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Mulgi valla leht

Päikseline Viljandimaa memme-taadi
suvepidu Abja-Paluojal
18. mail kogunesid
Viljandimaa eakad esmakordselt Mulgimaa
pealinna Abja-Paluojale, et maha pidada järjekordne vägev suvepidu.
Etteasteid harjutasid
kollektiivid esmalt
kodus. Kevadel harjutati Abja spordihoones
tantsude üldjuhi Anneli
Arraste, lauljate üldjuhi
Anne Gomaa ja kapellide üldjuhi Mait Reimanni juhendamisel.
Peopäeva hommikul
anti veel viimast lihvi.
Pool tundi enne peo
algust rõõmustas publikut ja osalejaid meeleolumuusikaga Mõisaküla Bigbänd. Tervituskontserdiga astusid
üles Mulgi valla isetegevuslased: koondnaisrahvatantsurühm
Wallatud+Ütenkuun,
segarahvatantsurühm
Samm Sassis ja naiskoor
Õbeäidsme.
Suurel kontserdil osales üle 300 laulja, tantsija ja rahvamuusiku üle
terve Viljandimaa ning
kaugemaltki. Kokkutulnud oli 8 lauluansamblit, 19 tantsurühma ja 4
kapelli, kes panid peoplatsi elama, helisema
ja särama. Tantsijaid on
Viljandimaal rohkesti. Et
kõik kenasti platsile ära
mahuksid, siis jaguneti 2
gruppi – ühed tantsisid
rahvatantse, teised jällegi
seeniortantse. Kava sidus
vahetekstidega ühtseks
tervikuks Karin Sepp. Peo
korraldaja oli Abja kultuurimaja, toetasid Mulgi
vallavalisus, Viljandimaa
Omavalitsus Liit ja Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupp. Maitsvat
kehakinnitust pakkus
Vanamõisa Toitlustus
OÜ. Abja-Paluoja turul
ja keskplatsil toimus samal päeval ka kevadlaat.
Oli tore pidu. Rõõmu
tantsust ja laulust ning
koosolemisest, eeskujuks
noorematelegi!
Sama kavaga esineti

Kärstna Mõisa tantsurühm Metsalilled, Anu
Tomp
Mustla rahvamaja
Ta r v a s t u M e m m e d ,
juhendaja Anu Tomp
Memmede tantsurühm
Labajalg, juhendaja Aire
Ojalill
Mõisaküla memmede
rühm Vaprakesed, juhendaja Ene Hakkaja
Paala rahvamaja tantsurühm Tilder juhendaja
Merilin Metsatsirk

Peaproovis anti veel viimane lihv.

				

Foto: Lauri Sepp

Simmani tantsurühm
Hilised Õied, juhendaja
Tiiu Siim
Viljandi päevakeskuse
rahvatantsurühm Susanna, juhendaja Maie
Tammemäe
Tantsurühm Südikad,
juhendaja Helgi Linnas
Viljandi Pensionäride
Liidu memmederühm
Hõbelised, juhendaja
Brita Kaljuvere
Võhma eakate naisrühm Tald ja Apsat,
juhendaja Heli Tammai
Kabala rahvamaja rahvatantsurühm Segadik,
Heli Tammai

Sama kavaga esineti Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeol Tõrvas.

26. mail Tõrvas LõunaEesti memme-taadi suvepeol.

Suure-Jaani eakate ansambel Meelespea, juhendaja Riina Mankin

Abja kultuurimaja

Tänassilma rahvamaja
eakate lauluansambel
Rõõmsameelsed, juhendaja Ave Root

Täname kõiki peost
osavõtjaid ja nende
juhendajaid:
Karksi naisansambel
Ehatäht, juhendaja Syrle
Eesik
Võhma Vaba Aja Keskuse eakate lauluansambel
Elulõng, juhendaja Mait
Reimann
Eakate ansambel Metsalilled, juhendaja Age
Einulo

Viljandi Maakonna
Pensionäride Ühenduse
naisansambel Heliko,
juhendaja Eda Anton
Viljandi päevakeskuse
vokaalansambel Soliid,
juhendaja Ene Soolo
A b j a ku l t u u r i m a j a
naisansambel Viisivakk,
juhendaja Anne Gomaa
A b j a ku l t u u r i m a j a
memmede tantsurühm

Foto: Lauri Sepp

Meelespea, juhendaja
Viive Niinemäe
Viljandi tantsurühm
Mulgi Marid, juhendaja
Maie Roosimaa
Paistu rahvamaja tantsurühm Paistel, juhendaja Maie Roosimaa
Viljandi tantsurühm
Elurõõm, juhendaja Maie
Roosimaa

Saarepeedi rahvamaja
rahvatantsurühm Tantsulust, juhendaja Virve
Vuntus
Viiratsi vanemate naiste
rahvatantsurühm, juhendaja Annika Jones
Pilistvere Pillimehed,
juhendaja, Mait Reimann
Saarepeedi kapell,
juhendaja Tarmo Suvisild

Halliste eakate tantsurühm Sõsare, juhendaja
Anu Kangur

Karksi -Nuia kultuurikeskuse rahvamuusika ansambel Lustipill,
juhendaja Valdur Ilves

Karksi-Nuia kultuurikeskuse tantsurühm
Kadri, juhendaja Anneli
Arraste

Uue-Kariste rahvamaja kapell Ukaas, juhendaja Eha Lihtne

Karksi-Nuiat
läbiv riigitee
saab uue näo
Juunikuu teises pooles
algavad ehitustööd KarksiNuia 1,7 km pikkusel linnalõigul. Ehitustööde tulemusel saab tee uue katendi.
Lisaks tehakse muudatusi
suurema liiklusohutuse
tagamiseks. Selleks ehitatakse lõigu Pärnu poolsesse
otsa kiiruse piiramiseks
suunamuute saar, Viljandi
ristmik ehitatakse ümber
ringristmikuks ning Kooli
ja Võidu tänava vahelisele
alale tuleb tõstetud tööpind
ehk nn künnis. Töid hakkab
teostama Nordecon AS
ning järelevalvet AS Taalri Varahaldus. Ümbersõit
on tähistatud ajutiste liikluskorraldusvahenditega.
Ehitusmaksumus on 1,37
milj eurot ning tööde lõpptähtaeg oktoober 2019. Ehitusajal loodetakse inimeste
mõistvale suhtumisele.
ARTO JUHANSOO
Lääne teehoiu osakond
projektijuht

MTÜ Käetöö
koid tegemisi
MTÜ Käetöö koid lõpetas
maikuu lõpuga hooaja . Jõudsime teha päris mitmeid
Õpitubasi -tikkimist võrgule, korvide punumist erinevatest materjalidest, pakutrükki,
siidivärvimist, õmblemist ja
ka kirivööd raamil. Jätkame
sügisel kindlasti kirivöö ja
õmblemisega.
Tänud Mulgi vallavalitsusele, kes tegi meile WC ja pesuruumi. Tekkis meil võimalus pakkuda uusi teenuseid
kohalikele pensionäridele ja
puuetega inimestele.
MTÜ Käetöö koid osales
projektiga „Abikäsi“ kohaliku
omaalgatuse programmis ja
sai rahastuse oma projektile
„Abikäsi“. ’
Septembrist hakkame pakkuma pesupesemisteenust
pensionäridele ja puuetega
inimestele ning ka võimalust käia pesemas dušši all.
MTÜ Käetöö koid soovib
kaunist suveaega kõigile oma
liikmetele ja kaasaelajatele.
Kohtume sügisel!
Juta Jalakas
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Mulgi valla noortevolikogu alustas tööd
Mulgi valla noortevolikogu valimised toimusid 13.
maist kuni 18. maini. Hääletada said kõik Mulgi vallas
elavad või õppivad noored vanuses 13–26 eluaastat.
Valimisjaoskonnad olid avatud Abja gümnaasiumis,
August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis, Mõisaküla koolis, Halliste põhikoolis, Abja noortekeskuses,
Karksi- Nuia noortekeskuses, Mõisaküla noortetoas
ning Halliste rahvamajas. Hääletamas käis 18 % valimisealistest noortest, kellest enamik olid vanuses
13–19 eluaastat. Hääled jagunesid kandidaatide vahel
järgmiselt: Reet Joosing – 10; Liis Getliin Kala – 29;
Kaire Kannistu – 9; Saara Kiivit – 11; Kevin Rull – 19;
Cärol Ruukel – 32; Kaili Saar – 24; Sigrit Saar – 3; Berit
Tugi – 19; Iti Marii Varik – 22. Kõik hääli saanud noored
pääsesid Mulgi valla noortevolikokku.
Mulgi valla noortevolikogu alustas oma tööd 6. juunil toimunud koosolekuga. Mulgi valla noortevolikogu
eesmärgiks on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid
noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid
vallavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu tagab
noortele võimaluse rääkida kaasa kohalikul tasandil
otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu ning
võimaldab noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus
elus.
Soovime Mulgi valla noortevolikogu esimesele koosseisule edu ja julget pealehakkamist!
Mulgi valla noortevolikogu
valimiskomisjon

Korteriühistud saavad
taotleda toetust
Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust
biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava
või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti
saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga. „Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused
kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk.
Vähemtähtis pole ka välisõhu kvaliteet,“ selgitab
KIKi juhataja Andrus Treier. „Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne
1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud
kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.“
Toetust saab taotleda:
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks
mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
•fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
•biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi
asendamiseks kaugküttevõrguga.
KIK eelistab kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist
on keskkonnakaitselisest aspektist parima võimaliku
lahendusega. „Sellel juhul võib projekti maksumusse
lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd.
Teiste variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta,“ selgitab KIKi energeetika
valdkonnajuht Eduard Sizov. Toetuse taotlemiseks ei
ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud,
kuid korteriühistul tuleb lisada visioon ja kavandatud
tegevused maja soojustamiseks. Omaosalus peab olema
50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid teavet võib
sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info saab
KIKi kodulehelt või projektikoordinaator Reet Utsult
(reet.utsu@kik.ee, 627 4328).

Karksi-Nuias tunnustati Ivi-Heljo Harjut
19. mail avati KarksiNuia muusikakooli juures pink, mis valmistati
spetsiaalselt austatud
dirigendi ja muusikapedagoogi Ivi-Heljo Harju
auks tema 80. sünnipäeva
puhul.
Pink on valminud kohalike meistrite idee ja teostusena ning oma rahalise
panuse selle teoks tegemiseks ja paigaldamiseks
sai annetada iga soovija.
Pingi avamisel musitseerisid kohaliku muusikakooli õpilased, Ivi-Heljo
juubeli auks kokkutulnud
segakoor ja vilistlased.
Ivi-Heljo Harju on sündinud 18. mail 1939. aastal
Tartus. Peale Kärevere
7-klassilise kooli lõpetamist jätkas ta õpinguid
Tartu muusikakoolis ja
Tallinna riiklikus konservatooriumis.
1962. aastal asus IviHeljo ametisse koorijuhi-muusikapedagoogina
äsja avatud Nuia kesk-

Juubilar Ivi-Heljo Harju koos naiskooriga Maimu. Foto: Kai Kannistu

koolis, kus oli tal palju
tööd. Muusikatunnid olid
kõigis klassides, peale
selle veel ka ansamblid,
solistid ja igas vanuserühmas koorid. Samuti
saatis ta kooli rahvatantsurühmi ja juhatas
isegi puhkpilliorkestrit.
Nuia kultuurimajas juhatas Ivi-Heljo segakoori,
kellega 1965. aastal käis
juba üldlaulupeol. Pikka
aega juhendas ta nais- ja
meesansamblit ning EPT
a/ü klubis naiskoori Maimu ja meeskoori Venda.
Naiskoor on asutatud
1970. aastal ja laulab tä-

naseni, nüüd küll juba
Karksi-Nuia kultuurikeskuses.
1975. aastal asus IviHeljo Harju tööle Nuia
muusikakooli solfedžo
õpetajana. Tema juhendada jäid ka täiskasvanute
koorid, kellega on käidud
kõikidel laulupidudel.
Hiilgeaegadel laulis meeskooris 40 meest ja naiskoor koosnes 80 lauljast.
Riigi taasiseseisvumise
järel kutsuti Ivi-Heljo
Harju Abja kammerkoori
juhiks. Ta ütleb ise: „See
oli üks viljakas tööperiood, mille käigus rei-

sisime Taani, Saksamaale, Norrasse ja Itaaliasse
muusikafestivalidele.”
Veel lisab ta: „Viimased
aastad on vähendanud
lauljate ridu ja mure kooride püsimajäämisest on
tõsine. Aga me laulame
veel!”
Pingi avamisele järgnes Karksi-Nuia kultuurikeskuses juubilari auks
pidulik kontsert, kus esinesid tema juhendatavad
naiskoor Maimu, KarksiNuia muusikakooli segaansambel ja solistid.
Õnnitluslugudega üllatasid Lõõtsavägilased ja
August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi koorilauljad. Laulude vahele lugesin Ivi-Heljo meenutusi
ning mälestusi lapse- ja
nooruspõlvest, mille on
kirja pannud Kärt Leppik
oma gümnaasiumi uurimistöös.
Jõudu Ivi-Heljole
Tallinna juubelilaulupeol!
KAI KANNISTU

