, Ketrin Pärn, Enrico Saluste,
Renata Saluste, Sten-Martti Sarapuu, Egon
Teiss, Steven Tihomirov, Marcus Tšetšin.

August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad. 				

Foto: Kalmer Märtson

9.b klass: Aveli Eelmaa, Anders-Olaf Hendrik,
Janno Lillepeska, Ranno Lillepeska, Timo Pilk,
Rasmus Rahno, Mattias Siimann, Georg Teiter,
Ramo Tõnisson, Brigitta Uibo, Grete-Marisabel
Villbach, Andra Villo.
12. klass: Neleli Adamson, Rety Artla, Andres
Eelmaa, Rivo Fomitšev, Argo Klimov, Kaspar
Kuningas, Mihkel Märtson, Greete Oks, Iris Pajo,
Arvi Pihlap, Jane Priimägi, Ergo-Steven Pruuli,
Reelika Ragun, Riko Raheste, Triinu-Liis Sarapuu,
Mairo Sütt, Heiko Teiss, Birgit Tohter (hõbemedal),
Triinu-Liis Tõhk, Martin Vahtramäe, Piret Vister,
Roland Visnap.

Halliste põhikool
Marja-Liisa Joosing, Marek Hausmann,
Liis Getliin Kala, Angelika Kalitventsev, Reneli
Kukk, Eva-Johanna Mehu, Karl-Eerik Oja, Alar
Orgusaar, Erik Rebane, Kurmet Reva, Mairo
Saarman, Annela Trei.

Karksi-Nuia spordikool
Rety Artla ja Riko Raheste.

Halliste põhikooli lõpetajad: 1. rida paremalt: Liis Getliin Kala, Reneli Kukk, Angelika Kalitventsev, Marja-Liisa Joosing,
Eva-Johanna Mehu, Annela Trei, klassijuhataja Arvo Lamp. 2. rida paremalt: Alar Orgusaar, Mairo Saarman, Kurmet
Reva, Marek Hausmann, Karl-Eerik Oja, Erik Rebane. 				
Foto: Keijo Koort

Karksi-Nuia muusikakool
Helena Maling, Hanna Grete Käosaar, Kertu
Vokk, Mirtel Vokk.
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Ilus suvepäev oli
Ühel kaunil jaanipäevapaiksel päeval muutus Polli
pansionaadi igapäevases
harjumuslikus elus kõik.
Esiteks ärkas kogu rahvas
üles juba alles esimest korda kireva kukega, siis võeti rivisse ning suunduti
laulukesi vilistades köögikompleksi poole. Töörinne tekitati muidugi maja
ümbritsevasse parki. Kuna
armsatele kokkadele oli
eelnevalt antud vaba aeg
(et nende närve säästa ),
saigi kohe asutud tegelema
esimese Polli gurmeepäeva
ettevalmistustöödega. Edasi sai elu kulgema täpselt
nagu Mutionu laulus – kes
ihus terariistu, kes hakkas
mune ja porgandeid keetma
ning kes üritas oma suurte
ja soojade töömehekätega
purgiavast hapukurke kätte
saada, kes puhastas ja hakkis pisarateni sibulaid. Keegi
suundus köögiviljaaeda rohelise järele (tilli, muide, ei
tundnudki keegi ära) ja kes
kooris ning tükeldas salati
jaoks kartuleid. Ja siis tuligi
kätte eriti vastutusrikaste
tööde tegemise aeg – Suur-

Muuseumis näeb
killukesi Nuia EPT-st

Avo pigistas kapsastest vett
välja, Väike-Toomas riivis
suurest kamakast söögikõlbulikku soola suupäraseks
ja Ülem-Soustisegaja hakkas pesukausitäiele salatile
kastet nõiduma. Ikka nii, et
kõik 12 vajalikku koostisosa
hamba all ning keele peal
mõnusalt tunda oleksid. Asi
õnnestus. Vist. Nõndaps.
Ära ei saa muidugi unustada naisi ja noori neidusid,
kes kõik – igaüks oma retsepti järgi muidugi – ulmelist torti valmistasid. Ka
välikamin oli selleks ajaks
juba süüdatud ning kõikvõimalikud lihamaiused küpsetamiseks ritta laotud. Ja nii
võiski lõpuks valged linad
laudadele sirgu tõmmata.
Aga päev oli ees veel nii
pikk-pikk. Ühesõnaga „ilus
suvepäev oli“ (elagu Juhan
Liiv).

