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Mulgi valla leht

Meeleolukas isadepäev

Kuldlugeja 2019

Isadepäeval oli Abja kultuurimajja kutsutud viimase poole aasta jooksul
sündinud vallakodanikud
koos vanematega. 28-st
kutsutust tuli kohale 16
ning lisaks neile oli palju
isasid, vanaisasid, tuldi
kogu perega.
Saal sai rahvast täis.
Päeva alustuseks oli väike
kontsert, kus esinejateks
Karksi-Nuia muusikakooli
III klassi laululaps Isabel
Palu, Abja kultuurimaja
lauluringi laululapsed, Viljandimaa ettelugemispäeva
võitja Jaan-Joosep Hunt ja
Abja gümnaasiumi poiste- Soovijad said puhuda õhupalle, mida hiljem külmutama hakati.
Fotod Abja kultuurimaja
koor. Neid juhendasid Anne
Gomaa, Ruth Mõttus ja Kadi
Kask.
Laulude vahel andis vallavanem Imre Jugomäe kutsututele Mulgi valla poolt
hõbelusika, roosiõie ulatas
Mulgi valla sotsiaalvaldkonna juht Ene Maaten
ning Eesti Lastekirjanduse
Keskuse poolt kingiti kõigile
raamat „Pisike puu“.
Peale kontserti maiustati
Popsi köögi poolt valmistatud kringliga.
Veidi mängiti tulega.
Abja gümnaasiumi poistekoor laulis Vollist.
Keskpäeval hakati uksest kus said osaleda kõik sookutsuti appi ka vanemaid,
Õhtupoolikul näidati
sisse tooma igasugu kaste ja vijad. Iga katse jaoks kutsuti
nii said teatrist osa kõik. suurel ekraanil filmi värsballoone. Kohale oli jõud- abilisi, keda jätkus ohtrasti.
Saali põrand ujutati üle kest maailmameistrist Ott
nud MTÜ Teeme Keemiat. Tehti pauku, söödi krõpse,
uduga ja lõpetuseks tehti Tänakust. Oli meeleolukas
Veidi sättimist ja projekti- mängiti veidi tulega, külkaks kõvemat pauku. Kaks isadepäev.
juht Viktor Tund oli valmis mutati asju, valmistati 15.
ja pool tundi möödus väga
LAURI SEPP
teadusteatri etenduseks, minutiga jäätist. Vahepeal
kiirelt.

Sügis oli Õisu lasteaias sündmusterohke
Septembrikuu esimese
nädala pühendasime vanavanematele. Tähistasime seda vanaemade ja
vanaisade fotonäitusega.
Iga laps tõi foto ning rääkis
loo oma vanavanematest.
Mihklipäev möödus traditsioonilise sügisandide
näitusega. Esindatud olid
vahvad kõrvitsapoisid,
särasilmsed porganditüdrukud, erilised tomatid ja
sibulad. Maitsesime arooniamarju ja toompihlakaid
ning ühiselt valmistasime
kõrvitsasalatit. Lapsed tükeldasid kõrvitsa ja õpetaja keetis maitsva salati
valmis.
Oktoober algas meil sügismatka ja piknikuga.

Parimad isad. 				

Kinnistasime erinevate
puude nimetusi ja otsisime, mida sügisene mets
meile veel pakub. Eriti
valmistasid lastele rõõmu
puu- ja kännuseened. Matkalt kaasa korjatud vahtralehtedest meisterdasime
hiljem mälestuseks toreda

Foto: Mare Kuur

leheussi.
Leivanädalal täitus meie
lasteaed isuäratava lõhnaga, kui ahjust sai välja
võetud iseküpsetatud leib.
Küll oli see hea ja maitsev.
Kuna leiva küpsetamisega saime hästi hakkama,
otsustasime koos teha ka

ühe õunakoogi, mis maitses
samuti hästi. Sellest kasvas
välja idee teha iga kuu üks
küpsetamise päev.
Novembrikuu alguses
toimus Kaarli rahvamajas
vahva pereüritus, mis oli
pühendatud isadepäevale.
Lapsed olid selgeks õppinud hulga laule ja luuletusi. Kärtsu ja mürtsu sai
kõvasti, sest huvitavaid
katseid tegi teadusteater
„Teeme keemiat”. Kaetud
oli koogilaud. Lapsed olid
isadele meisterdanud parima isa medalid ning vaadata sai mudilaste joonistatud
pilte oma isadest.
LILLI SIHT
Õisu lasteaia õpetaja

Fotod Abja raamatukogu

Abja raamatukogu kuulutas välja 2019. aasta kuldlugejad, kelleks on Peeter Sarv (pildil vasakul) ja lastest
Emil Lindvest (pildil paremal).
Mõned soovitused, mida kuldlugejad teistelegi lugeda
soovitavad.
Peeter Sarv soovitab – H. Kiik „Tondi öömaja“
Emil Lindvest soovitab – „Härra Hais“, „Perekond Julged“, „Perekond Julged tulevad appi“, „Olid kord võlurid“, „Caspar ja Unustuse Meister“ ning „Isad ja piraadid“.
ABJA RAAMATUKOGU

Jõulukuul Karksi külamajas
Traditsiooniliselt alustame jõulukuud 2.–6. detsembrini toimuva käsitöö näitus-müügiga. See on ülevaade
nobenäppudest külaelanike aasta jooksul tehtud töödest. Näitus-müük on avatud kell 10–15.
14. detsembril kell 11 ootame lapsi jõuluootuse päevale, kus meisterdame, teeme piparkooke, mängime ja
külla tuleb ka jõuluvana. Palume eelregistreerida 12.
detsembriks tel 5598 7770. Osalustasu 3 eurot.
Aasta lõpetame 27. detsembril kell 19 algava aastalõpupeoga, kus tantsime pillimees Bruuno muusika saatel.
Pilet 6 eurot.
Soovin külarahvale meeldivat jõuluootust ja kohtumiseni külamajas!
TEA SAAREMÄGI
külamaja juhataja

Meie inimesed teleris
Kauaaegne Karksi valla kultuuriinimene Milvi Kallaste
on sattunud „Prillitoosi“ vaatevälja.
Eesti Televisiooni võttegrupp käis Milvil külas ja sellest
külastusest tuleb saatesse väike lõik.
„Prillitoosi“ saade on eetris 8. detsembril algusega kell
9.05 ETV kanalil.

KOP aitab
Kohaliku Omaalgatuse Programm on taas õla alla
pannud toetamaks seekord Mõisaküla linnas tegutsevat Mõisaküla puhkpilliorkestrit.
Puhkpilliorkestri kalleim ja olulisim vara on muusikariistad, mis vajavad väljavahetamist. Esimeseks
uueks pilliks KOP-i abiga on tromboon.
Uuendamist vajavad samuti noodipuldid, mis on
osaliselt projekti käigus välja vahetud. Korras ja kvaliteetsed vahendid tagavad selle, et meie kohalikel
sündmustel puhkpillihelid ikka uhkelt edasi kõlaks.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja puhkpilliorkestri vahemeheks oli MTÜ Arenev Mõisaküla, kes
esitas toetusetaotluse 2019. aasta kevadisse vooru.
MIRJAM JÄRVE
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
16. oktoobri 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, Eneli Põder,
Peeter Rahnel, Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson,
Rein Tarkus, Taimo Tugi, Taevo Viitas, Villu Võsa. Puudusid:
Aimar Peterson, Raimond Tammoja.
Anti luba Mulgi Vallavalitsusel võtta laenu 331 300 eurot
järgmiselt: esmatasandi tervisekeskuse teise tegevuskoha
renoveerimine 207 200 eurot; soojamajandus (Abja piirkond) 30 000 eurot; August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi investeeringud 54 100 eurot; teede investeeringud
40 000 eurot.
Võeti vastu Mulgi valla 2019. aasta I lisaeelarve: tulud
233 204 eurot; kulud 165 825 eurot; investeerimistegevus
398 679 eurot, finantseerimistegevus kohustuste võtmine
331 300 eurot.
Võeti vastu üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord Mulgi vallas, mis reguleerib hooldust vajavale
isikule väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse
osutamise korraldamist ja rahastamist Mulgi vallas.
Arutati volikogu liikmete arupärimist Mulgi valla jäätmekäitluse olukorra kohta ja V Kolonn OÜ poolt 11. oktoobril
2019. a saadetud kirja „Lisa projekteerimistingimuste taotluse juurde ning märgukiri Mulgi vallavolikogule“.