Mulgi mees nagu orkester
Ei ole palju mehi, kellel
oleks sama palju hobisid
kui Viljandis elanikke. Üks
selline aktivist on meie
maakonnas sündinud ja
siin elav satelliittelevisiooni tehnikuna töötav Elmo
Räbus. Mees, kes on mänginud käsipalli, osalenud
edukalt raievõistlustel, end
proovile pannud Alpide
kõrgeimal mäetipul Mont
Blancil, tegutsenud parameediku, rattasportlase ja
kanuumatkajana. Peagi 50
aasta juubelit pidav Elmo
on hinnatud kolleeg ja teeb
spordis silmad ette ka palju
noorematele.
Kuidas Viljandisse sattusid
ja miks siia pidama jäid?
Sündinud olen Mulgimaal Õisus. Pärast
Tihemetsa tehnikumi võeti mind Saksa sõjaväkke. Seejärel tõi armastus
Viljandisse ja siin olen elanud viimased 26 aastat.
Hing mujale ei ihka – Viljandi on niivõrd ilus linn.
Milliste hobidega tegelenud oled?
Spordialadest olen proovinud paljusid erinevaid.
Noorena käsipall, motokross, mäkketõus. Mõni
aasta tagasi läbisime sõpradega 180 km matkaraja ümber Mont Blanci. Viimastel

aastatel pigem rattasport,
kanuumatkamine, Võhandu maraton ja teised alad.
Olen ka Punase Risti parameedik. Kunagi käisin
koolitustel, nüüd koolitan
teisi. Valgamaal olid päästeteenistusega koostöös
Baltimaade õppused, kus
imiteerisime rongiõnnetust. Viljandi järvejooksul
hoidsin osalejate tervisel
silma peal.
Metsatöö pole ka võõras. Olen raievõistlustel
häid kohti saanud. Seal on
sellised alad nagu puude
täpsussaagimised, okste
laasimine, mootorsae keti
vahetus jms. Hiljuti võis ka
Maamessil näha 12-meetrise puu langetamist nii
täpselt, et sellega tabatakse
tikku.
Teinekord on juhtunud,
et oleks vaja kliendi juures
mõni puu eest ära võtta. Kui
võimalik, aitan.
Kust sa kõigi nende hobide
jaoks energiat leiad?
Seda küsitakse tihti. Vastan ikka, et kui tegeleda
endale meeldivate asjadega, siis pole erilist motivatsiooni vaja. Töörütm
on ka paindlik, võimaldab
mobiilsust.
Oled TVPlay Home ehk
endise Viasat tehnikuna
töötanud 15 aastat. Kuidas

Elmo Räbus (keskel) peale võistlust rattahuvilistega poseerimas.
			
Foto: erakogu

on „pilt“ selle ajaga muutnud?
Esimesed kaheksa aastat pidasin arvestust, mitu
antenni olen paigaldanud.
Kuskil 6000 juures läks arvepidamine sassi. Pildikvaliteet on muidugi kordades
tõusnud. Varem oli antenni
paigaldamisi rohkem, praeguseks on see enamikel
olemas. Hetkel soovitakse
rohkem teist või kolmandat
digiboksi või internetiteenust.
Mis on kõige huvitavamad
lood tööga seoses?
Töö viib mind Piusast
Pärnuni. Olen paigaldanud
antenne igasse võimalikku
ja võimatusse kohta. Üks
klient elas vanas vagunis,
panin sinna külge. Olen ka
kuuse tippu roninud antenni kinnitama.

Ükskord helistas klient,
et signaali pole. Alles oli ta
lasknud naabrimehel uue
antenni paigaldada. Sõitsin
siis kohale ja selgus, et see
oli kinnitatud tuppa voodi
külge.
Kas kõigi nende hobide
kõrvalt jääb aega ka tugitoolispordiks?
Ikka. Pikkadel sõitudel
on hea vabal hetkel mobiilirakendusest spordiülekannetele kaasa elada. Kusjuures see toimib üllatavalt
hästi ka kehvema leviga
kohtades. Lemmikud on
ikka pallimängud: jalgpall,
korvpall, käsipall. Samas
ka teised alad, kus eestlastele pöialt saab hoida, nagu
motosport ja kergejõustik.
KRISTJAN-JOHANNES
KONSAP
TVPlay Home
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Vastuvõtt Mõisaküla muuseumis
Juba üle 10 aasta on
saanud kauniks tavaks
kutsuda õppeaasta lõppedes Mõisaküla muuseumi saali tänuüritusele
tublimad Mõisaküla kooli
õpilased, nende õpetajad ja Mõisaküla lasteaia
õpetajad. Kuuludes Mulgi
valda on traditsiooni jätkatud ja vastuvõtu korraldas Mõisaküla linnapea
Ervin Tamberg. Ta tänas
oma kõnes õpetajaid nende panuse eest kohalikus
koolis, samuti õpilasi,
kes on silma paistnud
nii tublis õppetöös kui
ka spordis. Lasteaiaõpetajatel on aga tore näha,
kuidas nende varasemad
kasvandikud on sirgunud
ja kes millisel alal silma
paistavad. Kõik kutsutud
said tänukirja ja roosiõie.

Kõik kutsutud said tänukirja ja roosiõie. 			

Kaetud oli peolaud. Tänavusel vastuvõtul oli üks
erinevus varasemast – jäi
ära puu istutamine enne
vastuvõttu. Põhjuseks

kesklinnas toimuvad ehitustööd. Linnapea sõnul
saab puu istutamine toimuma sügisel uue kooliaasta alguses.

Foto Anu Laarmann

Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi
juhataja

Mõisakülas sai teoks neljas Piiripunktilaat
Juunikuu teine pühapäev tõi Mõisakülla
rohkelt rahvast. Toimus
neljas Eesti-Läti ühine
Piiripunktilaat. Kaupmehi
oli üle saja ja müügitelgid
jaotusid piiripunktist kuni
EELK Mõisaküla kirikuni.
Et laadaliste jalavaeva
vähendada, sai linnas autoga sõita kuni kilomeetri
kauguseni piirist. Lisaks
oli kohal Laadarong. Tehti
lustisõitu või tuldi piiripunktist kaubakottidega
oma kodule või autole
lähemale. Lätlastest külastajad parkisid autod oma
riigi poolele. Hommikune
äike asendus päevakuumusega ja nii oli ilm laadanautlejatele suurepärane.
On teada vana tõde, et
vabas õhus toimuva ettevõtmise õnnestumine
sõltub väga palju ilmast.
Peakorraldaja, Mõisaküla kultuurimaja direktori Laine Pedaja sõnul
olid laada tõmbenumbriks
odavad istikud. Kokku tuli
ligi poolsada taimemüüjat,
nendest omakorda pooled

Abja Meelespea klubi 2018/2019 hooaja lõpetas 30. mail
toimunud klubiõhtu. Külaliseks oli ajakirja 60+ toimetaja
Eve Rohtla. Huvitavad olid külalise meenutused Sakala
toimetajana, tööaastad Eesti televisioonis ja praegune töö.
Kuulajaile meeldisid ajakirjad avaldatud autorid. Suur tänu
külalistele, kes on sisustanud meie õhtuid.
Igal aastal lõpetame hooaja ekskursiooniga. Oleme Eestile
ringi peale teinud. On mida taas vaadata ja näha uut. Eesti
on ilus.
Sel aastal 12. juunil otsustasime üle vaadata luiteala Pärnumaal. On ju 60 km pikkune ja 2-4 km laiune luiteala kaunis,
männimetsane, osooniküllane. Tolkuse raba Rannametsas
pakkus hea ülevaate raba liigirikkusest, looduse ilust. Hea
füüsilise koormuse saime loodusrajalt ja vaatlustornist.
Pidasime koormusele vastu.
Imetlesime rannarahva töökust, sest nende kätetööna valmis 27 km pikkune Timmkanal, mille kaudu said ühenduse
Rannametsa ja Ura jõgi, et luua veetee mereni. Köitvad on
rannaäärsed puhkealad Lemmes, Lepaninal ja omaaegne
kosmonautide puhkebaas, kus olevat Läänemere kõige
päikeselisem paik. Vaatasime veelkord üle rannakülad –
Tahkuranna, Häädemeeste, Kabli, Treimani. Neis külades
sai alguse purjelaevade ehitamine. Tublidele meestele on
püstitatud mälestusmärgid.
Külastasime Heinaste Merekool-muuseumi. Piltide ja
kirjade järgi sai veelgi rohkem selgeks selle kooli vajalikkus ümbruskonnale. Oli ju 2/3 õpilastest eestlased. Vaja oli
teadmistega tüürimehi ja kapteneid.
Meenutasime Konstantin Pätsi temale pühendatud ausambajuures kodutalu maadel Tahkurannas.
Kogesime järjekordselt, et Eestimaa pakub palju vaatamist
ka eakatele.
Suur tänu kõigile eakaaslastele, et oleme saanud koos
aega veeta.
Leida Lepland
klubi juhatuse nimel

PÄRIMUSLIK LASTELAAGER „VÄIKEKANNEL JA TEISED”
MÕISAKÜLA KOOLIS
11.-15. augustil 2019

Osalema on oodatud lapsed vanuses 7-15 aastat.
Eelnevat pillimänguoskust ei pea olema.

Vaade piiripunktist Mõisaküla suunas.			

meie lõunanaabrid lätlased. Neli aastat tagasi alustades oli mõttes teha vaid
ühekordne laat, aga et esimene kord läks suurepäraselt siis aastate jooksul
on laadaliste arv vägevalt
paisunud. Müüdavat kaupa on väga erinevat, alates kalamaimudest kuni
kirvesteni. Rõõmu teevad
omanäolised käsitöölised.
Ei puudunud ka toidu- ja
riidemüüjad, lisaks kotid,
potid, korvid..

Laada teeb eriliseks ka
see, et alati saab keskpäeval piiripunktis nautida
mõlema riigi taidlejate
esinemisi ja paar tundi
hiljem toimub teistlaadne kontsert EELK kiriku
juures. Seekord oli seal
kuulata-vaadata festivali
„Torupill ja karmoška“
suur lõppkontsert „Pidu
sinus eneses ja ümber“.
Kontsertidel on alati suur
vaatajaskond.
Piiripunktilaat on oma-

Foto Uno Tisler

näolise laadameluga kinnistunud müüjate-ostjate
mällu ja nii oodatakse juba
järgmise aastal juunikuu
alguses viienda laada toimumist.
Laine Pedaja tänab kõiki, kes toimunud Piirilaada õnnestumisse oma
panuse andsid.
Anu Laarmann
korraldustoimkonna liige

juhtumistest 120 aasta vältel.
Ülesehituselt ja kujunduselt on raamatud teatud elementides sarnased, seepärast
võiks neid nimetada tinglikult „kaksikuteks“. Teatavasti
kuulus 13. sajandi alguseni  hilisem Karksi kihelkonna
ala koos Halliste kihelkonnaga Aliste ehk Alistegunde
muinaskihelkonda, hiljem oli
ta omaette kirikukihelkond.
1587–1877 moodustas Karksi

koos Hallistega kaksikkihelkonna, mille pastoraat asus
Hallistes.
Halliste raamatu piltide autoriteks on kohalikud lapsed, keda juhendasid Inga
Tiirats, Katrin Ots ja Maile
Kreevs. Karksi raamatu on
illustreerinud Hülle Haabi
Karksi Noorte Kunstistuudio
õpilased.
Halliste ja Karksi kihelkonna lood on väärt lugemine

Laagri tegevused:
• Pilliõpe: 6-7 ja 10-keelne
väikekannel, ukulele,
plokkflööt,
parmupill, karmoška
• Mäng pilliansamblis
• Laulu- ja murumängud,
pärimustants
• Käsitöö ja meisterdamine

• Toidu valmistamine
• Väljasõit Paudi tallu
• Pärimuslik jutuõhtu ja
kontsert – külas Piret Päär
ja Kulno Malva
• Üks öö Mõisaküla
Kultuurimajas
• Laagri lõpetamine ja
esinemine ühiskontserdil

Tegevused toimuvad päevasel ajal ajavahemikus 10–16.
Osalemistasu on 60 eurot, mis sisaldab kõiki laagriga
seotud tegevusi, väljasõitu, materjale ja lõunasööki.
Võimalus tasuda osade kaupa. Laagrit toetab Mulgi vald.
OSALEMISSOOV PALUN SAATA MEILIAADRESSILE
katrin.muusikaring@gmail.com või telefonil 5645 6769
Registreerimistähtaeg on 31.07.2019.
Lastega tegelevad õpetajad Tiiu Mänd, Kadri Mägi, Kärt Pärnat,
Maile Kreevs,Marvi-Liina Riid ja Katrin Läll.