Väljapaneku „Killukesi Nuia EPT-st“ avamisele olid oodatud
endised töötajad ja teised huvilised. Foto: Kerstin Rei

Täpsete faktide põhjal on
selle luguloo kirja pannud
pealtnägija
HAABI ARE

Terve hooldekodu oli toiduvalmistamisega seotud.
			
Foto: Saile Sakkov

Olete oodatud XII Karksi meefestivalile!
6.–7. septembrini toimub
Karksi-Nuias juba tosinat
korda meefestival.
Reedel, 6. septembril
alustame väga väärikalt –
kell 17 avatakse Karksi külamaja ees Vabadussõja Karksi
lahingupaiga mälestuskivi.
Õhtu jätkudes suundume Karksi ordulinnusesse,
kus toimub meefestivali
avamine ning Karksi Peetri
kirikus vokaalansambli Mirt
kontsert. Mirt on 5-liikmeline Pärnust pärit a cappella
vokaalansambel, kes alustas
tegevust 2012. aastal. Nende
kavasse kuuluvad nii eesti- kui ingliskeelsed lood,
kaverid ja omaloomingulised palad ning Eesti autorite lugude seaded. Tänavu
kevadel andsid nad välja
albumi „Üle maa, üle vee”.
Ordulinnusesse toovad
salapära ja müstilisust Abja
torupillimängijad, valgusmängud ja tule-show.
Laupäeval, 7. septembril
toimub Karksi-Nuia keskväljakul, kultuurikeskuses
ja selle ümbruses sügislaat.
Ootame laadale kauplejaid!
Tänaseks on kirja andnud
mee, meetoodete ja -tarvikute müüjad, samuti käsitööga, istikutega, raamatutega ning toidu- ja tööstuskaubaga kauplejad. Lastele
pakuvad rõõmu karussell,

batuudid ja loterii. Pealaval
esinevad rahvamuusikud
Lääne-Virumaalt, Mulgimaa
noorteorkester ja folkloorigrupp Sudijad. Koostöös
Eesti Kontserdiga saavad
laadalised osa Ivo Eensalu
ja Tarvo Kralli esitatavast
kontserdist „Tilgake mett.
Mõmmi ja tema sõbrad“.
Kontserdile kutsuvad nad
nii: „Tere, kuidas elad? Mina
elan hästi! Kindlasti on sul
tänu minu saatele tähed
selgeks õpitud. Ma tahaksin väga kuulda, kuidas sul
koolis läheb ja mida sina
koolis õppinud oled. Loodan veel, et laulad meiega
kaasa sullegi „Mõmmi ja
aabitsast“ tuttavaks saanud
laule. Tervitab Mõmmi ja
tema hea sõber.“
Kultuurikeskuse II korrusele ootame kella 10ks
meetoitude konkursile perenaiste ja miks mitte peremeeste poolt valmistatud
meetoite ja -jooke. Parimaid
meetoitude valmistajaid
tunnustame laada pealaval
kell 14.
Degusteerida saab meetoite, sügisande purgis,
vaadata lilleseadeid ja aiasaaduste näitust, kus informatsiooni jagab EMÜ Polli
Aiandusuuringute Keskuse
spetsialist Kristine Volens.
Avatud on näitused kultuurikeskuses ja muuseumitoas. Karksi-Nuia Aianduse-

ja Mesindusseltsi kaasabil
toimuvad kultuurikeskuse
sinises saalis mesinikele
ümarlaud ja loengud. Karksi-Nuia lasteaia õpetajad
pakuvad tegevusi lastele –
näitemäng, näomaalingud
ja käeline tegevus
Kell 16.30 toimub ansambli Curly Strings kontsert. Nemad ei vaja tutvustamist! Ja et korraldamisel

eelarvet natukegi tasakaalus
hoida, paiskame eelmüüki
5-eurosed piletid. Pääset
kontserdile saab osta ka
samal päeval, aga siis juba 7
euro eest.
KAI KANNISTU