Info 2020. aasta hajaasustuse projektist
rahastustoetuse taotlejatele
Kui sul on tõsine soov parendada oma majapidamise
olmetingimusi ja plaan rajada enda kinnistule uus kaev,
kanalisatsioonisüsteem või uuendada oma kodu sissesõiduteed, siis parim võimalus on seda teha hajaasustuse
rahastusprogrammi toel.
Pakume sulle enda abi hajaasustuse programmist tulenevate dokumentide vormistamisel alates taotluse koostamisest kuni lõpparuandeni välja.
Vajaliku ja kasuliku info jaoks võta julgesti meiega ühendust. Teenus ei ole tasuta, kuid kindlasti saame hinnas
kokkuleppele, võttes aluseks teie soove.
NB! Kuigi taotlusvoor avatakse alles 2020. aasta kevadel,
siis just november ja detsember on sobiv aeg selleks, et
pidada aru, mida ja kuidas teha.
Meie kontaktid:
mob: 5982 3120 Tarmo Tamm
meil: info@iivakivi.ee
AS IIVAKIVI

Mulgi valla Karksi-Nuia piirkonna vee- ja
kanalisatsioonihinna muutus
Anname teada, et alates 1. märtsist 2020 hakkavad
Karksi-Nuia piirkonnas (Karksi-Nuia, Karksi, Polli) kehtima
ühisveevärgi vee- ja kanalisatsioonihinnad järgmiselt:
Vee hind käibemaksuga
1,74 eurot/m3
käibemaksuta				1,45 eurot/m3
Kanalisatsiooni hind käibemaksuga
2,64 eurot/m3
käibemaksuta		
2,20 eurot/m3
Võttes aluseks tegelikke hinnamuutusi veeseadmete töös
hoidmisel (hoolduskulud, remont, uute osade soetamine,
elektri hind ) ning Mulgi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2029 on mõistlik
ja ka vajalik teostada tarbitava vee- ja kanalisatsioonihinna
muutmine.
Arvestades asjaolu, et alates aastast 2023 on planeeritud
Mulgi valla Karksi-Nuia piirkonnas teostada, võimalusel
Euroopa Liidu toel, järgmisi hädavajalikke investeeringuid,
tuleb täita eelnevalt võetud kohustusi.
AS IIVAKIVI

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu“
2019. aastal

Kauni Kodu liikumise
algusajaks Eestimaal arvatakse riigivanem Konstantin Pätsi poolt 1936.
aastal algatatud kodukaunistamise hoogtööd.
Rahvale teadvustati, et
kauni kodu mõiste ei tohiks piirduda lihtsalt ilusa
maja ja seda ümbritseva
aiaga, vaid kodu all tuleb
mõista kogu Eestit tervikuna.
Hea on tõdeda, et minevikus alustatu jätkub
tänases ajas. Mulgi valla
keskkonna- ja heakorrakomisjon tunnustas piirkonniti „Kaunis Kodu“
2019 parimaid igas kategoorias järgmiselt:

Mäenõlvaku talu. 						

piirkonnas:
1. koht – Polli Hooldekodu (juhataja Laine
Ikonen);

Korterelamud Abja
piirkonnas:
1. koht - Nuia tee 1,
Abja-Paluoja (juhatuse
liikmed Siiri Merisaar, Ebe
Õnne, Heiki Jänes);

Avaliku-, äri- ja tootmisobjektid Halliste piirkonnas
1. koht – Uue-Kariste
rahvamaja (juhataja Ivi
Alp)

Korterelamud KarksiNuia piirkonnas:
1. koht – Võidu 7, Karksi-Nuia (juhatuse liikmed
Heino Luik, Riina Sarapuu)
Avaliku-, äri- ja tootmisobjektid Karksi-Nuia

Talumajapidamised
Halliste piirkonnas:
1. koht - Mäeotsa talu,
Saksaküla (Anu ja Margus Liesment)
Pereelamud KarksiNuia piirkonnas:
1. koht – Mäenõlvaku

talu, Lilli küla (Karin ja
Vane Valksaare;
2. koht – Kooli 2, KarksiNuia (Ilo ja Ursula Sikk);
3. koht – Koidula talu,
Ainja küla (Renika Evert)
Pereelamud Halliste
piirkonnas:
1. koht – Partsi talu,
Toosi küla (Sirje Mirka ja
Juhan Kuur),
2. koht – Välja talu,
Kalvre küla (Silva Jaanus);
3. koht – Mulgi talu,
Mulgi küla(Mai Parras)

Foto: Rein Tarkus

1. koht – Metsamõisa
talu, Penuja küla (Reet
Paju)
Pereelamud Mõisaküla
piirkonnas:
1. koht – Heinamaa 15,
Mõisaküla (Natalja ja Valeri Mihailov);
2. koht – Viljandi 29,
Mõisaküla (Margit ja Urmas Usin);
3. koht – Kivi 7, Mõisaküla (Valentina ja Raivo
Resnis)
KESKKONNA- JA HEAKORRAKOMISJON

Pereelamud Abja piirkonnas:

Välja antakse viieteistkümnes
Mulgi märk
6. novembril otsustas
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatus anda
välja järjekordse Mulgi
märgi, mille kandjaks
valiti FIE Jorma Õigus,
kes toodab Mulgi-Mõisa
mett. Mulgi-Mõisa mesi
on toode otse Mulgimaa
südamest, mida mesilased koguvad endistel
Abja mõisa maadel.
FIE Jorma Õigus toodab lisaks Mulgi-Mõisa
meele ka suiramett, mis
on õietolmust valmistatud suira ja mee segu,
mida saadakse suira
ja mee koos kärgedest
väljapressimise teel. Samuti on toote sortimendis õietolm, mis tuntud
oma suure toitainete ja
vitamiinide sisalduse
poolest. Jorma Õiguse
sõnutsi alustati perefirmas tootmisega 2013.
aastal ja tootmine on
aasta aastalt muutunud
kvaliteetsemaks ja professionaalsemaks.
“Meie eesmärk on pakkuda ainult kvaliteet-

set Mulgimaalt korjatud
mett ja mesindussaaduseid,” räägib Õigus.
Mulgi märk on Mulgimaa Arenduskoja poolt
ellu kutsutud selleks,
et tähistada Mulgimaal
pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi, aidata
märgi abil valida ja ära
tunda kvaliteetset mulgi
kaupa ning annab ettevõtjatele võimalusele
üheskoos piirkonnale ja
siin valminud toodetele
ning pakutavatele teenustele tähelepanu tõmmata. Mulgimaa Arenduskoja tegevjuhi Anneli
Roosalu sõnul on märgi
kasutuselevõtu eesmärk
väärtustada kohalikke
Mulgimaa ettevõtteid ja
luua ühiseid turundusvõimalusi. “Mulgimaa
ettevõtjad on aastaid
teinud koostööd, käies
ühiselt laatadel ja messidel, nii Eestis kui välismaal. Koondumine ühise
kaubamärgi alla aitab
piirkonna tegusatel ettevõtjatel suuremat turgu

Mulgi-Mõisa suiramesi. 			

kõnetada. Mulgi värk on
ju teadagi uhkuse asi!”
sõnab Roosalu.
Esimesed Mulgi märgid anti välja 2019. a
alguses. Kokku on üle
antud 13 Mulgi märki.
Koos FIE Jorma Õigusega saab oma märgi
kätte septembris Mulgi
märgi vääriliseks valitud
marineeritud angerjate
valmistaja BM Trade OÜ.
Mõlemale ettevõtjale antakse märgid pidulikult