Halliste ja Karksi kihelkonna lood
Mulgimaa kirjastuselt Kaarnakiwi on ilmunud
kaks koduloolise sisuga raamatut: „Halliste kihelkonna
lood“ ja „Karksi kihelkonna
lood“. Need sisaldavad artikleid mõlemast kihelkonnast,
mis on ilmunud ajavahemikul 1823–1939 eestikeelses
ajakirjanduses. Raamatutes leidub üle poolesaja põneva ja eriilmelise loo koloriitsetest isikutest ja veidratest

Meelespea klubi lõpetas
hooaja

nii suurele kui väikesele ja
kaunis kingitus meie külalistele. Raamatut on võimalik
soetada Konsumitest, Abja
raamatukauplusest ja valla
suveüritustelt.
Raamatute väljaandmist
toetasid Mulgi Vallavalitsus,
Rahvakultuuri Keskus, Kaupo Välba ja Andres Rõigas.
KALLE GASTON
raamatute koostaja

Mulgi valla infoleht

4

Tuli, vesi ja suur rahvapidu
V

aarisa, kes esimesena hirmu võitis ja tulele lähedale läks,
unustas oma nime kivisse
raiumata. Seepärast me
täna ei oskagi kõigi tähtsate
leiutajate kõrval tema nime
öelda. Isegi pea kõiketeadev internet jäi vastust
otsides lootusetult “mõttesse”! Ometi oli just tule tark
kasutamine see, mis meid,
inimesi, kogu ülejäänud
looduse lojustest põletava
seinaga eraldas. Me ei tea
kindlalt sedagi, millal õnnestus ürgsel inimesel ise,
välgulöögi või vulkaani
abita, tuli süüdata. Igatahes
oli enamasti pikselöökidest
süttinud tuli selle hetkeni
iga küttide seltskonna kalleim vara, mida hoiti, kaitsti ja kanti endaga kaasas.
Mina arvan, et tule kaasas tarimine pidi kestma
väga kaua, sest see on meile
lausa geenidessegi sügava
jälje jätnud. Kõrgelennulise tehnoloogia pakutavad
imelihtsad ja imeodavad
vahendid soojendava tulukese süütamiseks tunduvad äkki ununevat ja
... Siinkohal jätan targu
kõrvale ülipika nimekirja
neist tule tassimisega seotud üritustest, mis meie
laulu- ja tantsupeotule
teekonnale vähemalt ühes
tundemärgis sarnanevad!

33 päeva kestev
teekond
1. juunil Eesti Rahva
Muuseumi pargis süüdatud tuli rändab ringi
mööda Eestimaad. Esmakordselt tegi laulu- ja tantsupeotuli rännaku terves
riigis 50 aastat tagasi, 1969.
aasta juubelilaulupeo eel.
Seekordne, 33 päeva kestev
teekond Tallinnasse algas
Saaremaalt ning jõudis
13. juuni õhtupoolikul
Mulgi valda Viljandimaal.
Selleks, et meie liitunud
valla kõik osad saaksid
igale eestlasele südamelähedast tõrvikut oma õuel
natukenegi näha ja võibolla käeski hoida, pidid
tuletulemise korraldajad
kõvasti vaeva nägema.
Mulgi vallas veetis tuli
ainult kaheksateist tundi,
millest kõvasti üle poole
pidid korraldajad tema
puhkamiseks loovutama.
Inimese kontrolli all olev
tuli ei liigu ju iseseisvalt
sammugi, saatjad- valvurid

aga vajavad kõige lihtsamaid inimlikke asju nagu
toekas kõhutäis ja magus
uni.

Pidu käib juba enne
tule
saabumist
13. juuni pärastlõunal kogunes tasapisi pidulikus riietuses rahvast
Sudiste külamaja juurde.
Kaitseliidu Sakala maleva UNIMOG sai endale
kastinurkadesse kased,
külgedele kõigi osaliste
lipud ja peeglivartele rahvusvärvides lindid. Juba
terve tund enne oodatava
eeldatavat saabumist oldi
valmis! Julius Vilumets
mängis lõõtspillil näpud
soojaks ja tantsurahvas ei
vaadanud seda mitte niisama pealt. Fotograafid, kaameramehed ja nutigraafid
katsetasid oma vahendeid
usinasti. Kell nihkus omasoodu. Keegi ootajatest
polnud kunagi näinud,
et tuli kellast hooliks, kui
tuletooja seda ei tee! Veidi
vähem kui 18 tundi hiljem
kogesime meiegi minutite
pikkuse erinevust ...

Kõik kohtadele ja
läksime
Oodatav saabus rõõmsa tuututamise ja laiade
naeratuste saatel. Käepigistused, lühikesed tervituskõned, tule üleandmine ja soovijate laternate
süütamine laulupeotulest,
mälestuseks puu istutamine, laulud-tantsud ja
ringmängud kohalikelt
kultuurihoidjatelt, mulkidele omane kaetud suupistelaud – kõik see eelnes
teele asumisele. Kohaletulnud Mulgimaa ja Mulgi
valla väärikaid kodanikud
leidsid peagi teekonnale
asumiseks enesele koha
tuld saatvates sõiduvahendites. Tõrvik Mulgi
vallavanem Imre Jugomäe
kätes asus Kaitseliidu UNIMOGi kabiinis tavapäraselt
vaatlejale kuuluvale kohale. Lippudega kaunistatud
autokastis sõitsid kaasa
lisaks laternaga tule saatemeeskonna noormehele
loomulikult lõõtsamees
Julius, Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde esindajad,
Mulgi kultuuri Instituudi
juht Ave Grenberg, Laine
Pedaja, Lauri Sepp ja fotograaf Jaan Männik.

Tule teekonnale oli planeeritud peatused Kullas,
Uue-Karistes, Mõisakülas,
Abja-Paluojal ja KarksiNuias. Õhtul ootas ees
simman Lossimägedes.
Kõigis peatuskohtades
pidas lühikese tervituskõne kohalik juht, jagati
soovijatele tuld, esinesid
lühikese etteastega piirkonna vaimuvara hoidjad
ja pakuti midagi suupärast.
Tuhalaane külavanem Enn
Sarv andis igas peatuskohas üle EV-100 metallist
mälestusplaadi. Usinasti
kasutati võimalust laulupeotule tõrviku seltsis
pildistamiseks. Rahvast
oli kõikjal arvukalt ja aeg
kulus kiiresti – nagu polekski minutis tervelt 60
sekundit!

Vahvad Sudiste naised tuld ootamas. 		

Fotod Lauri Sepp

Paduvihm ja
äiksetorm
pidulisi ei sega
Meeleolu muutumist
polnud märgata isegi siis,
kui pisut enne Vana-Karistesse jõudmist päikesepaiste karmi äikesetormiga
asendus. Tule saatjate riided said vältimatult vihma
mõju tunda ja autokastis
pidi seltskond kodumaa
kaunist vaadet presendiga
varjama. Vana-Kariste elanikud olid vist kõik koos
tuld tervitama tulnud.
Tegemist võis olla külale
ajaloolise sündmusega,
mida suvine vihm kuidagi
ei riku. Vihma jätkus seekord heldelt kogu õhtuks.

Tuli jõudis Kulla leerimaja juurde.

Teekond jätkub
NOBEdalt
Abja-Paluoja ja KarksiNuia vahelise teekonna
sõitis tõrvik Eestis konstrueeritud ja valmistatud
elektriautos NOBE. Pilku
püüdev sõiduriist jõudis kenasti sihtkohta, kus
vihma mõjul sai simman
toimumiseks peoplatsi
kultuurikeskuses. See oli
energiliselt rahmeldanudkärkinud Ilmataadi ainus
võidupunkt tuletulemist
korraldanud meeskonna
vastu!
Kui simmanile hoog
sisse sai, lahkus laulurahvas koos tulemeeskonnaga
vaikselt peoplatsilt. Nende hästi õpetatud hääled
pidid laulu- ja tantsupeotule Karksi kirikus unele
suigutama.

Uue-Karistes said kõik soovijad tuletõrvikut käes hoida.

Kaunilt kõlanud laulud
tulid ülesandega toime.
Saatemeeskond võis nüüd
tunnete ja tegudega täidetud päevast puhata.

Läheme jälle
liikvele
14. juuni hommikul
kogunesid kõik taas kiriku
juurde. Imeliste vaadetega
lossimäed ahvatlesid pildistamisele. Kell 9 võttis

tule äratamise südameasjaks tütarlaste torupilliansambel. Vastärganud tuli
sai teekonnal Sooglemäele
Mulgi vallavolikogu esimehe Arvo Malingu kätest
hoitud, meeskonnaga oli
liitunud ka Mulgi vanem
Siim Kabrits. Enne KarksiNuiast lahkumist külastati
Friedrich August Saebelmanni ja Aleksander Kunileidi lapsepõlvekodu

tähistavat mälestuskivi,
mida valgustama jäi Kaire
Kannistu poolt laulupeotulest süüdatud latern.
Lühikese ülevaate vendade tegemistest esitas
kogu tuleteekonna Mulgi
vallas kaasa teinud väärikas tantsupedagoog ja
ajaloo uurija Lille-Astra
Arraste.
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Tugevast vihmast hoolimata võeti Mõisakülas tuli rõõmuga vastu.
Karksi-Nuias anti tõrvikut edasi käest-kätte.

Abja kultuurimaja ees laulis tulele naiskoor Õbeäidsme.

Viljandi- ja Valgamaa
piiril ühines laulu- ja tantsupeotule kolonniga selle
saabumist kärsitult oodanud Valgamaa esindus.

Koos sõideti Sooglemäele,
tulevase Mulgimaa külastuskeskuse juurde. Lühikesel tseremoonia järel
liikus tuli edasi juba Tõrva

Tuleäratajad Karksi ordulinnuses.

vallarahva kätes. Mulgi
valla meeskond suundus
taas igapäevaste tegemiste
juurde ja otse loomulikult
– peagi algavat suurt pidu

ootama. Esimest korda süttib Mulgi vallas rännanud
tõrvikust tantsupeotuli
juba 4. juulil Kalevi staadionil.

Tuletulemine Mulgi vallas oli paljude inimeste ühise töö vili. Suurima koorma
sellest kandsid oma õlul
Laine Pedaja, Kai Kannistu

ja Deily Tatar, Lauri Sepp,
Krista Kunimägi ja Ivi Alp.
Tänu neile!

Enn Pinsel

tuleteekonna autojuht,
kaitseliitlane

Raamatukoguhoidjate õppereis Leetu
5.–8. juunini korraldas
Viljandi linnaraamatukogu
maakonna raamatukogutöötajatele õppereisi Leetu.
Mulgi valda esindasid Halliste, Kamara, Mõisaküla ja
Õisu raamatukogu. Eesmärgiks oli tutvuda rikkaliku ja
mitmekülgse Leedu Vabariigi kultuurilooga.
Esmalt tehti meile väike
üllatus. Sõitsime veidi suurematest teedest eemale ja
peagi olime jõudnud väikesesse asulasse Kernavѐsse,
mis asub Neri jõe kaldal 35
km kaugusel Vilniusest. See
oli Leedu Suurhertsogiriigi
esimene pealinn ja vilgas
kaubanduskeskus. Kaitsealal asuvad kõrged künkad
annavad aimu keskaegsetest
müüridest ja kindlusrajatistest. Mööda puutreppe üles
rühkides sai nautida imeilusat vaadet ümbruskonna
maastikule. Tänapäeval on
see Leedu tähtsaim arheoloogiline leiupaik ja 2004.
aastast on UNESCO maailmapärandi nimistus.
Edasi viis meid tee Vilniuse suunas. Vilnius on
vaieldamatult väga kaunis
linn, mida tõestavad korras kitsad kõrvaltänavad ja
esinduslikud arhitektuurimälestised. Vilniuse vana-

linn on 1994. aastast kantud
UNESCO maailmapärandi
nimistusse. Siin paiknevad
paljud kaitsealused objektid,
mõningatega saime ka meie
lähemalt tutvust teha nagu
näiteks Vilniuse katedraal,
Katedraali väljak, Gediminase torn, Vilniuse ülikooli
kvartal, Koiduvärav, Peeter
Pauli kirik jne.
Tegime väikese jalutuskäigu ka kesklinnas asuvasse
Užupise Vabariiki. Asub see
Vilnia jõe ääres, kus kohalik
kogukond kuulutas 1. aprillil
1997 a. välja oma vabariigi,
millel on president, põhiseadus, valitsus, lipp ja raha,
isegi 12-liikmeline armee.
Meeldejäävaks sai Vilniuse
Ülikooli külastus, mis on
Baltimaade vanim ja Leedu
suurim. Asutati see jesuiitide kolleegiumina 1568.
aastal ning 1579 a. sai sellest
kõrgkool. 1570 a. pandi alus
ka tänasele Vilniuse ülikooli
raamatukogule. See sopiline
arhitektuuriliselt mitmekülgne ülikoolilinnak oli
tõesti muljetavaldav. Hoonete sisekujunduses on rikkalikult freskosid ja maale.
Elevust tekitas, kui saime käes hoida ja sirvida
auväärset esimest leedukeelset väikeseformaadilist