Karksi-Nuia
kultuurikeskuse juhataja

Märtsikuu Mulgi Sõnast võis lugeda, et Mulgi valla
muuseumide ja turismi sõprade seltsil on plaanis hakata
koostama loodavasse muuseumi väljapanekut endisest
Nuia EPT-st. Selle idee idanema panija ja ka hilisem toetaja oli sel ajal vallavanema ametit pidanud Peeter Rahnel.
Materjalide kogumine edenes hoogsalt ja tänaseks on
avatud Karksi-Nuias, endises raamatukogu hoones,
Viljandi mnt 2, väljapanek „Killukesi Nuia EPT-st“.
Kahes toas on võimalik tutvuda stendidele paigutatud
rohke pildimaterjaliga remonditöökojast, automajandist,
maaparandus- ja ehitusosakonnast jne. Enamus fotosid
on pärit 70-ndatest ja 80-ndatest aastatest. Unustatud ei
ole ka põllumajanduskoondise rajajat Jüri Kivistikku.
Kajastatud on ametiühingu klubi tegemised ja seal
tegutsenud ringid. Nuia EPT-d teati kui tublit auto- ja
motosporti toetanud ettevõtet. Üleval on fotod auto- ja
bagikrossirajal peetudvõistlustest ning endistest krossisõitjatest. Päris esinduslik on vimplite ja embleemide
kogu, on suveniire, medaleid, au- ja tänukirju ja muud
põnevat vaatamist.
Huvitavat ja mitmekülgset näitust aitasid koostada
Heino Nõgu, Linda ja Heiki Arro, Heino Luik, Margus
Mõisavald, Oskar Tiit, Valdur Kirsipuu, Olga Palu, Linda
Kunglamäe, Liia Märtson, Leili Nael, Ivo Kivik, Toomas
Turi, Mats ja Johan Tõhk, Toomas Saar, Peeter Uisk, Ilme
Sõna ja teised head inimesed, kes võtsid vaevaks materjalide leidmiseks kapisahtlites või pööningul tuhlata.
Väljapanek on avatud teisipäeval ja neljapäeval kell
11–13. Gruppidel on soovitav külastused ette registreerida telefonil 435 5527. Olete oodatud vaatama ja
meenutama!
Väljavõtteid külalisteraamatust:
Üllatavalt põhjalik näitus, mis annab hea ülevaate EPT
tööst. See ületas kõik mu lootused. Heino Nõgu (peainsener aastatel 1960–1977, juhataja kuni 1991. aastani).
Siirad tänud kõigile, kes hoolivad teiste töödest ja tegemistest. Tänuga Linda-Marie Arro
(EPT a/ü klubi juhataja 18 aastat).
Kiitus tänuväärse ettevõtmise eest! Näitust vaadates
meenusid ilusad tööaastad meeldivate kaaslastega. Sirje
Sula.
Hea meel, et selline ettevõtmine – mälestuste meenutamine näituse näol on tehtud. Väga suur tänu! Perekond
Jents.
PIRET KASK

Tänuavaldus
Avaldan tänu riigikogu liikmele, endisele vallavanemale Peeter Rahnelile ja Mulgi vallavalitsusele
toetuse eest, mis tegi võimalikuks avada Karksi-Nuias
muuseumiruumid, kus on välja pandud Nuia EPT
teemaline näitus. Näituse koostamise ja kujundamise
eest tänan Kerstin Reid ja Piret Kaske MTÜ Mulgi valla
muuseumide ja turismi sõprade seltsist.
Endiste töökaaslaste nimel