Foto Jorma Õigus

üle 21. novembril toimuval XII Mulgi konverentsil Mustla rahvamajas.
Va r e m a l t o n M u l gi märgi saanud näiteks Mulgi pruulikoda,
Lõõtsavägilased, Mulke
Crisps, Seedri puukool,
Polli mõis ja mitmed teised.
ANNELI ROOSALU
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevjuht
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Andekad mehed raamatufännide ees
Oktoobris peetakse traditsiooniliselt üleriigilisi
raamatukogupäevi. Lisaks langeb samasse aega
ka sügisene koolivaheaja
nädal. „Kohtume raamatukogus“ egiidi all pakkus Karksi-Nuia raamatukogu lugejatele mitmeid
kokkusaamisi kirjanikega
ning töötubasid lastele.
23. oktoobril, Eesti raamatu päeval toimus kohtumine pikaajalise ristsõnaajakirjade peatoimetaja Tarmo Tuulega, kes
õpetas ristsõnu koostama
ja lahendama. Lisaks on
mehe sulest ilmunud ka
mitu raamatut ning ta
on tuntud lauamängude
ideegeneraator. Viimane
hitt, millega ta on seotud, on näiteks Vanamehe
multika ainetel loodud
kaardimäng. Kui tuua välja ka tõsiasi, et Tuule on
kirglik mesinik, polnud
Meepealinnas toimunud
raamatukoguüritusel teemadest puudus.
Kohaletulnud said ise
proovida ristsõnade koostamist, alustades esmalt
kahe-, kolme- ja neljatähelistest sõnadest. Ristsõnu
hakatakse moodustama
vasemast ülemisest nurgast, liikudes allapoole.
Küsimusele, kas ristsõnu
võiks koostada arvutis,
vastas Tarmo Tuule, et
tema eelistab ikkagi pliiatsit ja paberit. Üheleheküljelise ristsõna koostamiseks läheb tal aega umbes

Noortele lugejatele tutvustas oma raamatuid ja tegemisi kirjanik Hugo Vaher.

neli tundi. Trükki minevad
ristsõnad salvestatakse
siiski arvutisse kindlasse
programmi ning kontrollitakse veelkord üle.
Teatmeteosed ja internet on suureks abiks nii
ristsõnade koostajale kui
ka lahendajale. Kuigi kohalolnute seas levis ka arvamusi, et pole õige hätta
jäädes otsida abi arvutist
või raamatust. Mõnus on
ise pusida ja õige sõna
leida.
Kõige populaarsemad
ristsõnad Eestis on Tarmo
Tuule sõnul need kõige
tavalisemad, sellised, kus
küsimused on ruutude
sees. Aga leidub igasuguseid formaate: krüptogramme ja silpristsõnu,
maagilisi ruute, sõnade
paigutamist, rägastikku,
võtmemõistatust jne.
Tuule, kes on hetkel Nutiristsõnade peatoimetaja,
soovitas huvilistele ajakirju Nuti, Adolf Mardikas ja
Teised Nutikad Mutikad

Fotod: Piret Kask

ning Terav Pliiats, kuna
nende koostajad on kõrge
tasemega nutikad ristsõnaspetsid.
Kirjanik Hugo Vaher,
kes polegi Hugo Vaher

Just nii, 3.–4. klasside
õpilased said kokku kirjaniku, tõlkija, helilooja ja
kitarristi Hugo Vaheriga,
kelle päris nimi on hoopis
Urmas Jaagusoo. Päevasel
ajal töötab ta haridusja teadusministeeriumis
ning vabal ajal kirjutab
Hugo Vaheri varjunime all
teoseid nii täiskasvanutele
kui lastele. Tema noorte- ja
lasteraamatud „Skvotterid“, „Ümera mehed
Roosa Villast“ ja „Vääna
jäljekütid. Salapärase soki
juhtum“ on pälvinud mitmeid tunnustusi. Viimati
nimetatule ilmus tänavu järg „Vääna jälekütid:
maa ja taeva vahel“, mis
annab tunnistust, et kooliealised on vaimustuses

Ristsõnade koostamise kõrvalt jagub Tarmo Tuulel aega lauamängude loomiseks ning luuletuste
ja lasteraamatute kirjutamiseks.

tema detektiivilugudest.
Kohtumisel tutvustas ta
kõiki oma lasteraamatuid,
luges ette katkendeid ning
uuris, kas keegi kuulajatest
on ka ise jutukesi kirjutada
proovinud. Tuli välja, et
mõni laps on enda sõnul
isegi raamatu kirjutanud.

Tulemas on jõululaat ja
XII jõulukuuskede
kaunistamise konkurss
Kui oled meisterdanud midagi põnevat ja erilist, otsid jõulukingitust oma lähedastele või endale, siis tule
7. detsembril Karksi-Nuia kultuurikeskusesse, kus toimub käsitöömeistrite jõululaat. Osta, müüja ja kaubelda
saab kella 9st kuni 14ni. Müügikoha hind on 7 eurot.
Juba tänaseks on kauplemissoovist teada andnud ligi
veerandsada müüjat.
Kell 12 esinevad laval Karksi-Nuia lasteaia suured ja
väikesed, ansamblid Hõbeniit ja Ehatäht. Lasteaianaised
korraldavad heategevusliku õnneloosi, mille tulu läheb
asutuse väliinventari parendamiseks ja kaasajastamiseks. Loterii peaauhinnaks on Karksi-Nuia jõulupeo
kaks pääset.
Samal ajal toimub kultuurikeskuse I korruse fuajees
XII jõulukuuskede kaunistamise konkurss.
Konkursist osavõtu juhend:
*Osa võivad võtta kõik – lapsed, täiskasvanud, pered,
kollektiivid, firmad, üksiküritajad ja taidlusringid.
*Töö teostamise tehnika on vaba.
*Kuusepuu kõrgusega kuni 2 meetrit annavad korraldajad kohapeal.
*Võistlustöö peab seisma iseseisvalt püsti.
*Hinnatakse töö üldmuljet, materjali kasutust, kompositsiooni, teostust, ideed, originaalsust.
*Elektri kasutamise soovist anna teada registreerudes.
*Tööd alustatakse kell 10, lõpetatakse kell 12.
*Žürii töötab kell 12–12.20. Selgitatakse välja rahva
lemmik jõulupuu, parimad võistlustööd saavad auhinna.
*„Jõulukuusk 2019“ võitja kuulutatakse välja jõululaada laval kell 13.
Kõik võistlustööd jäävad näitusele „Jõulupuu 2019“
kuni pühapäevani, 15. detsembrini. Tööd tagastatakse
pärast näitust.
Jõululaadale kindlustad kauplemiskoha, kui helistad
telefonil 435 5529 või kirjutad kultuurikeskus@karksi.
ee. Samadele kontaktidele palume teada anda konkursil
osalemise soovist hiljemalt 3. detsembriks.
KAI KANNISTU
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juhataja