raamatut. Selleks oli 1547.
aastal trükitud luterlik „Katekismus“, koostajaks sealse
ülikooli tudeng Martynas
Maźvydas. Raamatus on
veel aabitsaosa ja kirikulaulud koos nootidega. Enne
Teist maailmasõda ei olnud
Leedus sellest raamatust
ühtki eksemplari. 50ndatel
külastas Leedut Odessa ülikooli professor, kes rääkis,
et oli raamatut näinud ühes
Odessa raamatukogus, aga
millises, polnud enam meeles. Asja mindi uurima ja
leitigi „Katekismus“ Odessa
teadusraamatukogust, kus
oli küll kartoteegikaart, aga
raamatut ennast polnud…,
see oli lihtsalt sel hetkel laenutatud ühele lugejale, kes
soovis leedu keelt õppida.
Kui olime tutvunud vana
raamatukoguga, mis asus
XVI saj autentsetes ruumides, siis külastasime ka igati
kaasaegset ülikooli raamatukogu linna ääres Saulѐtekise
Tehnoloogia orus. Raamatukogu avati 2013. a. ja on
varustatud uusimate tehnoloogiatega ning võimaldab
õppida ja töötada 24 tundi
ööpäevas ja 7 päeva nädalas.
Järgmisel päeval võtsime
suuna Trakai poole. Sealne
saarelinnus rajati Vytautase

valitsusajal 15. saj alguses,
nüüd asub seal Trakai ajaloomuuseum. Saime nautida
ennelõunast idüllilist järvevaadet ja linnuse vägevat
arhitektuuri. Peale jalutuskäiku suundusime karaiimide rahvusrestorani Kybynlar,
kus meid ootas lõunasöök
nende rahvusroogadega.
Karaiimid on türgi-tatari
rahvas ja tulid Leetu juba 14.
saj suurvürst Vytautase kutsel, kes värbas suurekasvulisi
mehi oma kaitsemeeskonda.
Mehed tulid koos peredega
ja Trakaisse jõudis umbes
paar tuhat karaiimi. Neile
anti maad ja nii nad sinna
kanti paikseks jäid.
Külastasime veel ka
Martynas Mažvydase Leedu
Rahvusraamatukogu. Seal
kingiti meie maakonnale neli
suurt raamatut, mis tutvustavad Leedut. Peagi saavad
meie maakonna lugejad
nendega lähemalt tutvust
teha, sest iga omavalitsus
saab ühe raamatu. Mulgi
vallas saab selle endale Karksi-Nuia raamatukogu, kust
saavad teised raamatukogud
laenutada.
Programm oli tihe ja väga
infoküllane. Jalgsi käimist oli
palju, kuid see oli seda väärt,
sest oleme kindlalt Leedu

Raamatukoguhoidjad Vilniuse ülikooli ees.

elu-olust jälle rohkem teadlikumad. Kui seltskond hea
ja ilm super, siis isegi Gediminase torni tippu ronimine
polnud miski raskus. Seal
asuv vaateplatvorm andis
parima vaate Vilniusele, mis
jääb kindlasti kauaks veel
mällu.
Oli igati meeldejääv reis.
Suure tänu on ära teeninud
giid Tiina Kattel, kes töötab

Foto: Reet Lubi

nii Tartu kui ka Vilniuse ülikoolis. Tänu temale saime
Leedu ajaloost ja kultuurist
põhjaliku ülevaate. Tänusõnad veel organiseerijale
Viljandi linnaraamatukogule
ja Mulgi vallavalitsusele, kes
võimaldas meil selle reisi
teoks teha.
ANNE JÄRVIS
Õisu raamatukogu
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XIV Sakala mängudel oleks võinud
minna paremini
Üle aasta toimuvad
Sakala mängud olid sedakorda esimesed peale
omavalitsuste ühinemist.
Kõik neli Viljandimaa
omavalitsust olid esindatud pea kõikidel aladel ja üksikutel aladel
olid oma võistkondadega
esindatud Imavere ja
Tõrva vald. Mulgi vallal
ei olnud võistkonda petangis.
Meid saatis edu kahel
alal: tõstmises ja meeste
korvpallis 40+. Tõstmises toodi Enn Raieste
juhendamisel individuaalselt valda kolm
kuldmedalit, mille pälvisid Rihard Reimets,
Gert Lehtme ja Iti Marii Varik. Hea tulemuse
kahe tõste kogusummas
ja hõbemedali sai Tõnis
Veerme. Korvpallivõistkonna rivistas mänguväljakule Taimo Tugi ning
kõik mängud võideti
ülekaalukalt. Võitjate üle
kohut mõista ei saa, aga
tooksin välja need alad,
kus oleks võinud minna
palju paremini. Mulgi
vallale oleks pidanud
kuuluma esikoht ka kergejõustikus ja discgolfis,
aga mõlemal alal jäädi
kolmandaks ehk eelviimaseks. Kergejõustikus
jätsid mõned mängudele
registreeritud sportlased
tulemata ja discgolfis
eelistasid parimad mängijad ühte sarja Tarvastus. Kergejõustikus sai
kolm kuldmedalit Mari
Kahu, kaks kulda kuulusid Jander Heilile ja

spordiuudised
Tõstmisest

Sakala mängude tõstevõistlustel võitis Mulgi vald võistkondliku esikoha.			
Foto Anu Laarmann

Võidukas korvpallimeeskond: (ees vasakult) Ardo Agasild Erik Casar, Andres Arro, Harly
Pelisaar; (taga vasakult) Taimo Tugi, Meelis Pehk, mänedžer Heiki Arro, Janis Sarv, Jaak
Karp. 					
Foto: Eve Mikson

Kaire Sinimetsale. Erki
Leppiku võidutulemus
odaviskes oli 73.66 m.
Medalivõitjaid ja häid
tulemusi oli teistelgi
Mulgi valla sportlastel.
Võistkondlikult oleksime
kergejõustikus olnud
võitjad, kui tabelisse ei
oleks jäänud kolm veteranide ning 11 naiste ja
meeste tühja kohta.
Võrkpallis suudeti
naiste ja meeste võistkonnad komplekteerida, aga vald ei suutnud
võistlema saata neide ja
noormehi. Kuna kõikide
vanuseklasside punktid
liideti kokku, siis sellest
oli tingitud võrkpallis
tagasihoidlik tulemus.
Jalgrattakrossis tegid mehetegusid Kristo Sepp ja

Olavi Israel. Mõlemad
olid omas vanuserühmas kolmandad. Jalgrattakrossi võistkondlik
hea koht jäi selle taha, et
meil ei olnud välja panna
naisvõistlejat.
Osavõturohkem ala oli
mälumäng ning mulkide viienda kohaga võib
rahul olla. Jalgpallis ja
kabes suutis Mulgi vald
oma esinduse mängima
saata, aga viie arvesse
mineva parema spordiala hulka need ei mahtunud. Viljandi linn ja Viljandi vald olid suuremas
alagrupis ning Mulgi
vald ja Põhja Sakala vald
väiksemas. 2. koht selles
alagrupis on väikeseks
lohutuseks, sest see tähendab alagrupi viimast

kohta.
Kokkuvõtteks võib
öelda, et arenguruumi
on ja kindlasti tuleks
üle vaadata sportlaste
rahastamine, sest miks
peaks vald toetama neid,
kes üle aasta toimuvatel
mängudel ei leia aega
Mulgi valla au kaitsta. Tänan valla spordikomisjoni nimel kõiki
sportlasi, kes leidsid aega
valla eest võistlema tulla
ning samuti neid tublisid
eestvedajaid, kes aitasid
võistkondi koostada.
Kõigil huvilistel on
võimalik tutvuda spordialade protokollidega
Viljandimaa spordiliidu
koduleheküljel.

Sakala mängude tõstevõistlustel 22.05.2019 võitis Mulgi
vald võistkondliku esikoha. Pildil vasakult paremale Siim
Luhaäär (individuaalselt 4.), Marcus Paide (3.),Rihard
Reimets (1), Rita Reimets (4.), Rihanna Reimets (3.), Olari Järv (5.), Aare Karl Järv (8.), Ronar-Tarmo Akkaja (3.).
Tagareas Iti Marii Varik (1.) Kati Nurmeotsa (4.), Allan Keng
(3.), Tõnis Veerme (2.), Erik Raagmets (2.) (8.), Gert Lehtme (1.)
18. mail toimusid Sindi seltsimaja laval XX Aleksander Kase
mälestusvõistlused tõstmises. Aleksander Kask tuli aastatel
1925 ja 1939 14 korda Eesti meistriks. 1928. a olümpiamängudel
Amsterdamis saavutas ta sulgkaalus 15. koha. Sel võistlusel on
võistelnud noored, juuniorid, mehed ja naised alati absoluutarvestuses ilma kehakaaludeta.
Noorte arvestuses tuli teiseks Erik Raagmets summaga
185 kg ja kolmandaks Gert Lehtme summaga 176 kg.
Enn Raieste

TULEKUL

Karksi lennupäev
tuleb taas!

LEO LIIBER

Tartu võimlemispidu oli meeldejääv
28. mail toimus Tartu
Tamme staadionil võimlemispidu „Vaba päev”,
mis tõi kokku ligi 2000
liikumisharrastajat. Esitusele tuli just selle peo
jaoks loodud üheksa
põhikava. Lisaks astusid
üles mitmed külalised,
sealhulgas rahvatantsuansambel Tantsutallad,
võimlemisklubi Akros,
Shaté tantsukool, laulustuudio Laulupesa,
trikijalgpallur Eno Lints
ning telesaate „Tähtede
lava 2019“ võitja Gloria
Raudjärv. Võimalus oli
näha rühmvõimlemise maailma paremikku
kuuluvat VK Rütmika
meistriklassi rühma Elite
Team. Tartu 8. võimle-

Tartus võimlemispeol. 		

mispeo juht oli näitleja
Inga Lunge.
Halliste põhikooli 1.–3.
klassi õpilased osalesid
Nele Kimmeli loodud
kavas „Vaba päev”, muusika Airi Liiva. Lisaks
õpilastele lõid kaasa

			

ka õpetajad ja töötajad
pealavastaja Sirje Eomõisa kavas „Sel teel”, muusika ansamblilt Vanaviisi.
Meie lapsed on osalenud
juba kuuendal ja õpetajad teisel peol. Kui proovi
ajal oli ilm kuiv, siis peo-

Foto: Inga Tiirats

päeval oli vihmane, mis
sellegipoolest ei lasknud
tujul langeda. Oli väga
tore ja meeldejääv liikumispidu.
MILVI KULL
Halliste põhikooli õpetaja

3. augustil toimub järjekordne Karksi lennupäev.
Möödunud aasta lennupäev oli 13 aasta jooksul
ainuke, mis jäi vahele, sest korraldaja veetis kogu
suve Ameerikas. Sel korral on märksõnadeks „Rahu ja
loovus“ ning kava ülemäära kirjuks ei hakata ajama.
Pigem kutsun ettevõtjaid, kes ise soovivad panustada
toitlustamise või millegi muu põnevaga, oma ideega
välja tulema ja selle ka ära tegema.
Mõned traditsioonilised asjad siiski on: kell 10
koguneme vanade autode väljanäitusele Karksi-Nuia
keskväljakule. Seejärel liigume rongkäiguga Karksi
lennuväljale, kuhu kella 12ks on kutsutud lennumasinad. Lisaks lennuvahendite vaatamisele toimub
kindlasti ka lennuraja jooksukross, mille kiireim laps,
naine ja mees saavad auhinnaks huvilennu.
Kohtumiseni Karksi lennupäeval!
HENDRIK AGUR
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MESINIK PAJATAB
Kohe on käes juulikuu,
mil mesilaspere hakkab
oma tegevust piirama ja
talveks valmistuma. Kui
vaadelda looduse märke,
siis viimase paarikümne
aasta jooksul on loodusliku
produktiivkorje lõpp nihkunud järjest varasemale
ajale. Produktiivkorjeks
nimetatakse sellist korje
intensiivsust, kui kaalule
asetatud kontrolltaru kaalu päevane juurdekasv on
üle 500 grammi. Kui aga
päevased juurdekasvud
on alla eespoolnimetatud
koguse, siis on tegemist
elatuskorjega. See tähendab, et selle koguse nektarit, mis lennumesilased
päeva jooksul on tarru
toonud, kasutatakse ära
pere elushoidmiseks ja
taastootmiseks.
Viimase 10 aasta sees on
olnud neli aastat (2011,
2013, 2014, 2018), mil looduslik korje on lõppenud
enne 20. juulit. Piirkondlikult korje lõppemise ajad
on erinevad, sest näiteks
kanarbikupiirkondades
võib produktiivkorje kesta
veel 3–4 nädalat. Samuti
lõpeb korje ka Põhja-Eestis ja saartel umbes nädal
aega hiljem.
Korje lõppemine tähendab seda, et mesinikul on
aeg hakata maitsma mesilaste ja ka oma töö vilju.
Loodusliku korje lõppemisel tuleb alustada mee võtmisega. Loodusliku korje
lõppemise märkideks on
peale kaaluiibe vähenemise ka mesilasperes endas
toimuvad muudatused.
Esimeseks muudatuseks
on tavaliselt vagurate mesilaste tigedamaks muutumine. Kui suvisel perede
läbivaatuse ajal jäi mõni
meekärg lohakile, ei juh-