HEINO NÕGU

13

Mulgi valla infoleht

KUHU MINNA
Abja kultuurimaja

Kuni 30. augustini Ulvi Hallimäe alias Lusti Leenu kogutud
kalambuuride näitus „Nahka pandud mõtted“
02.09-31.10 Made Balbati illustratsioonide näitus.
02.09 kell 16 Näituse avamine I korruse fuajees
03.09 kell 14 Abja muusikakooli avaaktus
12.09 kell 17 Meelespea klubi õhtu

HALLISTE PÕHIKOOL

14.09 tähistab Halliste kool oma 145. aastapäeva. Oodatud on
kõik endised ja praegused töötajad, õpilased ja vilistlased.
Kell 16 Halliste kirikus Halliste kooli 145. aastapäeva jumalateenistus. Laulab Mõisaküla segakoor Kungla.

HALLISTE RAAMATUKOGU

3.06 – 30.08 raamatunäitus „150 aastat I üldlaulupeost. 85 aastat
I üldtantsupeost“
2.–30.09 raamatunäitus „Helga Nõu 85“
1.–30.09 raamatunäitus „Aabitsa näitus“ Halliste põhikoolis
1.–30.09 raamatunäitus „ 90 aastat Edgar Valteri sünnist“ Halliste
põhikoolis

KARKSI KÜLAMAJA

14.09 kell10–14 sügisene kirbukas
16.–20.09 kell 9–15 sügisene kirbukas

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

1.–31.08 Pärnu Fotoklubi ülevaatenäitus 2018
23.08 BALTI KETT 30 LILLI-UNGURINI PIIRIPUNKTIS
kell 16.30 külastajate saabumine, kohtumised ja mälestused Balti
ketis osalejatelt. Käsitöömeistrite laat, näitused
kell 17 rahvusvahelise akordioniorkestri Baltic Tremolo kontsert.
Esinevad kolme Balti riigi – Eesti, Läti ja Leedu akordionistid.
kell 18 ametlikud kõned, tervitused
kell 19 Janis Lusseni kontsert. Osalejad: Siegfried Muktupavel,
Kristin Sadowski, Ugis Rose, Anmari (Linda Dinsberg).
Pärast kontserti süüdatakse suur lõke. Folklooriansamblid
Mezabele (LAT) ja Tiistelu (EST)
kell 21 Karl-Erik Taukar Band
24.08 kell 10 Novusturniir
24.08 kell 10 Balti kett 30 rattaretk

Korrektne ja õigesti paigutatud
postkast muudab postikulleri tööd
lihtsamaks
Nii saad oma saadetised kiiremini kätte. Paraku on Rakvere vallas endiselt palju
selliseid postkaste, mis nõuetele ei vasta.
Korrektse postkasti spikker
Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aegajalt jälgida, kas postkast suudab „teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid
saadetisi.
Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud
saadetistel sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema
mahutavusega postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed
mõõtmed on 2x23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise
kokku murdmist ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist.
Postkasti paigaldamisel jälgi, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs
ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi, jää,
jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse
ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast olema
juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast
lehekannet.
Oluline on et postkast oleks korralikult tähistatud. Juriidilise isiku postkastile
peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile
ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.
Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse.
Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada
ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta
võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse
ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel
on heaks tavaks paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb
ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või
teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus keelduda postkasti
teenindamast oma turvalisuse tagamiseks.
Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud
tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel
paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga,
et oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks
tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne
ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema
nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi.
Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat
kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti
asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti
asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse
postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust
toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud.
Augustikuu lõpuni on Omniva e-poest võimalik soetada soodushinnaga
postkaste.