MARE TORIM

Tšernobõli veteranide kokkusaamine Mõisaküla kultuurimajas
Mõisaküla kultuurimajas
toimus pidulik pärastlõunane aktus, kus said kokku
33 aastat tagasi Tšernobõlis
toimunud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenud Mulgi
vallast pärit mehed. Kauni
muusikalise austuskontserdiga esinesid Abja muusikakooli õpilased Valdo Värgi juhatusel. Seejärel tervitas kohaletulnuid Mulgi
vallavanem Imre Jugomäe,
kes oma kõnes puudutas
nii mineviku pahupoolt
kui ka tänapäevaseid võimalusi aatomienergeetika
mõistlikuks kasutamiseks,
et säästa loodusressursse.
Mulgi valla abivallavanem,
Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg tunnustas kõiki mehi, kelledest paljud
ohverdasid oma tervise
tolleaegsetel päästetöödel.
Kohaletulnuid peeti meeles Mulgi valla tänukirja ja
ajastusümboolse aumär-

giga. Kangelaslikke mehi
tänasid oma kõnedega kultuurimaja juhataja Laine
Pedaja ning aktuse organiseerija noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Marina Raid.
Ta oli ette valmistanud slaidikava Tšernobõli korrastustöödeaegsetest fotodest,
mis jooksis taustaekraanil
sõnavõttude ajal. Teemakohase kõne pidas Mõisaküla
muuseumi juhataja Anu
Laarmann, kes lisaks ajalookronoloogiale meenutas
oma isiklikke mälestusi
Tšernobõli katastroofile
järgnenud päevadest ja
kuudest.
Pikalt ja põhjalikult
kõneles Aare Uind, kes
on Pärnumaa Tšernobõli
ühenduse Gamma juhatuse aseesimees. „26. aprillil
1986. aastal kell 01.23.44
lendas Tšernobolis õhku
tuumaelektrijaama neljanda energiabloki reaktor.
Plahvatus rebis ära reaktori

2000 t kaaluva kaane ja
paiskas õhku suure osa
reaktorist. Ülikuum grafiit
süttis õhu käes ja hakkas
põlema. Tekkis nagu väike
vulkaan, mis purskas õhku
radioaktiivset materjali
peaaegu üheksa ööpäeva
järjest. Inimesed evakueeriti 30 km raadiuses ümber
elektrijaama. Radioaktiivne saaste levis pea poolele
Euroopa territooriumile,
sealhulgas ka Eestimaale.
Aastatel 1986–1989 saadeti eriõppe kogunemiste
käigus katastroofi tagajärgi
likvideerima Ukrainas ja
Valgevenes ligemale 5000
eestimaalasest reservväelast. 7. ja 8. mail kutsutud
meestele tuli see ootamatult ja perekonnad jäid
ligemale paariks nädalaks
teadmatusse, et mis meestest sai ja kuhu nad saadeti.
Selle otstarbeks formeeriti
Eestis 1986. aasta mais ja
juulis ajutine keemiapolk

Mulgi valla Tšernobõli veteranid.

Foto Marina Raid

(07. 05.86) S/O 93902, tsiviilkaitsepolk (08.05.86)
S/O 75222 ja insenertehniline pataljon (15.07.86) S/O
51975. Aastatel 1986–1989
puhastati radioaktiivsest
saastast sadu asulaid ja
külasid. Labidate abil eemaldati kümneid tuhandeid ruutmeetreid pinnast.
Käesoleval ajal on piirkond
kuulutatud radioaktiivseks
looduskaitsealaks, kus ei
ole lubatud elanikel elada.
Osad vanemad inimesed

on tulnud omal riisikol
kodukohta tagasi.
Pärnumaa Tšernobõli
Ühenduse Gamma juhatuse initsiatiivil valmistati
avarii tagajärgi likvideerimas käinutele tehtud töö
tunnustuseks rinnamärk.
Selle valmistamist ja kätteandmist toetasid Pärnumaa, Viljandimaa omavalitsused ja Tartumaa Elva
vald. Antud rinnamärgi
üleandmine on tunnustuseks meestele, omavalitsu-

sed ei ole unustanud oma
inimesi ja on kursis nende
eluoluga.“
Pärast ametlikku osa istuti üheskoos peolauda,
mille eest kandsid hoolt
Marina Raid, Laine Pedaja
ja kultuurimaja perenaine
Lea Lumiste. Tšernobõlis
käinud mehed olid kutsutud koos abikaasadega,
nende seas Aare Krapp, kes
palus kõigil hetkeks tõusta,
et mälestada neid kaaslasi,
keda tänaseks meie hulgas
enam pole. Hiljem jätkus
jutte ja meenutusi ning
Arvo Pede esines humoorikate vahepaladega.
Kohaletulnud tänasid
Aare Uindi, Mulgi vallavalituse- ja Mõisaküla kultuurimaja töötajaid piduliku
mälestuslõuna korraldamise eest.
ANU LAARMANN
Mõisaküla muuseumi juhataja
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Põnevad ja teadmisterikkad
päevad muuseumites

Halliste lapsed spordimuuseumis.

Oktoobri keskel toimus
Maanteemuuseumis neljas
laste liikluskonverents,
mille seekordne teema

Foto: Milvi Kull

keskendus nutiliiklusele ja
liiklusohutusele nii kooli-,
kodu- kui raudteel. Sihtgrupiks olid 3. klassi õpi-

lased ja nende õpetajad.
Konverentsi kuulajaskonda, 10-aastaseid noori,
peetakse täieõiguslikeks
liikluses osalejaiks, mistõttu võivad nad olla täiskasvanuile partneriteks ja tähelepanelikeks abilisteks,
mõistmaks turvalisuse olulisust. Laste liikluskonverentsi eesmärk oli edastada
selles eas õpilastele vajalikku liiklustarkust loovalt ja
neile huvipakkuval viisil.
Halliste põhikooli 3. klassi õpilased osalesid konverentsi erinevates tööpesades, kus arutleti teemadel:
nutiliiklus, raudteeohutus,
turvaliselt kooli ja koju,
aga mina teen end liikluses nähtavaks, toit ja
liiklus. Õpetajate tööpesas
tutvustas Maanteeameti
ennetustöö osakond uusi
liiklusohutuse teemalisi
materjale ja raamatuid. Pärast konverentsi oli kõigil
huvilistel võimalik tutvuda
Maanteemuuseumiga.
Novembri alguses külastasid 3. klassi õpilased Eesti

Spordi- ja Olümpiamuusemi Tartus ja osalesid programmis „Kõik mängu“.
Lapsed jagati paaridesse
ja kõik said osa võtta erinevatest tegevustest ning
oma tulemused üles kirjutada. Nad said harjutada korvpalli visketäpsust,
mõõta oma hüppevõimet
ja viske- ning reaktsioonikiirust. Iga osavõtja sai valmistada oma meelepärase
sportliku mustriga puhvi.
Huvitav oli ka orienteerumine Spordimuuseumis,
kus tuli leida piltidel olevaid esemeid ning suurele
vastusetahvlile lisada oma
täht ristsõna vastuseks.
Pärast tegelusi oli kõigil
võimalik tutvuda muuseumiga: vaadata spordikuulsuste medaleid, tutvuda
erinevate spordialadega
ja ise lustida palliväljakul.
MILVI KULL
Halliste põhikooli õpetaja

Halliste põhikooli lapsed külastasid
Palamuse muuseumi
8. oktoobril külastasid
Halliste põhikooli 4.–6.
klassi õpilased ja kolm
õpetajat Palamuse muuseumi.
Sama käredalt nagu köster omal ajal õpetust jagas,
tegi giid ringkäigu uuenenud muuseumis, kus
saime vaadata ajaloolisi
filmikaadreid Oskar Lutsust, tutvuda kirjaniku
lapsepõlve ja kooliajaga.
Kes raatsis end mõnest
mängulisest ülesandest
kõrvale jätta, sai vaadata
„Kevade“ filmimise kaadreid, intervjuusid filmitegelastega või koguni
pühendudagi „Kevade“

Koolitund Palamusel.

vaatamisele.
Saime osa programmist
„Koolitund teise talve lastele“. Tund viis lapsed
Tootsi aega, mil matemaatikatunni asemel oli rehkendus, loeti gooti kirja,
lauldi rahvalaule, anti tar-

Foto: Merle Hüva

kust kodumaateadusest ja
kirjutati sulega.
Kui mängud mängitud,
laulud lauldud, rehkendused rehkendatud ja jutud
loetud, said lapsed endale
kirjutada sulega tunnistuse. Nii mõnigi „teise talve
koolilaps“ pidi möönma, et

ega see sulega kirjutamine
nii lihtne polegi, kui esmapilgul arvata võis. Tekkisid
tindiplekid tunnistusele,
lauale ja mõnel suisa pusa
peale.
Kojusõit kulges lõbusalt
ja ikka Palamuse lainel. Direktor Merle oli muuseumist kaasa ostnud kommi
ja nüüd läks bussis lahti
viktoriin. Iga tähelepanelik
laps, kes oskas õpetajate
Anneli ja Vilja või direktori
küsimusele õigesti vastata,
sai preemiaks kommiga
suu magusaks teha.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja

Vaikne sügishommik möödus liivlaste kultuuriloo saatel
Teisipäeval, 5. novembril
korraldati Abja gümnaasiumis rahulik sügishommik. Õpilastele luges ette
ning andis mõtteterasid
õpetaja Karin Sepp ja liivlaste ajaloost tegi selgema
ülevaate õpetaja Maile
Kreevs.
Tagasihoidlikusse ja hämarasse aulasse kogunes
koolipere esimese tunni
ajaks. Alustuseks luges

õpetaja Karin Sepp ilmekalt ette ühe luuletuse.
Pärast luuletust pühendas
ta paar mõtet liivlastele
ning liivi keelele, millest
seejärel tegi põhjalikuma ülevaate ajalooõpetaja
Maile Kreevs, kes oli ette
valmistanud toreda ettekande.
Publikule esitlus meeldis: saadi huvitavaid ning
silmaringi laiendavaid

teadmisi ning muljeid liivlastest. Teadagi on liivi keel
praktiliselt välja surnud
ning liivlastena tunnevad
end samuti vaid vähesed
inimesed. Sellegipoolest
on nende kultuur jõudnud
küllaltki mitmekesisele
tasemele: omapärased, samas eestlastele lähedased
kombed, rahvarõivad ja
tihe seotus merega.

Viimaks loeti meile ette
üks liivi algupäraga jutt,
mis oli küllaltki pikk, kuid
see-eest tõi hea näite liivi
kultuurist ja uskumustest.
Sügishommiku lõpetas
meeldiv muusikapala, mille saatel kõik vahetundi
pöördusid.
OLDEN PUNA
XI klass

Koolivaheajal saame
kokku raamatukogus!

Võluva sakilise naeratusega paberist kõrvitsa meisterdamine
ei valmistanud kellelegi raskusi.
Foto: Piret Kask

Koolivaheajal toimus Karksi-Nuia raamatukogus
iga päev erinevaid üritusi. 21. oktoobril oli ettelugemispäev „Heal meelel ja ilusal keelel“. Järgmisel
päeval oli 3D pliiatsi töötuba, mida juhendas üks
selle ala parim Eestis, Heiki Palm. Meisterdasime 3D
pliiatsiga endale prillid. 23. oktoobril saime Gerda
Lemke juhendamisel teha kristallidest käevõrusid.
Isikupärase 2020.a kalendri tegemist õpetas Merike
Tani Bonifatiuse Gildi Paberikojast. Koolivaheaja viimasel päeval oli raamatukogus laste tegelustuba „Trikk
või komm“. Rääkisime halloweeni traditsioonidest ja
meisterdasime paberist kõrvitsaid.
Need töötoad olid väga toredad ja soovitame edaspidi ka kõigil, kes seekord ei osalenud, kaasa lüüa.
PIIA MARJAK, GRETELIN VÄSTRIK
Raamatuklubi Rääkivad Read

Mehiste masinate projekt
Kiisude rühmas

Kiisude rühma lapsed mehiste masinatega.

Foto: Kaire Sinimets

Oktoobri keskpaigas alustasime projektiga „Mehised
masinad“. Laste huvi antud teema vastu sai alguse teeehitusest Karksi-Nuias ja seal toimetavatest masinatest.
Teemaga algust tehes panime kirja kõik suured masinad, mida lapsed teadsid. Oleme tuttavaks saanud
traktori, kopp-laaduri ja ekskavaatoriga ning nüüd
alustasime lähemat tutvust teerulliga. Igal nädalal korra
oleme käinud neid masinaid vaatamas, et lapsel tekiks
võrdlusmoment tegelikkuse ning pildilt nähtava vahel.
Siinjuures tänan toredaid tee- ehitajaid, kes lubasid meil
teerulliga pilti teha ja seda lähemalt uurida. Lapsed on
kõigest huvitatud ning nad ei märkagi, kui päeva lõpuks
on teemat arutades saadud uusi teadmisi ka matemaatikas või eesti keeles. Näiteks võrdlesime kahte traktorit
suuruse ja värvuse järgi, tutvusime T-hääliku ja tähega.
Samas on ka laste mängud seotud masinatega – ehitatakse teid, kaevatakse kopaga ning veetakse klotse.
Viimasel oktoobrikuu päeval oli koolieelikute rühmadel
projekt „Tulest targem“ ja meil oli võimalus tutvuda tuletõrjemasinaga, mida tutvustasid Abja päästekomando
päästjad. Nähtu järgi valmisid nende endi tuletõrjeautod.
Eelnevalt oli meil lasteaias toimunud ka evakuatsiooniõppus, mille järgselt saime lastega arutleda teemadel
tuli, tulekahju, tuletõrje, number 112. Mehiste masinate
projekti abil on Kiisude rühma mudilased õppinud, avastanud ja saanud palju uusi teadmisi päris masinatest.
KAIRE SINIMETS
Karksi-Nuia lasteaia Kiisude rühma õpetaja
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Raamatukogupäevad Õisus
20.–30.oktoobrini tähistatakse üle Eesti traditsioonilisi raamatukogupäevi. Sel ajavahemikul on
raamatukogudes toimuv
erilise tähelepanu all, kuigi
erinevaid üritusi ja ettevõtmisi on aastaringselt.
Kaasaegsed raamatukogud pakuvad mitmesuguseid koostöövõimalusi.
Kolmandat korda toimunud filmifestival „Kino
maale“ pakkus maapiirkondades võimalust näidata filmikunsti. Tänavu
oli fookuses Taani, seda
seoses Waldemars Day 800.
aastapäevaga ehk siis Taani
lipu päevaga. Vaatamiseks
pakuti ka Eesti oma Nukufilmi ja Joonisfilmi viimaste
aastate loomingut. Õisu
raamatukogus said lapsed vaheajal vaadata nii
multikaid kui ka noortefilme. Seda head võimalust
kasutas ära lasteaed, kes
tegi ühiskülastuse meie
„kinosaali“. Loodan et neid
Taani multikaid vaadates
said pisikesed kinokülastajad päris palju tarkust ja
õpetust, kuidas peaks ja
kuidas ei tohiks teha.
Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) on üle-eestiline
täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus,
mis teeb tihedat koostööd
raamatukogudega. Ka
Õisu koos Mulgi valla teiste raamatukogudega võttis
osa sellisest sündmusest
nagu „õpitund“. Tähendas

Inga Lunge külas Õisu raamatukogus.

see, et 11. oktoobril kutsuti
kõiki täiskasvanuid ühe
tunni jooksul midagi uut
õppima. Õisu raamatukogus oli teemaks taaskasutus ja õppisime toreda
juhendaja Margiti abiga,
kuidas valmistada ajalehest kinkekotti.
Üheks traditsiooniks raamatukogunädalal on ettelugemispäev. Tavaliselt on
Õisu raamatukogu käinud
lasteaias lugemas. Seekord
tegime tutvust Edgar Valteri loodud toredate tegelaskujudega. Põhjalikumalt
uurisime seekord pokude
hingeelu ja nende tegemisi. Arutlemist ja toredate
piltide vaatamist jagus
tükiks ajaks. Samal ajal
oli raamatukogus näitus
pühendatud Edgar Valteri

90. sünniaastapäevale.
Meeleolukaks ja hingejäävaks jäi kohtumine näitleja Inga Lungega. Tavaliselt on selliste kohtumiste
taga pikemad või lühemad
läbirääkimised ja et nii
tuntud inimene leiaks ühe
vaba päeva, polegi väga
kerge. Seda, et ilmal oli
plaan vingerpussi mängida
ja elektrikatkestus oli reaalsus, ei osanud küll ette arvata. Paraku oli see nii, aga
kokkulepped olid sõlmitud
ja seega tuli otsustada, kas
üritus ära jätta või trotsida
pimedust ja veidi külma
tuba. Õnneks sai kohtumine küünlavalgust täis
raamatukogus teoks ja külalisele oli omaette elamus
pimedas Õisus leida üks
õige valguskiir. Kohtumise