tunud midagi. Mesilased
ei tundnud üldse huvi
mahaunustatud kärje või
meega kärjetükikese vastu, siis nüüd on lohakile
jäänud meekärg mõne
minuti jooksul mesilastega
kaetud.
Teiseks loodusliku korje
lõppemise tunnuseks on
leskede ehk isamesilaste
pesast väljatõrjumine. Esialgu tõrjutakse isamesilased pesa keskelt äärmistele
kaanetatud meeraamidele,
kust nad iseseisvalt sööta
kätte ei saa ja nõrgaks
muutuvad. Nõrgaks muutunud isamesilased tõrjutakse üsna pea ka tarust
välja, kus nad hukkuvad.
Mõned õnnelikud isamesilased leiavad varjupaiga
„turvakodus“ ehk mõnes
ematajäänud peres, kuid
ka sellel on omad piirid.
Mee võtmist tuleb alustada küpse meega täidetud raamidest. Mesi on
küps, kui meeraam on
kaanetatud ⅔ ulatuses,
sügisepoole ka ½. Kõige
kindlam on proovipartiist väljavurritatud meest
määrata niiskuse e veesisaldus instrumentaalselt
kas areomeetri või refraktomeetri abil. Meil kättesaadavad areomeetrid näitavad mee niiskusesisalduse mõne minuti jooksul 20º
temperatuuri juures üsna
täpselt. Täpsema näidu
saame aga refraktomeetrit
kasutades. Üldreeglina
näitab refraktomeeter mee
suhkrutesisaldust. Kui
näit on 80 ja üle selle, siis
on meil tegemist küpse
meega, mille võime välja
vurritada ja mille säilitamisega ei tohiks tekkida
probleeme. On ka spetsiaalselt mesinduse jaoks
valmistatud refraktomeet-

rid, mis näitavad ka mee
vee ehk niiskusesisaldust.
Praktikud kasutavad mee
küpsuse määramiseks ka
nn lusikaproovi, kus lusikast lastakse mesi voolata
umbes 50 cm kõrguselt
peene joana alla. Kui mee
juga ei katke, on tegemist
küpse meega. Kui aga
katkeb, tuleb vurritamisega veel mõned päevad
oodata.
Mee võtmisel tuleb silmas pidada ka seda, et
me liiga ahneks ei läheks.
Ahnuse all mõtleme seda,
et püütakse ära võtta võimalikult palju mett ja see
hiljem asendada suhkrusöödaga. Pikaaegsed
kogemused on näidanud,
et perede talvekaod on
minimaalsed, kui pere
talvesöödast moodustab
naturaalne mesi umbes
40% ehk ligi 8 kg. Kalle
Toomemaa andmetel võrdub 10–12 kg suhkrusiirupi ümbertöötamine 1 kg
haudme kasvatamisega,
mistõttu suurte suhkrukoguste ümbertöötamise
tagajärjel on mesilastel
märgata füsioloogilise
vananemise tunnuseid:
neelunäärmete taandareng, väiksem rasvkeha,
väiksem lämmastiku hulk
organismis ja ka väiksem
kehakaal. Sellised mesilased kasvatavad kevadel
12,7–17,3% vähem hauet,
mesilaste talvekadu on
1,9 korda suurem, kui peredel keda suhkrusiirupiga sügisel ei söödetud.
Talvesöödaks ei kõlba jätta
varakevadist võilillemett,
mis võib kärgedes talvel
kristalliseeruda ja muutuda mesilastele kättesaamatuks. Samuti ei sobi
mesilastele talvesöödaks
hilissuvine lehemesi, sest

see sisaldab palju seedumatuid aineid, mistõttu
mesilased muutuvad juba
veebruaris rahutuks ja
hakkavad tarust välja kippuma. Kõige enam vastab mesilaste talvesööda
nõuetele vaarika ja valge
ristiku õitsemise ajal kogutud mesi.
Eriti oluline on meevõtmise ajal vältida varguse
või röövimise tekkimist.
Kui meevõtmise ajal muutub mesiniku saatjaskond
liiga suureks, tuleb töö
katkestada ja jätkata seda
järgmisel varahommikul. Mesinikku taru juurest taru juurde saatvad
mesilased, kes tekitavad
omapärast kimedat heli,
ärritavad ka tarus olevaid
mesilasi, mistõttu mee
võtmine võib muutuda
üsna tülikaks. Eelnevast
tulenevalt, tuleb mett hakata võtma valikuliselt
juba juulikuus, et anda
emale munemiseks ruumi ja sellega kasvatada
üles terve ja tugev talvitumaminevate mesilaste
põlvkond. On kindlaks
tehtud, et talve ei ela üle
60,8% neis mesilastest, kes
on koorunud enne 25. juulit. 25. juuli ja 25. augusti
vahel koorunud mesilatest elab ületalve 77–80%,
20. augusti ja 10. septembri vahel koorunud töömesilastest elab talve üle
85–89% ja peale 10. septembrit ilmavalgust näinud mesilastest hukkub
juba talve esimeses pooles
ligi 30%.
Arukat tegutsemist meevõtmise ajal ning arvestamist meie väikeste koostööpartnerite vajadustega.
ANTU ROHTLA
mesindusveteran

Lastekaitsepäev pakkus huvitavaid tegevusi
1. juunil tähistati ülemaailmset lastekaitsepäeva, nii ka Halliste rahvamajas. Sündmust alustas
väga põnev Mustkunstiteater. Nende trikid hõlmasid tuld, tuvisid kui ka
jäneseid. Silmamoonutamist oli huvitav jälgida
nii päris pisikestel kui ka
täiskasvanutel.
Päev jätkus õpitubadega. Kohale oli tulnud Signelly Õpitoad, et õpetada
kõiki ise trühvleid valmistama ning kaunistama.
Imeilusatest ja maitsvatest
trühvlitest said kõik kohapeal isu täis süüa ning

kui veel soovi oli, siis ka
väga armsate karpidega
kodustele kaasa viia.
Samaaegselt said huvilised väljas parkuurimist
õppida. Külla olid tulnud MTÜ Eesti Parkouri liikmed eesotsas Imre
Liivakuga. See õpituba
meeldis eelkõige poistele,
kes said omandada uusi
trikke ning ennast proovile panna. Hiljem liitusid
ka neiud, kes ei jäänud
trikkide sooritamisel poistele üldse alla.
Terve päev oli kohal ka
Pipi, kes lastega mängis,
neid lohutas ning vajadu-

Parkuurimise õpituba Hallistes. 		

sel ka motiveeris. Pärast
suurt energia kulutamist
aitas taastuda soe kõhutäis Sirli Cateringi poolt!
Suur tänu kõigile osalistele ning eestvedajatele.

Foto: Deily Tatar

Oli väga meeleolukas ning
mõnus päev.
DEILY TATAR
Kaarli ja Halliste
rahvamaja juhataja

Eesti ja Läti ajakirjanike
„Roheliste Rööbaste“
tutvumisreis

Ajakirjanikud said uudistada infostende.

Foto Anu Laarmann

„Roheliste Rööbaste“ matkarada kulgeb Mõisakülast
Viljandisse mööda vana kitsarööpmelise raudteetammi. Eesti ja Läti ajakirjanikel oli kolmepäevane tutvumisreis, mis algas Riiast ja kandis nimetust „Green
Railways FAM tour“. Vahepeal külastati erinevaid
raudteega ja dresiinisõiduga seotud paiku Lätimaal.
12. juuni õhtuks jõuti Viljandisse. Järgmisel päeval
alustasid nad tuuri Kivi turismitalust. Veel vaadati ringi
Õisus ja lõunastati tuntust kogunud Halliste sööklas.
Peatuti ka Kullas ja Abja-Paluojal. Artikli kirjutaja ja
siinpoolne „Green Railway“ ehk „Roheliste Rööbaste“
projektiga lähemalt seotud majandusnõunik Mirjam
Järve sõitsid ratastel külalisi vastu võtma endise Laatre
raudteejaama juurde. Nüüdseks on nii seal kui ka Mõisaküla raudteeperroonil tore ja asjakohane infotahvel,
mis annab ülevaate kitsarööpmelise raudtee ajaloost.
Lisaks on neljakilomeetrisel lõigul iga kilomeetri järel
infopost koos ajalooliste fotodega. Rada on läbitav
jalgsi ja rattaga, teele jääb kitsas raudteesild, mis
nõuab erilist ettevaatlikkust. Ära ei tohi unustada ka
eraomanikke ja austada nende privaatsust ning vastutulelikkust võimaluse eest antud rada läbida.
Ja siis saabusid külalised bussiga, millel taga järelkäru ratastega. Iga grupi liige sai varustatud rattaga, jagatud veidi infot ja asusime Mõisaküla poole teele. Matk
saabki alguse läbi kohaliku pererahva poolt avatud
väikese jalgvärava. Samal ajal sõitis buss Mõisakülla, et
hiljem retkelistega edasi liikuda. „Roheliste Rööbaste“
rajal tegime mitmeid vahepeatusi, sest ajakirjanikel oli
hulga küsimusi, mis ei andnud vastamisega oodata.
Küll uuriti teeraja, infotahvlite, maa eraomanikega
läbisaamise jm üle. Töökeeleks oli seekord inglise keel.
Mõisakülla jõudes ootas vaguni juures olevas varjualuses kaetud laud „Siliinas“ valminud pirukate ja
kringliga – siinkohal tänud Sinaida ja Ales Valdasele.
Lisaks pudelite kaupa vett ja ka termos kuuma kohviga - aitäh Marina Raidile. Tekkis elav arutelu. Külalisi
tervitasid Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg ja Mulgi
valla turismikoordinaator Kersin Rei. Osa ajakirjanikke soovisid pärast einestamist külastada muuseumi.
Riiast pärit giidi Liga Pommerega sai kokku lepitud
turismigruppide toomine Mõisakülla. Esimene grupp
saabub kodukandipäevade laupäeval, 3. augustil.
Seejärel lükati vaguni juures olevast kuurist välja oma
kohalik dresiin ja kõik said proovida raudteel kulgemist. Et rööpapaar on mõnisada meetrit pikk, saab
sõites kätte mõnusa dresiinisõidutunnetuse.
Rohkem kui kolm tundi lõõskavas kuumuses möödus linnulennul ja juba asusid ajakirjanikud teele
Mazsalaca poole. Neid ootas ees veel üks tegus ja hariv
päev Lätimaa looduses.
„Roheliste Rööbaste“ matkarada on pälvinud suurt
rahvusvahelist tähelepanu ja juba 21. juunil võõrustame ajakirjanikke Hollandist.
Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi juhataja
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Kevadlaager Ruunaraipel
26. aprilli päikeselisel õhtupoolikul täitus Kaitseliidu
Sakala maleva avar hoov
seljakottidega koormatud
poiste ja tüdrukutega, kelle
keskel askeldas arvukalt
täiskasvanuid. Peagi kostusid
ruuporist sagimisele selgemat suunda andvad korraldused, mis aitasid noortel
leida kohad Kaitseliidu veokitel, noortejuhtidel nende
kabiinides ning saatma tulnud vanematel tee koduste
toimetuste juurde. Kolonn
läks liikvele.
Ümera Kotkaste rühmapealiku abi Olev Luik võis
kergendusega naeratada.
Tema peas sügisel sündinud
mõte Isamaalise Hariduse
programmi rahastuse toel
rühmade kevadise ühislaagri tegemisest oli saanud
silmaga nähtavaks, kõrvaga
kuuldavaks ja käega katsutavaks. Mitu kuud peamurdmist, luurekäike maastikule,
nõupidamisi osalevate rühmade juhtidega, suur hulk
projektipabereid ning muret
ilmataadi võimalike vingerpusside pärast jäi minevikku.
Tohvri küla lähistele RMK
Ruunaraipe puhkealale
suundunud seltskond oli
suuremas osas seesama,