26.08 kell 11 Access Barell päev. „Kas ootad enda ellu muutust?”
2.-31.09 sinises saalis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli tekstiiliõpilaste tööde näitus, II korruse fuajees rahvusvaheline karikatuurinäitus „Juubel – Eesti Vabariik 100’’

6.–7.09 XII KARKSI MEEFESTIVAL

Reedel, 6. septembril
kell 17 Vabadussõja Karksi lahingupaiga mälestuskivi avamine
Karksi külamaja juures
kell 19 Karksi ordulinnuses XII meefestivali avamine, Karksi
Peetri kirikus vokaalansambli Mirt kontsert
kell 20 Karksi ordulinnuses kontsert Abja torupillimängijatelt,
valgusmängud, tule-show
Laupäeval, 7. septembril
kell 10–15 sügislaat Karksi-Nuia keskväljakul, kultuurikeskuses
ja selle ümbruses.
Meetarvikute müük ja vaha vahetus kunstkärje vastu. Mesi ja
meetooted, käsitöö, istikud, raamatud, tööstuskaup jne.
Karussell, batuudid, loterii. Päeva juht Kai Kannistu
kell 10 päeva avamine. Rahvamuusikaansambli Kungla kontsert
kell 11.30 Mulgimaa noorteorkester
kell 12 kontsert „Tilgake mett. Mõmmi ja tema sõbrad“
kell 13 folkloorigrupp Sudijad
kell 14 parimate meetoitude valmistajate tunnustamine
kell 10–14 muuseumitoas Viljandi mnt 2 avatud näitus
“Killukesi Nuia EPT-st“
kell 11–13 kultuurikeskuse II korrusel: meetoitude konkurss
ja degusteerimine, sügisannid purgis, aiasaaduste näitus (kell
11–12 kohal EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse spetsialist
Kristine Volens) ja sügisesed lilleseaded.
kell 11–13 kultuurikeskuse fuajees tegevused lastele: näitemäng,
näomaalingud, käeline tegevus
kell 16.30 kontsert suures saalis: esineb ansambel Curly Strings.
Pilet eelmüügist 5.-, samal päeval 7.-.
Loengud Karksi-Nuia kultuurikeskuse sinises saalis
kell 11–12 Haigused mesilas/ Eesti Mesinike Liidu neljas auliige
Aleksander Kilk
kell 12–13 Mee varumine ja turustamine/ Mulgi-Mõisa mesinik
Jorma Õigus
kell 13–14 mesinike ümarlaud

21.09 kell 20 tantsuõhtu
28.09 kell 10 Novusturniir

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

26.09 kell 15 Rännak vanade fotode abil
2.–30.09 näitused „Aegumatu Pariis“ ja „Krutskeid täis kooliaeg“

Mõisaküla kultuurimaja
20.08 Taasiseseisvumispäev Mõisaküla keskväljakul.
    11.00 Pidulik rivistus keskväljakul
    KL Sakala Maleva Karksi Malevkonna lipu õnnistamise
tseremoonia
    KL Sakala Maleva pealikku tervituskõne
    Kaitseliidu ergutuste üleandmine
    Mulgi vallavanema tervitus
    Riigikogu liikme tervituskõne
    Kaitseliidu, Politseiameti Päästeameti, Punaseristi demo,
Kaitseliidu relvade näitus
    Naiskodukaitse, Noorte Kotkasteja Kodutütarde tegevuse
tutvustamine
    Maanteeameti põnevad õppestendid, pöörlev auto,
turvavöö-, kaalu- ja peatoeastend
    Sõdurisupp
13.00 Kontsert “Põldsepp ja pojad”
24.08 kell 10 Mõisakül linna III Kodukohvikute päev. Kohvikud
avatud Kooli ja Uuel tänaval. info tel 525 6049. Jälgige reklaami!
Mõisaküla muuseum puhkab 9.–22 septembrini.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

4.09 kell 17 Klubi 60+ hooaja avaüritus. Kohtume Mulgi
vallavanem Imre Jugomäega. Oodatud on ka uued liikmed!
Iga kuu 2. teisipäev kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Info tel 5348 2842.

KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
25. augustil kell 14 jumalateenistus armulauaga.
2. septembril kell 9 koolialguse jumalateenistus.
8. septembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
14. septembril kell 16 Halliste põhikooli 145. aastapäeva
jumalateenistus. Laulab Mõisaküla segakoor Kungla.
22. septembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Kirik on teelistele avatud augustis kolmapäevast pühapäevani kella 11–16.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus (ristimine, laulatus, matus,
hingehoid, piht), tel 5341 3394, e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797

KARKSI PEETRI KIRIKUS
1. septembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
15. septembril 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
1. septembril kell 14 kooliaasta alguse perejumalateenistus. Kutsume kõiki lapsi!
22. septembril kell 14 armulauaga jumalateenistus,
õpetaja Arvet Ollino.

Õppeaasta algus Mulgi
valla koolides
August Kitzbergi nimeline gümnaasium
1. septembril kell 10 koolimaja ees
Halliste põhikool
2. septembril kell 9 jumalateenistus kirikus,
seejärel aktus koolis.
Karksi-Nuia muusikakool
28. augustil kell 17–18 lisavastuvõtt
2. septembril kell 13 avaaktus
Mõisaküla koolis algab uus õppeaasta
1.septembril 2019 kell 9.Aktus on kell 10.
Abja gümnaasium alustab 2. septembril
kell 9.
Abja muusikakooli avaaktus on
3. septembril kell 14 Abja kultuurimaja
saalis.

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

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

Metsakeskus.ee

Ostan Karksi-Nuia
1–2-toalise keskküttega
korteri.
Tel 523 7378.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Teated ja reklaam

14

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
7. juunil sündis Gerli Rehemaa ja
Marko Põdra perre tütar EMILY
17. juunil sündis Kairi Vohla ja Heiti
Suure perre poeg ROBIN
18. juunil sündis Moonika Luhamaa ja
Mait Oru perre poeg MARKO
21. juunil sündis Kaisa ja Kaarel
Kuusiku perre tütar MARTA
1. juulil sündis Eveli Alliku ja Tauri
Õiguse perre tütar MARIBEL
5. juulil sündis Eneken Kuke ja Kayrot
Martma perre tütar TERREK
22. juulil sündis Elerin Kaasi ja Erki
Vilido perre tütar ELIISE