Leeduhuviline
Petserimaa kirjamees

Foto: Anne Järvis

esimesel silmapilgul võis
tunda südantsoojendavat
sõbralikku olemist. Need,
kes tol pimedal õhtul leidsid tee raamatukokku, said
nii mõndagi teada näitleja kui ka kirjanik Inga
Lungest. Ta on kirjutanud
väga toreda lasteraamatu
„Nupukas Nora“.
Novembrikuu lõpuni
on raamatukogus võimalik vaadata Triin Kuusleri
näitust „Eestimaa uued
vapid“. See on vahva sõnamänguliste vappide kogu.
Kuna 2019. aasta on eesti
keele aasta, siis selline sõnamäng sobib praegu väga
hästi.
Kohtume ikka raamatukogus!
ANNE JÄRVIS

Huvitav kohtumine Onu Unoga
22. oktoobril toimus Halliste raamatukogus huvitav kohtumine ristsõnahuvilistele. Külla olid tulnud
ristsõnade koostajad Uno
Viigand alias Onu Uno,
Jaanus Laidna alias Ain
Otse ja AS Kuma ristsõna
väljaannetele pilte joonistanud kunstnik Triin
Kuusler alias Trintsu.
Jaanuselt saime ülevaate
AS Kuma ajaloost ja erinevatest Kuma ristsõnaajakirjadest. Uno Viigand
on tõenäoliselt staažikaim,
tuntuim ja paljude ristsõnalahendajate meelest ka
parim ristsõnade koostaja. Uno Viigand jutustas
sellest, kuidas ta sattus
Kumasse ristsõnade koostajaks. 30 aastat tagasi sai
hobist elukutse. Tänaseks
on Unol koostatud juba
üle 36 200 ristsõna. Ristsõnasõbrad said teada,
kuidas koostatakse ristsõnu, kaua võtab ristsõnade
koostamine aega, milliseid

Ilmar Vananurm.

Foto: erakogu

Ei ole just väga tavapärane, et lugejatel õnnestuks
kohtuda Petserimaa teemasid tutvustava kirjamehega, kuid teisipäeval, 26. novembril kell 15
avaneb Karksi-Nuia raamatukogus just selline
võimalus. Külla tuleb tõlkija, luuletaja ja ajakirjanik Ilmar Vananurm, kes esitab oma luuletusi ja
laule ning kõneleb Petserimaast.
Mehe elukäik on äärmiselt huvitav: sündinud
Petserimaa Meremäe valla Hilana külas, oli ta 1944.
aastal tehtud piirimuudatuste tõttu sunnitud käima
Petseri keskkooli asemel hoopis Võrus. Kuigi õppinud Tartu ülikoolis eesti keelt ja kirjandust, viis
elutee teda hiljem aastateks Leetu, kus omandas Vilniuse ülikoolis kraadi nii vene keeles ja kirjanduses
kui ka stažeeris leedu keele kateedris ning osales
sealse kirjanike liidu noortesektsioonis. Viimased
40 aastat on Vananurm pühendunud ajakirjanikutööle, töötades ajalehes Koit ja Lõunakaar ning
siiamaani juhib ta ajalehte Setomaa.
Vananurme loomingus jooksebki paralleelselt
kaks liini. Üheltpoolt on selleks Petserimaa-Setumaa teema, mille kohta on ta avaldanud luuletusi,
jutte ja artikleid alates 1968. aastast. Esile võib tuua
„Mu Setomaa“, „Seto Kodo“, „Petserimaa külad“.
1996. aastal premeeriti teda ka Hendrik Adamsoni
murdeluulepreemiaga. Teisalt on mees avaldanud
leedukeelseid artikleid sealses ajakirjanduses ning
tõlkinud leedu keelest kümmekond teost.
Vananurme sõnul on ta lisaks loonud ka tosin
laulu oma sõnadele ja viisile, mängib vene lõõtsa
ehk garmoni ning esitab ka leedu rahvalaule.
Tulge kuulama ja kogema rahvalikku ja rahvusvahelist loomingut.
MARE TORIM

Jaanus ja Uno venitavad üle raamatukogusaali ajakirja „World´s longest crossword“ (Maailma
pikim ristsõna).
		
Foto: Sirle Tellis

ristsõnu on huvitavam ja
milliseid keerulisem koostada. Aeg-ajalt on vaja ristsõnade koostamisel kontrollida allikatest ka fakte.
Olemas on küll ristsõnade
koostamise programmid,
kuid nende sõnavara on
kasinavõitu. Uno eelistab
ristsõnu ise koostada, kasutades mustandiks ikka
pliiatsit ja paberit.
Külalistel oli varuks ka
üllatus. Jaanus Laidna

oli koostanud lihtsa ja
Halliste piirkonda puudutava ristsõna, mida kohtumisele kohale tulnud
said aja peale lahendada.
Samal ajal oli raamatukogus eksponeeritud Triin
Kuusleri humoorikas sõnamänguline pildinäitus
„Eesti uued vapid“. Triinu
pilte leiab ka AS Kuma
ristsõnaväljaannetest. Kes
jõudis enne ristsõna lahendamise võistlust näi-

tust vaadata, sellel läks
lahendamine kindlasti
kiiremini, sest ristsõnas
pidi ka näitusel olevaid
vappe ära tundma. Kõige
kiiremaks lahendajaks
oli Aino-Sirje Noop, kes
saab ennast nüüd vihma
eest varjata suure „Super
Kuma“ vihmavarju alla.
Suur tänu külalistele ja
kõikidele kohaletulnud
ristsõnasõpradele.
SIRLE TELLIS

Mulgi valla Abja piirkonna
koduste laste jõulupidu
toimub Abja kultuurimajas
22. detsembril algusega kell 11.

Transpordisoovist teata telefonile

435 4786 või 511 8695 maie
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Klubi 60+ uus hooaeg

Kohtumine Pärnus

Klubi 60+ tulid õnnitlema sõbrad Lätimaalt.

24. septembril avas
oma järjekordse hooaja
Uue-Kariste rahvamajas
tegutsev 60+. Külla oli
kutsutud Mulgi vallavanem Imre Jugomäe,
kes rääkis valla arenguperspektiividest ja
vastas meie küsimustele.
Pärast arutelu soovis ta
meile tegusat uut hooaega. Seejärel panime

paika oma edaspidised
tegemised.
16. oktoobril tähistasime leivapäeva ja maitsesime hõrgutisi, mida
olid purkidesse pannud
klubi liikmed. Külaliseks
oli Sigrid Ruben, kes näitas slaide ja rääkis oma
reisist mööda Euroopat. Pärast reisimuljeid
saime endid liigutada

Foto: Aimur Talu

võimlemisringi juhendaja Anu Liesmenti käe
all. Oli huvitav õhtupoolik.
7. novembril tähistasime klubi 7. aastapäeva.
Külalisteks olid sõbrad
Lätimaalt Köönast –
folklooriansambel Dzine. Lätlased esinesid
toreda eeskavaga, nii
läti- kui eestikeelsete

lauludega. Õhtu möödus laulu, tantsu ja naljaga.
Aasta viimaseks ürituseks saab olema 20.
detsembril kell 15 toomapäeva tähistamine.
KLUBI 60+
JUHATUS