kes sügisel Lilli metsadesse
nooruslikku elevust viis.
Paraku jäi sügisel laagriliste
tegevuseks ruumi napiks,
öine häälekas askeldamine
erutas külarahva närvirakke ning kurnas küla koerte
häälepaelu. Seekord loksusid
pahuralt põrisevad DAF-id
peale viimastest elamutest
möödumist veel toeka teekonna metsade vahel enne
puhkealaks kujundatud metsalagendikul peatumist.
Laagrielu esimesed tunnid kulusid sinna ajutise
linna ehitamisele. Noored
ehitajad ja elanikud pidid
esimese asjana uued, telkide
suurusega sobivad rühmad
moodustama. Selleks leidub
mitmeid võimalusi, kuid laigulisel taustal tegutsejad eelistasid neid, mis kiretumad
on. Laagrilised küll aimasid,
et rivis kõrvuti seismisest
saab kindel võimalus ka
kõrvuti telkides elada, aga
ei enamat. Kogenum osa
rivis seisnutest oskas vajalikku rehkendust Palamuse
Joosep Tootsist paremini
ning tuli soovi olemasolul
igati edukalt toime sõbraga
ühte telki saamisega – täiesti
ilma krutskite ja pisarateta.
„Elurajooni“ püstitamisega

männimetsa alusele pehmele
samblavaibale ei lõppenud
noorte ehitajate tööpõld otsa,
sest järge ootasid väliköök ja
-käimla, staabitelk, kätepesemise koht, generaatori ase,
söögilauad. Lõkkeplats jäi
selles laagris kahjuks metsas
valitsenud tuleohu tõttu
nimekirjast välja. Töödega
jõuti lõppu just nii edukalt,
et köök sai esimese õhtusöögi igati õigel ajal pisut
harjumatu tegevuse ja värske
õhu mõjul isu omandanud
laagriliste jaoks valmis.
Kevadise koolivaheaja viimased päevad olid sisuti- Rivistumine värvisõjaks. 						
Foto: Enn Pinsel
hedad. Juba esimesel õhtul kogunesid kõik kööginurka – sai üpris mulgilik: kirgliku ikka igaüks leiab tahtejõudu
katsetati instruktori juhenda- teadagi miks.
päästmise käigus jäid Peali- nutimaailmast välja astumimisel pimedas metsas vaikset
Ükski laager pole kunagi kuta mõlemad vaenupooled. seks ja pärismaailmas askelliikumist ja õpiti eksimise nii kehv, et talle vaenajaid Õnneks jätkas laagriülema damiseks? Kes arvutimängu
vältimiseks vajalikke nippe. ei leiduks. Sel korral oli vae- nähtavaks muutunud Vaim pausile ei pane ja otsustavalt
Väikese unepausi järel võis nuvägedel üks asjalik Pealik oma maise keha kohustuste õue ei astu, võib tõsimeeli
metsa alt leida seltskondi, puudu. Kuna sobiliku ausa täitmist ning juhtis Kevad- uskuma hakata, et aastas
kes samblasel mättal istudes palkamisega vabalt turult laagri tegemised piduliku on ainult porised jõulud ja
mõnd tarkusetera kõrvade kuidagi hakkama ei saa- lõpurivistuseni.
jaanipäev – ei muud!
vahele püüdsid, üksteist ko- dud, pandi näiliselt lihtsama
Kolonn saabus 28. aprilli
ledas riietuses ringi tormates lahendusena pihta meie õhtupoolikul, täpselt planeeLaagris osalesid: NK Ümerikkalikult värvipommidega laagriülem. Ärevat sosista- ritud ajal, tagasi Sakala male- ra, Halliste, Abja ja Kalmetu
kostitasid, usinasti olematute mist kostis pimedusest nüüd va õuele. Kõik rampväsinud rühm; KT Ümera, Halliste ja
haavade esmase ravitsemise mitmelt poolt ja palju, sest laagrilised leidsid eest oma Holstre rühm ja NKK toitja muude tervisehädadega peeti sõjaplaane ja vaieldi vastu tulnud kodused – või lustajad.
võitlesid, vibunöörilt nooli nende üle. Peagi oli kuulda oli see vastupidi.
märgi poole lennutasid ning puude vahelt valjenevat
ENN PINSEL
NK ja KT noori ootab ees
veel üht-teist muud põnevat sõjakära. Hommikuks sel- tegusid täis suvi. Kuhu keegi
NK Halliste rühma pealik,
tegid. Kindlatel kellaaegadel gus, et lahendus draamale jõuab ja millest osa saab? Kas
kaitseliitlane

Noorte Kotkaste sünnipäev

Noored Kotkad on 27. mail
1930. aastal asutatud ja Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik
skautlik poistele suunatud
noorteorganisatsioon, kus
olulisel kohal on ohutuse teemad, sportlikud tegevused,
matkatarkuste omandamine,
samuti on tegevustesse sisse
põimitud kodanikuoskusi
ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb noorte
juhtimis- ning organiseerimisoskuste täiendamise
eest. Kuigi tehakse koostööd
Kaitseliidu ja Eesti Kaitseväe asutustega ning paljud
noortejuhid kannavad sageli
üritustel kaitseväe (või muud
sõjaväelises stiilis) vormiriietust, ei ole Noorte Kotkaste
organisatsiooni näol tegemist
Eesti kaitsejõudude osaga.
Noorte Kotkaste missioon on
vabatahtlikkust väärtustades
pakkuda noortele parimaid
arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Organisatsiooni
noorliikmeteks võivad olla
kõik 7–18-aastased Eesti Vabariigi meessoost kodanikud,
kes armastavad oma isamaad
ning tunnustavad ja järgivad noorkotkaste seadusi
ja kombeid. Noored Kotkad
on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, ke-

Halliste esindus NK aastapäeval. 						

haliselt terved poisid, kellel
on palju visadust ja tahtejõudu. Lisaks noorliikmetele
kuuluvad organisatsiooni
ka tegev-, toetaja- ja auliikmed. Tegevliikmed on vabatahtlikud noortejuhid, kes
osalevad noorliikmete õppetegevuse korraldamises.
Toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes
aitab oma tegevusega kaasa
organisatsiooni eesmärkide
saavutamisele. Noorte Kotkaste organisatsiooni kuulub
vastavalt 2018. aasta juuli statistikale ligikaudu 3900 liiget.
Allikas: internet, Wikipedia.
31. mail leidis aset NK
Sakala ringkonna pidulik
üritus organisatsiooni 89.
sünnipäeva tähistamiseks.
Koosviibimisele olid ooda-

tud kõik liikmed, nende
vanemad ja meid toetavad
sõbrad.
Ülevaate Noorte Kotkaste
tegemistest andis KL Sakala
maleva noorteinstruktor
Henri Paavo. Sõna tervituseks sai KL Sakala maleva
esindaja. Noorte Kotkaste
Sakala ringkonna pealik Riho
Rei rõhutas oma sõnavõtus
kõigi asjaosaliste tähtsust
noorte arengu kindlustamisel. Tegusate poistega on alati
tegusad noortejuhid ning
toetavad vanemad. Parimad
tulemused sünnivad ainult
seal, kus tegutsetakse koos.
Pidupäeva oluliseks osaks
saab alati nende tunnustamine, kes organisatsiooni
tegemistesse oodatavast rohkem panustanud on ning
lõpetatud koolituste tunnistuste kätteandmine. See

Foto: erakogu

osa kujunes meie aktusel
rõõmustavalt pikaks.
Kvaliteetsete ürituste korraldamise olulisim tingimus
on sujuv koostöö nii organisatsiooni sees kui ümbritsevate partneritega. NK
olulised partnerid on ennekõike koolid, rahvamajad ja
omavalitsused. Kui pikast
ja laiast teest läheb kaotsi
üks liivatera, siis tee sellest
kehvemaks ei muutu. Peaks
seesama liivatera aga teelise
saapasse sattuma, saab kogu
teekond rikutud. Ürituste
korraldamise „liivateradeks“
saavad sageli pisiasjad nagu
samale ajale planeeritavad
olulised ettevõtmised mujal,
teabe levitamine ja edastamine paberkandjal, mingisuguse varustuse elemendi
hankimine, transpordi korraldamine, ligipääs ruumi-

dele, meene külalisele, tass
kohvi osalistele ning palju
muud. Meie maleva kogemus näitab, et just niisuguste
küsimuste lahendamine saab
sageli rühmade tegevusele
komistuskiviks. Seekord olid
tänusõnade ja meenega meelespidamiseks sünnipäevale
kutsutud mitmed Halliste
rühma tegemiste õnnestumisse panustanud inimesed: Merle Hüva, Milvi Kull,
Ene Maaten ja Deily Tatar.
Järgnes kursuste ja koolituste lõputunnistuste pidulik
üleandmine. Teiste hulgas
said vabatahtliku noortejuhi
kursuse lõputunnistused NK
Halliste rühmapealik, kaitseliitlane Enn Pinsel ja NK
Halliste rühmapealiku abi,
malevlane Merike Nõumees.
Nende tegemisi tunnustati
Noorte Kotkaste Peavanema
ning Noorte Kotkaste Sakala
malevapealiku tänukirjaga.
Tänusõnad olid ootamas
ka meie valla noortejuhte
Enno Teiterit ning Meelis Eelmaad, kes kahjuks üritusele
ei jõudnud. Eriti kaua saime
aplodeerida kiiduväärselt
organisatsioonis toimetanud
kotkaste nimekirjale. Malevapealikuga kätlemas käis
62 poissi, 9 neist kuuluvad
Halliste rühma, 6 KarksiNuia rühma „8jalad“ ja üks

Abja rühma. Tunnustuse
osaliseks said tublid Mulgi
valla noored kotkad: Markus Ojasaar, Georg Teiter,
Paul Teiter, Tanel Rasmus
Teesalu, Sander Virit, Erick
Marck Must, Markus Vaher,
Sepo Poom, Mikk Pinsel,
Raul Pinsel, Kimmo Jürjens,
Ako-Ilmar Ilus, Edi-Johannes Mehu, Andro Künnap,
Niikas Gaston, Sten-Marcus
Põder.
Igal pidupäeval leidub
neid, kes selle terveks eluks
meelde jätta saavad. Nendeks on meie ridadesse
astujad. Sel korral kordas
malevapealiku etteütlemise
järele noore kotka pidulikku
tõotust pikk poisterivi. Maleva juhatuse liikmed sidusid
neile kaela sinise rätiku ja
andsid kätte tõotuse lugemist kinnitava sertifikaadi.
Loodame neid peagi kohata
meie üritustel.
Pidulike toimingute vahepalaks mängis hoogsaid viise
keelpillitrio. Loomulikult
leidus laual erinevaid suupisteid, morssi ja kohvi. Õhtu
lõppes ühise sünnipäevatordi söömisega ja pildistamisega maleva lippude juures.
ENN PINSEL
NK Halliste rühma pealik,
kaitseliitlane

9

Mulgi valla infoleht

Kaunis kevad Õisu lasteaias
Läbi sai teguderohke
õppeaasta. Peale emadepäeva ühist väljasõitu loomaaeda oli emotsioone palju. Eriti
meeldejääv oli jääkarude
elupaik, mida võis jälgida
ka vee alt. Edevat jääkaru
saime filmida ja pildistada
ning hiljem lasteaias ühiselt
veel kord meenutada.
Maikuu keskel osalesime
Ala kultuurimajas Mulgimaa laste folklooripäeval.
Mängisime mulgikeelseid
ringmänge, mis tulid kõigil
osalejatel hästi välja. Oli
huvitav ja tore päev.
Nüüd kooli lähen ma, seal
hakkan hästi õppima ja targaks
saada tahan ma….

Koolide lõpetajad

Nii laulsime lõpetajate
kevadpeol.
Päev oli täis ärevust ja
põnevust, aktus oli emotsionaalne. Peale tunnistuste
kätteandmist istutasime
kõik koos lõpetajate kingitud ilupõõsa ning õues
jätkus piknik ühise tordisöömisega. Üllatus oli suur, kui
äkki ilmus välja Pipi, kes
lõbustas lapsi mängude ja
mõistatustega, kaasates ka
lapsevanemaid.
Aitäh kõigile osalejatele.
Kaunist suve ja ilusat kooliteed!

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
Marko Mäerand, Elom Preimann, Jan-Jesper Tisler,
Ave Trumberg.

LILLI SIHT

Abja gümnaasium

Õisu lasteaia õpetaja
Lasteaia lõpetajad Rico Sinimets (vasakult), Andreas-Matias Kuusk, Lumikki Võro, Kedi-Li Karbus. Õpetajad Mare
Kuur (vasakul) ja Lilli Siht. Foto: Meritar Võro

Abja lasteaia
lõpetasid
Martin Hunt, Marten Hunt, Jürgen
Kikas, Kristofer Robin
Kallas, Kristiina Bokmane, Simon Leisson,
Eerik Lepla, Mirjam
Liivak, Kendra Osijärv, Mariethe Riigor,
Eero Suviste, Lisette
Jürise, Emma Heleene
Anniko, Heleri Mõttus,
Karoliina Simenson.

Karksi-Nuia lasteaia lõpetajad. 				