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

MÄLESTAME
JELISAVETA KUKKA

HELDUR KUREL

19.12.1925–13.06.2019

08.07.1957–8.07.2019

MILVI SÕMMER

VILLU LUUBERG

12.02.1938–14.06.2019

26.12.1954–11.07.2019

ANTS LENSMENT

SILVI TAMMOJA

07.02.1967–15.06.2019

10.01.1951–13.07.2019

LEA JOHANSON

VALENTINA ÕIGUS

19.10.1938–16.06.2019

20.09.1938–17.07.2019

VAIKE JAESKI

LEIDA TOOMSALU

20.03.1947–19.06.2019

22.06.1937–18.07.2019

PILVI KIKKAS

TIINA LÕO

10.04.1931–23.06.2019

16.03.1932–23.07.2019

KALEV LAAN

RIHO KIVESTE

23.02.1956–27.06.2019

05.07.1959–28.07.2019

LINDA PÄRNASALU

ROMY HENSEN

01.11.1939–3.07.2019

07.04.1961–28.07.2019

ILLE LUMI

VALENTINA
DANKOVITŠ

12.04.1947–3.07.2019

Mulgi valla infoleht

Õnnitleme eakaid hällilapsi
1. SEPTEMBER ELLI AASA
1. SEPTEMBER EDGAR VAGLAOTS
1. SEPTEMBER LAINE KIVISILD
1. SEPTEMBER JAAKKO JUHANI MANSSILA
1. SEPTEMBER GALINA HERA
2. SEPTEMBER ARTEMY PEDOK
2. SEPTEMBER EETEL KODASMA
3. SEPTEMBER LEIDA LEPLAND
3. SEPTEMBER ILMAR-JAAN KOHJUS
4. SEPTEMBER ASTA REISSAR
4. SEPTEMBER ARMA KIIVIT
4. SEPTEMBER MAIA LOIT
5. SEPTEMBER JAAN PARTS
6. SEPTEMBER HELVE-MILVI PEDAJA
6. SEPTEMBER ASTA LAANSOO
6. SEPTEMBER BORIS HAPONEN
7. SEPTEMBER ASTA LÜKK
8. SEPTEMBER VOLDEMAR TAMM
8. SEPTEMBER LINDA SOO
8. SEPTEMBER LEIDA KIVESTE
10. SEPTEMBER JAAN PIKAS
10. SEPTEMBER JAAN ELBLAOS
11. SEPTEMBER EEVI TIKO
12. SEPTEMBER BORIS TAKK
12. SEPTEMBER LEMBI SIKK
14. SEPTEMBER LEIDA PÄRNA
14. SEPTEMBER LEIDA LUIK
14. SEPTEMBER MILVI-MARIANNE UUDIK
14. SEPTEMBER JAAK VIIRA
15. SEPTEMBER SALME NIRK
15. SEPTEMBER HELVE HALLA
16. SEPTEMBER ENNO RAHE
16. SEPTEMBER TAMARA REEDER

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse
ettevõte AS Textuur otsib

LIIMPUITKILBI PRESSIDE SEADISTAJAT

Väljaõpe kohapeal.
Töö kahes vahetuses.
CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee või võtta ühendust
tootmisjuhiga telefonil 517 5485.
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17. SEPTEMBER VALVE RIIS
17. SEPTEMBER SALME KAHU
18. SEPTEMBER SILVI JÄRVESOO
19. SEPTEMBER ANNI KÖSTER
20. SEPTEMBER ODE KÕRGE
20. SEPTEMBER LUULE PEDANIK
20. SEPTEMBER MARJE KIIVIT
20. SEPTEMBER MAIE PUTNIK
21. SEPTEMBER VALLI RULL
21. SEPTEMBER LAURA BERGŠTEIN
22. SEPTEMBER JUTA VAABEL
22. SEPTEMBER ÜLO PUGAL
23. SEPTEMBER ANTON VILBING
23. SEPTEMBER SAIMA KUKK
24. SEPTEMBER THEDA TUGI
24. SEPTEMBER LINDA TINN
25. SEPTEMBER LEHTE KUUSK
25. SEPTEMBER RITA KAUNISSAAR
25. SEPTEMBER ARVO KALJA
25. SEPTEMBER HELVE VIINAPUU
25. SEPTEMBER VALDEKO JUHKAM
26. SEPTEMBER AINO LENSMENT
26. SEPTEMBER VÄINO KUDAK
26. SEPTEMBER TAIMI-VIIVE RÕIGAS
27. SEPTEMBER KAIE UUDELT
28. SEPTEMBER ELLEN SARV
28. SEPTEMBER LINDA SARAP
29. SEPTEMBER IIRA OLESK
29. SEPTEMBER KOIDULA MÄGI
29. SEPTEMBER AILE MEISTER
30. SEPTEMBER HELJU-MARIE RISO
30. SEPTEMBER MARE LÄÄTS
30. SEPTEMBER MARTIN LINDER

90
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98
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70
70
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82
80
81
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81
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85
75
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75
75

Ostame kasvavat võsa
Mulgi vallas.
Puhastame võsastunud
põllualad, metsaalad,
talukohad, kraavipealsed
ja teeääred.
Info tel 5345 8630
Tauri Õigus.

08.02.1948–30.07.2019

LEHTI TIKO

LAINE SEPPA

11.21.1935–7.07.2019

29.12.1932–05.08.2019

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse
ettevõte AS Textuur otsib

VOLVO FRONTAALLAADURI JUHTI

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

Töö kahes vahetuses.
CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee või võtta ühendust
tootmisjuhiga telefonil 517 5485.

MAHUTITE JA SEPTIKUTE
MÜÜK
VÕIMALUS TELLIDA KOOS
PAIGALDUSEGA
MAHUTITEL JA SEPTIKUTEL
OLEMAS VAJALIK
DOKUMENTATSIOON
TELEFON: +372 50 64 051
ALEKSANDER
aleksander.dobrus@gmail.com