Karksi-Nuia pensionäride
ühendus ootab muudatusi
Karksi-Nuia pensionäride ühenduse jututuba
alustas oma oktoobrikuu
kokkusaamist tavapäraselt, kus kõigepealt tervitasime kokkutulnuid ja
õnnitlesime jooksva kuu
sünnipäevalapsi. Teiseks
olime palunud oma vestlusringi Mulgi valla Karksi
piirkonna abivallavanema
Dmitri Orava, kes on meid
varemgi külastanud. Olgu
öeldud, et ta on üks vallajuht, kes meie seltskonda
ei tõrju. Kui muidu on
meid riigi- ja vallauudistega kurssi viinud Heino
Luik, siis seekord saime
põhjaliku ülevaate suure
Mulgi valla arengukavast,
eelarvest ja üldplaneeringu algatamisest otse piirkonna tippjuhilt. Oli küsimusi, arvamusi ja selgitusi.
Karksi-Nuia pensionäride ühenduse tegevuse
algusest on möödunud
22 aastat. Alustati Koduköögiga aianduse- ja mesindusseltsi majas, hiljem
perekond Rigertase kodus,
edasi vanas lasteaias Tartu
mnt 22. Karksi Vallavalitsuse korraldusega nr 18,
10.01.2012 sõlmiti meiega
ruumide 104,105,106 ja
107 üldpinnaga 87,59 m²
avaliku kasutamise leping
Karksi-Nuias, Tartu mnt
22 noortekeskuse hoones

Viljandi Pensionäride Liit korraldas 26. oktoobril
Pärnus seminar-konverentsi teemal „Üksindus, üksi
olemine, probleemid ja lahendused, pensionireform,
riigireform“.
Konverentsist võtsid osa pensionäride liidu liikmed teiste hulgas ka Mulgi vallast. Külalisteks olid
eakad Pärnust, Võrust ja Antslast. Teemat mõtestasid
lahti teadlased ja poliitikud.
Eakate üksindustunde seost tervisenäitajate ja
eluviisi valikutega arutles Tallinna ülikooli sotsiaaltervishoiu professor, vanemteadur Merike Sisask.
Ettekandes oli palju elulisi näiteid.
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder lahkas
küsimusi teisest pensionisambast ja uue pensionireformi vajalikkusest.
Paljude eluliste näidete kaudu avas teemat üksindusest ja üksi olemisest kohaliku omavalitsuse
vaatevinklist Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti
juhataja Livia Kask.
Riigihalduse minister Jaak Aab analüüsis, mida on
andnud haldusreform ja miks vajame riigireformi.
Riigikogulane Riina Sikkut lahkas paljude näidete
varal vanemaealiste majanduslikku olukorda ja selle
parandamise võimalusi.
Põhjalik ja ülevaatlik oli Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Illisoni uurimistöö
sotsiaaltöö kujunemisest.
Ettekannetele järgnesid küsimused, arutelud ja
ettepanekud. Loodame, et kõlama jäänud probleemid leiavad lahenduse.
Kokkuvõtte päevast tegi Viljandi Pensionäride
Liidu juhatuse esimees Jaak Värnik.
Tervisekosutust saime raviprotseduuridest ja spaa
külastusest.
Oli kasulik päev oma mitmekesisuses.
Täname esinejaid ja ürituse organiseerijaid.
Viljandi Pensionäride Liidu
Mulgi vallast osalejate nimel
LEIDA LEPLAND

Abivallavanem Dmitri Orav eakate jututoas. 			

pensionäride päevakeskuse tegevusteks. Kahjuks
ei võimalda need toad
reaalselt täita päevakeskuse funktsiooni. Igapäevaselt on meie kasutuses
ainult üks ruum eraldi
invasissepääsuga, millega
oleme küll väga rahul:
soe, valge ja kena sisutus.
Viimase eest oleme tänulikud noortekeskusele. Seda
ruumi jagub väikesele
seltskonnale: ajalooringile,
juhatuse koosolekuteks
ja nõupidamisteks, teised on noortekeskusega
ühiskasutuses. Nii on võimalus tegutseda jututoana üks kord kuus kella

11–13 noorte mängusaalis
ja neljapäeviti kella 10–11
kasutavad tervisevõimlejad suurt saali. Nüüd on
kerkinud üles probleem
ka seni kasutuses olnud
ruumidega. Saime teada,
et mängusaal ja meie kontoriruum lähevad uuest
aastast lasteaia päevahoiu
kasutusse. Pensionäride
päevakeskuse tarbeks lubatakse Karksi-Nuia apteegist vabanevad ruumid.
Võiks sobida – eraldi sissepääsuga ja joonise järgi
näis olevat mitu ruumi.
Abivallavanem sõnas, et
kindlasti tuleb välja vahetada välisuks, remon-

Foto: Olga Palu

tida trepp ja sisemistes
ruumides vajadusel ühtteist teha. Kuuldud sõnum
tekitas uudishimu minna
pakutavat vaatama. Nii
õnnestuski meil mõned
päevad hiljem enne apteegi sulgemist heita pilk
„uutele ruumidele“. Esialgne mulje jäi nukravõitu,
kuna kõige suurem ruum
jututoa tarbeks näis hämar, sest puudusid aknad.
Loodame, et valla ehitusspetsialist leiab võimaluse
viia see valgusküllasemaks
nii, et ka päike saab sisse
piiluda.
OLGA PALU

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

JÕULUHOMMIKULE
17. detsembril kell 12
Karksi-Nuia kultuurikeskusesse

7

Mulgi valla infoleht

Naisrahvatantsurühm Kadri 45
70-ndatel aastatel tegutses Nuia alevis päris palju
laste-, nais-, ja segarahvatantsurühmi. Kõrvale olid
jäänud aga n-ö „tantsuveteranide klassi” kuuluvad
naised. Et ka nemad saaksid oma huvialal tegutseda, otsustati Nuia kultuurimajas tööle panna naisrühm tantsuveteranidest,
kes olid varem erinevates
rühmades tantsinud, kuid
nüüd juba veidi eakamad.
1974. a sügisel koguneski
14 kergejalgset tantsuhuvilist naist kultuurimajja,
et tantsujuht Lille Arraste
juhendamisel samme ritta
seada. Asja võeti tõsiselt,
sest 1975. a üldlaulu- ja
tantsupidu oli ukse ees
ja uuel tantsurühmal oli
tahtmine end tõestada.

Ülevaatuste kadalipp läbiti
edukalt ja Tallinna tantsupeole sõit saigi teoks.
Selleks ajaks valmisid ka
uued Anseküla rahvariide
seelikud, pluusid õmblesid
ja tikkisid virgad naised
ise. Peo repertuaaris olid:
„Raksi Jaak” koos segarühmadega, „Kaie kargus”,
„Laul rõõmule”, „Kodumaine viis” ” ja anturaaž
rahvaste tantsudele.
Aastatega on Kadrile kogunenud aukartustäratav
hulk mitmesuguseid esinemisi nii meil kui ka mujal
maailmas. Kaasa on löödud
kodukandi tantsupidudel,
maakonna tantsupäevadel
ja -pidudel ning igal aastal
toimuvatel Lõuna-Eesti
memme-taadi tantsupidudel, samuti Mardilaadal

Tallinnas ja Kadrioru lossi
pargis. PäriMusi Tallinnas
Raekoja platsil ja ka TeateTants ei käinud üle jõu.
On toimunud viis Mulgi
laulu- ja tantsupidu, kus
Kadrid on alati osalenud,
ka esimesest Naiste tantsupeost võeti osa, samuti on
osaletud rahvusvahelisel
pärimusfestivalil Baltica,
seda ka tänavu suvel Tallinnas Tornide väljakul.
Pärimuskollektiivi Tiistelu koosseisus esineti ka
hõimupäeval Tartus Eesti
Rahva Muuseumis.
Rühmas on nende aastatega kaasa löönud ligi
55 tantsijat. Päris algusest
tantsivad Helju Pelisaar,
Maimu Elming ja muidugi Lille Arraste. Praegu,
2019/2020. hooajal osaleb

Tantsurühm Kadri Viljandimaa memme-taadi peol Suure-Jaanis.

tantsurühmas 11 naist.
Kollektiivi vanemaks on
Virve Saaremägi.
Kadrit juhendas 23 aastat
Lille-Astra Arraste. 1998.