Foto: Kaire Kannistu

Lasteaia lõpetasid Siim-Simon Sikk, Sten Mattias Tammemägi, Gerret Tammoja, Annabel Piirak, Andra Toomla, Brigita
Talu, Hanna-Loore Varik, Andro Anatoli Kotselainen, Tambet Jõgiaas, Andreas-Thorsten Armas, Rein Robert Hunt, Karl
Liivson, Karlis Aalmaa, Mattias Mihkel Süldre, Theodor Teiter, Gregor Pehk, Kaur Leisner, Karl-Eerik Osijärv, Aimar Pullisaar, Gert Pehk, Marten Fomitšev, Rainis Kuzmin.
Mõmmide rühma õpetajad: Malle Leppik, Malle Aasa, õpetaja abi Tiia Märtson, Oravate rühma õpetajad: Kersti Jõesoo,
Maie Mooses, õpetaja abi Anu Vaan, muusika- ja liikumisõpetaja Ade Laande, direktor Katrin Kivistik.

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.

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.
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, EvaJohanna Mehu, Karl-Eerik Oja, Alar Orgusaar, Erik
Rebane, Kurmet Reva, Mairo Saarman, Annela Trei.

Karksi-Nuia spordikool
Rety Artla ja Riko Raheste.

Karksi-Nuia muusikakooli lõpetajad: (ees vasakult) Helena Maling – plokkflööt (õp Kai-Riin Kont), Hanna Grete
Käosaar – viiul (õp Ringa Vaiksaar), Kertu Vokk – kitarr
(õp Siim Petser), Mirtel Vokk – klaver (õp Olev Raal). Pildil
koos õpetajatega.

Mulgi valla infoleht
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Kevadkontsert Halliste
põhikoolis

9. klassi tüdrukute lõbus etteaste.

Foto: Riina Linaste

22. mai õhtupoolikul seadsid paljud lapsed ja lapsevanemad sammud koolimajja. Ees ootas rohkem kui tunnipikkune
meeleolukas esinemine. Kuulda sai kevadluuletusi, ansambli- ja koorilaulu, pillilugusid klaveril, kandlel ja kitarril, näha
popp- ja rahvatantsu ning Tartu võimlemispeoks õpitud
kava. Peo juhtideks olid tublid 9. klassi tüdrukud Angelika
ja Marja-Liisa.
Pidu lõppes 9. klassi tüdrukute lõbusa etteastega „The lazy
song“ saatel, mille kulminatsiooniks oli pabersaluut. Kojuminejaid jäi saatma vihmahoog ja kõmisev kõu.

Tunnike luuletuste seltsis
14. mail kogunes kogu Halliste koolipere üheks tunniks
ülemise korruse fuajeesse, et lugeda ja kuulata Eesti autorite
kirjutatud kevadluuletusi. Eelnevalt oli teada, et peast on
vaja esitada vähemalt kahesalmiline luuletus ja seda tuleb
hindama ka žürii.
Sel aastal oli esinejaid kuulama kutsutud luulelembene
Mulgi valla Halliste piirkonna juht Ene Maaten ja juba teist
korda sai oma sõna sekka öelda luulekogude illustreerija ja
luulet armastav Halliste elanik Hilve Koidla. Julgeid, kes olid
end eelnevalt lugejatena kirja pannud, oli 17.
Luuletuse ettekandmine tuli noorematest kõige paremini
välja IV klassi Alfredil, I klassi Meribellil ja Adelinel III klassist.
Põhikooli vanema kooliastme lugejate hulgast tõsteti esile Liis
Getliini ja Rauli esitus. Kevadluuletuse parimaks esitajaks
kuulutatigi Liis Getliin Kala, kes luges väga ilmekalt interneti
avarustest leitud luuletuse „Ta tuli, et minna“. Kõik lugejad
said suu magusaks ja parimad mälestuseks luuleraamatu.
Tänan õpetaja Ingat, Viljat, Milvit ja Leenat, kes aitasid
lastel sobivaid luuletusi leida ja julgustasid neid ka ilmekalt
ette kandma.

Lastekaitsepäev Abja-Paluojal
1. juunil toimus lastekaitsepäev, mis algas ühise filmi vaatamisega Abja
kultuurimajas. Pärast filmi
algas põhiprogramm lasteaia tagusel väliplatsil. Kõik
lapsed, kes sündmuskohale
saabusid, said kingituseks
õhupallid, samal ajal mängis muusikat RetroKiirabi
koos noore diskori Kerdoga.
Algas väike kontsert, kus
tantsisid võimlejad Viive
Niinemäe juhendamisel
ja showtantsutrupid VOU
Elle Agari juhendamisel.
Pärast etteasteid said lapsed lustida Mulgimadina
poolt pakutud batuutidel,
süüa jäätist ja suhkruvatti ja
juua jäätisekokteile. Lisaks
rõõmustas lapsi Skyjumpbatuudid ja Merkuuri töö-

Minionid tööhoos. 		

toad, kus sai meisterdada
spinnereid ja leierkaste,
graveerida metallile ja põletada puidule pilte. Toimusid
võistlusmängud noorte vabatahtlike Kaili ja Katerina
juhendamisel. Oma käsi sai
kaunistada hennamaalingutega, mida maalisid vaba-

Foto Lenne Sõmmer

tahtlikud Kirke ja Mariete.
Vahvaid näomaalinguid
maalis vabatahtlik Kristyn.
Jätkus kontsertprogramm,
kus esinesid More Reality
bänd Endel Purju juhendamisel, Muuvi stuudio solistid Mariah-Theresa Turbeli

Kiisude rühm Lilli loodusmajas. 				

Tulge, me sõbrad, pidusse!
Morna, Muri ja Suuga
külapäev toimub 3. augustil algusega kell 13 Murri
häärberis.
Tuleme kokku, meenutame aegu, kohtume sõprade
ja sugulastega. Eriti ootame
endisi külaelanikke oma
peredega, tublisid pilli- ja
metsamehi ning teisi auväärseid külalisi naaberküladest. Kavas väike etlus ja pakutakse külasuppi.
Lastele mängud. Samal ajal Murri häärberis perepäev.
Löö kaasa ja pidutseme üheskoos!
LEILI NAEL

Heakorrakonkurss
„Kaunis kodu“
Mulgi valla heakorrakonkursile „Kaunis kodu“
saab esitada kandidaate kuni 1. augustini
meiliaadressil: mulgi@mulgivald.ee

k.a

Kandidaate võivad esitada kõik isikud, märkides ära
kinnistu aadressi, kinnistuomaniku ja tema nõusoleku
konkursil osalemiseks. Samuti tuleb ära märkida
esitaja kontaktandmed.

Elle Agar
Abja noortekeskuse noorte
juhendaja

Karksi-Nuia lasteaia laste kevadised
õppekäigud

ANNELI MERILA

Halliste põhikooli õpetaja

juhendamisel ja Driimer
Joonas Alvre juhendamisel. Pärast muusikuid tuli
kohale päästeameti Abja
komando, kes tekitasid lastele suure vahubasseini.
Kogu üritust pildistas meie
vabatahtlik noor Lenne.
Abja noortekeskus tänab:
OÜ Abja Elamu, Abja Kultuurimaja, MuuVi stuudio,
Mirjam Järve, Maie Bratka.
Noored vabatahtlikud: Getlin Sosi, Kerdo Mendik, Mariete Tart, Kristyn Jakobson,
Kirke Kond, Anette-Mirell
Kallas, Kaili Saar, Katerina
Agafonova, Ketly Adamson,
Lenne Sõmmer.

Oravate rühma lapsed Pokumaal.

Karksi-Nuia lasteaia nelja
rühma lapsed said sel aastal
uudistada erinevaid Eestimaa paiku tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetatud projektile „KarksiNuia lasteaia laste õppekäigud 2018/2019 õppeaastal“.
Mõmmide rühma mudilased käisid sügisel Parika
väikejärve õpperajal ja võtsid osa programmist „Puuga
sõbraks“. Oravate rühm
osales kevadel Pokumaa
õppeprogrammis „Saame
pokudega sõbraks“, mille
raames külastati Võrumaal
asuvat Pokumaja ja tutvuti
Edgar Valteri loominguga.
Kõige põnevam oli laste
jaoks mängudetuba, kus

Foto: Kersti Jõesoo

iga puukapi sees oli peidus
mõni tegelane Edgar Valteri
raamatutest. Seal toas said
põnnid ennast pokudeks
riietada. Pärast majaga tutvumist asuti matkarajale,
kus lapsed otsisid metsa alt
kratte, püüdsid ja võitlesid
sääskedega ning uurisid pokusid. Hiljem söödi pannkoogimajas lõunat. Reis
lõppes pikniku ja metsas
mängimisega. Koduteel
viis bussijuht meid vaatama
Tamme-Lauri tamme. Oravatel oli väga tore ja tegus
päev Pokumaal.
Kiisude ja Jänkude rühm
võttis osa Lilli looduskeskuse õppeprogrammist „Päev
talus“, milles osalenud said

Foto: Annika Artla

teada, kus loomad elavad,
mida söövad ja kuidas nende eest hoolitseda. Lisaks
tutvuti vanaaegsete tööriistadega ja prooviti nendega
erinevaid talutöid teha.
Õppekäik Lilli loodusmajja
algas ühiste ringmängudega, mille järel asuti kitsi ja
lambaid karjatama. Lapsed
võtsid kahele poole rivvi
ning loomad jooksid nende
vahelt läbi ja kui viimane
lammas oli läinud, jooksid
mudilased neile järele, et
karjatada nad ikkagi oma
aedikusse. Kõigi rõõmuks
said nad loomi veel paitada,
anda neile võilillelehti ja ka
kuivikuid. Loomad olid nii
sõbralikud, et lapsed isegi
kallistasid neid.
Kui loomade kõhud olid
täis söödetud, siis lõigati
ja riisuti heina. Ly Laanemets õpetas, et luiskama
tähendab luisuga teritama.
Lapsed võtsid selle sõnasabast kinni ning kui neile
praegugi öelda „Sa luiskad“,
siis vastatakse: „Ma ei saa
ju luisata, mul pole luisku“.
Lapsed said ühiselt korjata
kokku heina, et viia see
jänestele ja kanadele. Ka-

nalaudas anti kanadele teri
ja korjati mune. Laudas oli
ikka päris lauda lõhn ning
kuna lapsed polnud sellega
harjunud, siis hoidsid alguses mõned neist nina kinni,
hiljem juba harjusid sellega.
Jänestele sai samamoodi
süüa anda ja pai teha. Edasi
vaadati suurt rõõmu pakkunud hobuseid ja poni,
keda sai paitada, kammida
ja nööri otsas jalutada.
Pärast jalutamist tehti päris talutöid: tükeldati heina,
riiviti ja tambiti kapsast,
teritati käiaga nuga. Hiljem
said lapsed istuda talu peremehele ja perenaisele kohaselt ka vankris ning proovida, kuidas oleks vanal
ajal olnud linnas käimine.
Riivitud kapsas ja hakitud
hein viidi kanadele, kukkedele ja hanedele nende
aedikusse. Korjatud naadist
said lapsed toas ise omletti
valmistada. Igaüks sai muna
lahti lüüa, naati tükeldada,
küpsetada ja omleti ära
süüa. Kõikide talutööde ja
loomateadmiste kõrval said
lapsed veel lõbutseda, mängides ringmänge ja poniga
ratsutada.
Suur tänu Lilli looduskeskuse programmi läbiviijatele, Ly ja Liina Laanemetsale, kes andsid läbi tõelise
taluelu ohtralt teadmisi ja
praktilisi kogemusi. Täname OÜ Hiie Transport
lahkeid bussijuhte. Aitäh
projektijuht Ülle Metsale
meeldejäävate õppekäikude korraldamise eest!
ANNALIIS ALMRE,
ANNIKA ARTLA,
KERSTI JÕESOO
lasteaiaõpetajad
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KUHU MiNNA
HAlliSTE RAHVAMAJA

22.06 kell 20–3 jaanipäev Halliste rahvamaja juures. Mängud
väikestele ja suurematele. Tantsitab Ernestobänd. Esinevad
taidlejad. Avatud puhvet

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

KAARli RAHVAMAJA

23.06 kell 20–3 jaanipäev Kaarli rahvamaja juures. Mängud
suurtele ja väikestele. Tantsitab Veskikivi. Esinevad taidlejad.
Avatud puhvet

KARKSi-NUiA KUlTUURiKESKUS

23.06 kell 10 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile
23.06 kell 20 Mulgimaa jaanituli 2019: Lõõtsavägilased, Marju
Länik, Hellad Velled. Pilet 15.-, koolieelikutele on sissepääs
tasuta!
1.–31.07 sinises saalis Mulgimaa ajaloo näitus, II korruse fuajees
Irina Lappo maalid
10.07 kell 9 Tervise Tugi OÜ jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
12.–14.07 Karksi kihelkonnapäevad
Reede, 12. juuli
kell 16 Karksi kihelkonnapäevade avamine. Programm lastele ja
lastelt. Kloun Ummi
kell 17 lastekino LED-ekraanilt „Lotte ja kadunud lohed”
kell 18 Mulgi toidu tootjate toidu degusteerimine
kell 18.30 Karksi-Nuia kultuurikeskuse noorte näitering K17
„Võõrandumine”
kell 20 kontsert Karksi Peetri kirikus, ansambel Puuluup, pilet 7.kell 23.59 öökontsert Karksi Peetri kirikus. Muusikud Riiast –
Harry Vagrant (santool) ja Karlis Rudra Jirgens (flööt)
laupäev, 13. juuli
kell 4.20 kepikõnd ümber Karksi paisjärve
kell 9–15 suvelaat Karksi-Nuias keskväljakul ja kultuurikeskuse
ümbruses
kell 10 pooltund Pool kuuega
kell 10.30 Ruhja kapell
kell 11 tund tantsuga
kell 12 pärimustantsude võistutantsimine

Pursystem pakub kiiret ja korralikku
PUR vahu soojustuse paigaldust
Pärnumaal ja kogu Eestis.
PUR vahuga soojustades hoiad raha kokku ehitus- ja
küttekuludelt. Vahuga saab soojustada:
• Vundamente
• Sokleid
• Seinu

• Lagesid
• Katuseid

kell 13 Mulgi toidu tootjate toidu degusteerimine
kell 13.30 laste nukuetendus - Banaanikala projektiteater
„Muinasjutt kuldkalakesest”
kell 14.15 Abja noortebänd More Reality
kell 20 SELLE SUVE PIDU Karksi ordulinnuses: Hurax,
2 Quick Start, Liis Lemsalu ja band, DJ Mel. Piletid eelmüügis
juunis/juulis 15.-, samal päeval 18.-, eelkooliealistele tasuta
Pühapäev, 14. juuli
kell 10 Mulgi toidu festivali algus, laada avamine. Mulgi noorteorkester
kell 10.15 esinevad Mulgi Lõõrikese lauluvõistluse parimad,
Mulgi toodangu konkursil osalejate võistlustööde vastuvõtt
kell 10.30 mulgipudru tegemise õpituba.
kell 11 Mulgi lahtised meistrivõistlused discgolfis
kell 11–15 Karksi-Nuia kodukohvikute päev
kell 12 Mulgimaitse võistlus.
kell 12.30 esinevad Lõõtsavägilased
kell 13.30 võistlustööde esitlemine tegijate poolt.
kell 14 töötoas valmistatud mulgipudru proovimine koos väljapandud võistlustöödega.
Mulgi õllejoomise võistlus.
kell 14.30 autasustamine. Suur Loosiratas külastajatele.
kell 15 festivali lõpetamine
kell 16 kontsert Karksi-Nuia õigeusu kirikus Orthodox Singers.
Pilet 3.Karksi kihelkonnapäevade info ja laadale registreerimine:
435 5529, kultuurikeskus@karksi.ee
Mulgi toidu festivali info ja registreerimine: 5672 0401 ja
indrek@mulk.ee
20.07 kell 10 Novusturniir
29.07.–3.08 tantsulaager
01.–31.08 Pärnu fotoklubi ülevaatenäitus 2018
10.08 kell 10 maleturniir Karksi Ratsu
12.08 kell 13.30 toidulisandite esitlus-müük
17.08 kell 13 augustiöö Augustiga 2019
17.08 kell 24 libahundijooks
23.08 kell 17 Lilli-Ungurini piiripunktis Balti kett 30. Laat, kõned, lõke, folklooriansamblid Mezabele (LAT) ja Tiistelu (EST),
rahvusvaheline akordioniorkester Baltic Tremolo, Janis Lusseni
ja bänd, Karl-Erik Taukar Band
24.08 kell 10 Novusturniir
06.–07.09 XII Karksi meefestival

KARKSi-NUiA RAAMATUKOGU

1.–31.07 näitused „Laul ja tants meid kokku toob“ ja „Igaühel
oma hobi“

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS
28. juulil kell 9 Jumalik liturgia,

kell 11 mälestusteenistus Karksi-Nuias Arumäe kalmistul.

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
23. juunil kell 14 kalmistupüha jumalateenistus
Halliste surnuaial
23. juunil kell 16 kalmistupüha jumalateenistus
Abja surnuaial
14. juulil kell 14 jumalateenistus armulauaga
28. juulil kell 14 jumalateenistus armulauaga
11. augustil kell 14 jumalateenistus armulauaga
25. augustil kell 14 jumalateenistus armulauaga
Kirik on teelistele avatud juunis, juulis ja augustis kolmapäevast
pühapäevani kell 11–16.

Soojusta oma hoone juba täna!
Kontakt: (+372) 5343 3260 või info@pursystem.ee
Külastage ka meie kodulehte www.pursystem.ee
Soojustame Teie kodu kiirelt ja kvaliteetselt!

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
24. juunil kalmistupüha jumalateenistused
Rahumäel kell 11
Papil

kell 13

MÕISAKÜLA KIRIKUS

Metsakeskus.ee

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

30. juunil kell 11 kalmistupüha
7. juulil kell 14 jumalateenistus armulauaga
21. juulil kell 14 Mõisaküla Maarja-Magdaleena kiriku
85. aastapäev, armulaud. Külas on Rapla Maarja-Magdaleena koguduse koor ja õpetaja Mihkel Kukk.
4. augustil kell 14 leeriaastapäeva jumalateenistus
armulauaga. Ootame õnnistamisele neid, kel leeriajast
möödas 25, 50 või enam aastaid.
18. augustil kell 11 jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

MURRi HÄÄRBER

3.08 kell 13 Morna, Muri ja Suuga küladepäev

UUE-KARiSTE RAHVAMAJA

22.06 kell 20 jaaniõhtu rahvamaja pargis. Tantsitab ansambel
Ahto Häädemeestelt. Kavas: sportlikud mängud, loterii-allegrii,
esinevad taidlejad
Iga kuu 2. teisipäev kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid (v.a juulikuus) ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja
Monika Erreline. Info tel: 5348 2842

ABJA KUlTUURiMAJA

Näitus juunis - MTÜ Igale lapsele pere ja Maria Kruusenvaldi
fotonäitus „Mis on kodu, kus on kodu“
Näitus juulis-augustis – Ulvi Hallimäe alias Lusti-Leenu kogutud kalambuuride näitus „Nahka pandud mõtted“
23.06 kell 20.00 Abja jaanituli lasteaia taga platsil. Mängud lastele ja suurtele. Punane kukk saab hoo sisse kell 21.00. Tantsuks
UdoBänd.
18.07- 21.07 Abja suvepäevad / X Mulgimaa Pealinna Akordionfest

MÕiSAKÜlA KUlTUURiMAJA

22.06 kell 20 Suveaias Mõisaküla linna Jaanituli. Jaanimängud
suurtele ja väikestele. Tantsuks ansambel MaMa
10.07 kell 20 suveaias Vana Baskini komöödia “Kas hakkame
seksima”, pääsmed saadaval piletilevis ja kohapeal 14/16
21.07 kell 20 EELK Mõisaküla kirik-kontsertsaalis Brigita Murutar ja Paul Neitsov kontserdiga “Valgus hinge”
1-4 .08 Mõisaküla kodukandipäevad- päevad täis erinevaid
tegevusi ja kontserte. Jälgige reklaami!
2.08 kell 19 Mõisaküla Fight 2019, Peaesineja Tanel Padar Band!
3.08 kell 21 suvine tantsuõhtu ansamblite Hurax. UdoBand ja
peaesineja Ivo Linna ja Supernova,
11- 15.08 Mõisakülas Pärimuslik lastelaager “Väikekannel ja
teised” reg 5645 6769 või katrin.muusikaring@gmail.com
20.08 kell 11 Mõisaküla keskväljakul taasiseseisvumispäev koos
Kaitseliidu Sakala malevaga. Esinevad Põldsepp ja Pojad.

MÕiSAKÜlA MUUSEUM

Stendinäitust “Mulgimaa ajalugu” saab vaadata juuni lõpuni.
Kodukandipäevade ajal 3. augustil näitus “Mõisaküla raudteetehas - 120” ja fotonäitus “Läti ja lätlased”
17. augustil “Mulgimaa peremäng” - tasuta avatud 12-18, väike
viktoriin ja tempel külastuslehele.

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

Tervise Tugi OÜ kutsub
kõiki huvilisi

veresooni kontrollima
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub

10. juulil alates kella 9 Karksi-Nuia kultuurikeskuses
(Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia)

15. juulil alates kella 9 Abja päevakeskuses
(Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja)

16. juulil alates kella 9 Mõisaküla endises
linnavalitsuses (Kesk tn 4, Mõisaküla)

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna

Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633

Protseduur maksab 10 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge
Hooli endast ja tule kontrolli!

Teated ja reklaam

12

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
9. mail sündis Pille Pikner-Vaiksaare ja
Lauri Vaiksaare perre tütar ROOSI.
2. juunil sündis Hanna-Maria Kordziejoneki ja Martin Elmingu perre tütar
MILA.

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

Vajame töökaid
maasikakorjajaid.
Korjamine toimub lavatsil.
Helistada nr 527 4683, 504 0750

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

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

MÄLESTAME
MAIMU TAUTS
1.11.1926–25.05.2019

ANNE KANGUR

JÜRI SALA

12.07.1946–10.05.2019

18.07.1949–27.05.2019

JÜRI ORMUS

KALJU PÄRNASALU

16.04.1942–16.05.2019

23.12.1968–31.05.2019

AIME VAHER

HILDA KAKRI

4.03.1929–19.05.2019

27.08.1922–3.06.2019

LINDA KARU

AADU VAARMETS

14.05.1935–22.05.2019

1.10.1926–6.06.2019

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

Mulgi valla infoleht
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MILVI KANGUR
VELLO LUTS
PÄÄRU JALAKAS
ASTA-ALICE RENNO
HEINO KARU
JOHANNES LEHT
JÜRI TAMTIK
ELLI JAANUS
JAAN KOHJUS
MAIE LOND
MARGUS MÕISAVALD
SALME VAINO
TAIMA KOIK
TÕNIS KIISK
ENDEL KULDSAAR
MÄRT TEDER
ARVI VIINAPUU
ELLEN VAAN
ANTS REBANE
ROOSI ÕISMETS
OLGA PURJU
LEHTE OLTSMEIER
ALEKSEI BUSCHIN
JÜRI RANG
SALME VOMM
TÕNIS KUNGLAMÄE
LAINE ÕIGUS
ASTA TUULING
KOIDULA KALAMEES
EVI SOOTS
ARVO ELBLAUS
PJOTR GORJATŠKO
AVO TOOMAST
IVO KIVIK
VIRVE ORAV
HELE SALUMAA
ELVI-AURELIA PEDAK
TIIU MÄNNIK
LEIDA NIGLAS
ASTA MIRKA
LINDA SAAR
LEO KULL
EVI RÄBUS
URVE AAS
LINDA MERILA
ANNE-ARMILDE LARM
LENNE LAARMANN
LINDA KARBUS
JUTA KIVILAAN
LISBET SAKSNIIT
ANTS-VELLO RÕIGAS
JÜRI JÄNES
ELGI EVERT
ELLA REBANE
MILVERT KERSON
ANNE MARANDI
HELJU-LAINE MÄNNISTE
MAI MELTSAS
EHA PALU
AVO LEIMANN
HELVI-MERIKE KOKAMÄGI
HEINO SOO
ANTS MEISTER
MARE LÄÄNE
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TIIU KIVIK
80
MARIA HURT
98
ARNE TEEMUSK
89
ILME ERMUS
75
LEILI KUUSK
75
URMAS HUNT
70
ENNO ALLIK
83
LEHTI ALLIK
83
MAIE KOORITS
70
LINDA-HELENE TALU 86
ALFRED LUTS
80
LEIDA OSOL
84
ERNA EVERT
84
LAINE OJAMETS
82
HELJU POTARI
80
JOHAN PORK
70
OLGA TENNO
83
ILLE TIHOMIROVA 82
JOHANNES ROOSMAA 85
ESTER SÜGIS
70
RIINA KIVASTE
70
VELJO OTTENDER 82
LAILA HAKKAJA
84
ANTS PIKKOR
82
MATTI VIIRES
83
BRONISLOVA
GOLOVKIENE
91
LEHTE PALU
90
MILVI LAUR
87
MART JAAKSON
70
HELGI KIKKULL
87
NIINA VEIDENBERG 82
MARI-LIIS EEVEL
80
VIRVE TAMME
80
ARNO LOIT
70
JAAN KUUSIK
89
KALJO VISNAP
87
SALME VAINLO
84
VELLO LAIN
83
JAAK KALAMEES
75
ALEKSANDRA PÄRT 83
VIRVE-VILVE
VEINIKIVI
82
ILMA KUUR
81
TAIMI JÜRIS
81
HELGI SELLER
80
KARL ELBRECHT
70
EINO-JOHANNES POKK 82
LEIDA LAISAAR
87
HELVE KUREMA
84
TARMO LÜKK
75
HAIN JÜRIS
82
MAIE KÕVERJALG
80
LEIDA-MARIE
ILUSMETS
90
SILVI PAJU
85
EVI KAELAS
75
LEIDA RUBIN
92
KAUPO KARTUS
84
LINDA NAPITS
82
RUTH NUGIS
89
VALVE SAAG
88