a andis ta teatepulga üle
oma tütrele, Anneli Arrastele, kes seab rühma
tantsusamme tänaseni.
Tantsurühma kodu asub

Foto: Helena Minina

Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja seda juba15 aastat.
ANNELI ARRASTE

Vanus on väärtus
Vanus on väärtus – see
on kahe otsaga asi. Ühelt
poolt on see üllas lugupidamine, nii vähemalt
näib. Vanemad inimesed on oma ametikohal
enamasti töökad, usaldusväärsed, suurte kogemustega, head meeskonnatöös osalejad. Aga
sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on nad tööturul
sageli põhjendamatult
kehvemasse seisu sattunud. „Tihti on selles oma
osa ka eelarvamustel, mis
takistavad vanemaealiste töötajate kogemuste
paremat kasutamist. Uuringud näitavad, et vanemaealised võtavad tegelikult vähem haiguspäevi
ning oma pika karjääri
jooksul on neil sageli tulnud koolitustel käia või
ümber õppida. Seega on
nad igati motiveeritud ja
võimekad uute teadmiste
omandamisel.“
Teisalt on meie tarbimisühiskonnas vana
inimene tarbetu kulu,
mõttetu raiskamine. Töökuulutustes otsitakse
ikka noori, siresäärseid.
Vanasõnagi ütleb, et hallpead austa, kulupead
kummarda. Kas tahame
või mitte, aga vanaks saavad kõik, olgu vaene või
rikas, üksik või perekonnainimene... Kust saada
abi, kui oled vana ja väeti
ning vajaksid turgutust?
Karksi haridusselts korraldas Kohaliku omaalgatuse programmi poolt
toetatud projekti raames
väljasõidu Apja, et tut-

Tervisepäevast osavõtjad Abja tervisekeskuse ees.

vuda tervise- ning päevakeskusega. Tervisekeskust ja selles pakutavaid
teenuseid tutvustasid
meile statsionaarse õendusabi osakonna arst
Helgi Rattas ja asutuse juhataja Kairit Luisk. Tervisekeskuse avamisel 2018.
a oktoobris ütles Tartu
kiirabi juht Ago Kõrgvee,
et nüüd realiseerus see,
mida on pikalt mõeldud
ja kaalutud. „Esimest
korda avatakse reaalselt toimiv tervisekeskus,
kuhu on projekteeritud
kiirabi. Ja mitte ainult
kiirabi, vaid ka ambula-

toorsele ja erakorralisele
haigele abiandmine.”
Avarates valgusküllastes
ruumides on õendus- ja
hooldusosakonnad, füsioteraapia. Ka pere- ja
eriarstide vastuvõttudele
on mõeldud. Muidugi,
see kõik maksab. Kuigi
vald toetab ja haigekassa
tasub 85%, tuleb patsiendil ise maksta nii koha
kui toidu eest. Vähemalt
on paik, kust saab järelravi ja hooldust. Energiline juhataja, kes ses
ametis alles mõni kuu
olnud, muretseb ka kodupatsientide pärast,

Foto: Margus Mõisavald

kes samuti vajavad hoolt
pesemisest küünte lõikamiseni. Teha on veel palju: ümber vaadata koha
maksumus, olenevalt
ravi vajadusest, tegelda
ümbruse kujundamisega, mõelda mõningate
eriarstide tervisekeskusesse kutsumisele jne.
Tõelisel juhil ei saagi töö
kunagi otsa.
Ka Abja päevakeskus
oli muljet avaldav. Juhataja Mari Saarela ja
perenaine Aino Laisaar
näitasid ruume ning rääkisid sealsest tegevusest.
Siin töötab savivoolimi-

se ring, puidumeistrite,
kangakudujate ja tikkijate ring. On ka käsitööde
väljapanek, kust võib
osta kaasa mulgiteemalise meene või tarbeeseme.
Koos lastelastega valmistati hodiseid, koos küpsetatakse ja vahetatakse
retsepte. Korraldatakse
kohtumisi, temaatilisi
üritusi jpm.
Kadedaks teeb, et meil,
nuiakatel, pole midagi
vastu panna. Oleme aastaid rääkinud ja avaldusi
kirjutanud eakate päevakeskuse ruumide leidmiseks. On ju küll suur ja

uhke kultuurikeskus või
noortemaja, aga eakate
tarbeks on vaid noortekeskuse veranda. Kuna
ruume pole, siis näiteks
Mokalaat teeb oma suuremaid toimetusi kusagil
talus. Vallajuhid on küll
andnud lootust, et peagi
kõik laheneb. Küllap midagi praeguse ambulantsi ruumides isegi teostubki. Ärevaks teevad igasugu uuendused: enam
pole postkontorit, vaata
et kaotavad rahaautomaadi, perearste napib,
apteegi saatus on muret
tekitav. Ometigi on Nuias
olnud haigla, laste-,
pere-, naiste- ja hambaarst. Olid füsioteraapilised võimalused. Mugav on ju kõik teenused
viia nn tõmbekeskusesse
(milline kole termin!).
Jääme siiski lootma, et
võimuerakond täidab
oma valimiseelse lubaduse: „Eakate ühistegevuse
– päevakeskuste, klubide
toetamine kõikides piirkondades.”
Külaskäik Abja-Paluojale oli mõtlema panev
ja huvitav. Unistan, et ka
Karksi-Nuias mõeldaks
nii noortele kui vanadele,
et ka eakaid motiveeriks võimalus tunda end
kasulikuna ja säiliksid
sotsiaalsed suhted. Siis
võime öelda, et vanus on
väärtus.
VIIU LEPIK

Mulgi valla infoleht

8

Kaks päeva Tallinnas

Wimberg Mõisakülas
Oktoobrikuu kolmandal
nädalal ootasime külla
kirjanik ja stsenarist Wimbergi. Kui kogunemiskell
oli koolipere saali saanud,
polnud mingit kirjanikku
näha. Aga siis ta tuligi
– pikkade sammudega,
mitut trepiastet korraga
võttes seisis meie kõigi ees
hiiglasekasvu noor mees.
Kas tõesti kirjanik? Nii
noor! Ja nii sportlik!
„Minu nimi on Jaak
Urmet, kirjanikunimega
Wimberg.” Nii see kokkusaamine algas. Wimberg
elas sujuvalt sisse õpetaja positsiooni ja alustas
kohtumist n-ö kohaloleku
kontrolliga.
„Nii, kõigepealt loeksin
midagi 1. klassile. Kus
meil siin 1. klass on?”
See ei jäänud tühjaks
sõnakõlksuks. Esimese
klassi arglikud käed üle
loetud-vaadatud, kõlasid
just neile lõbusad värsid.
Ja nii toimetas ta 9. klassi

õpilasteni välja. Ütleksin
naljaga pooleks, et n-ö
näo järgi vaatas, mida
kellelegi ette lugeda tasub.
Ikka on nii, et loomingulised inimesed kompavad
piire ja astuvad neist üle
ka. Wimberg andis teada,
et mõnikord on keelereeglitest mõistlik mööda hiilida, sest hulga jõulisemalt
kõlab „kärbsed” asemel
„kärppsed” või „kartulid”
asemel „karttulad”. Õpetajate meeleheitele vastu
tulles ei kasuta ta selliseid
nn uuendusi lastekirjanduses ega õpikutes, mille
kaasautor ta ka olnud on.
Täiskasvanutele mõeldud
tekstides aga küll. Ja igaks
juhuks kordas kirjanik
veel üle, et keelereegleid
tuleb hoolega õppida juba
sellepärastki, et osata neist
targalt ja teadlikult mööda
hiilida.
Wimberg on kaastööd
teinud mitmetele laste- ja
noorteväljaannetele. Ning

Tallinna vanalinna nautimas.
Wimberg keskel kükitamas.

kurtis, et ükskord oli ajakirja Täheke toimetus ta
kaastöö tagasi lükanud
või soovitanud selle ringitegemist. Tema luuleteksti
temaatika puudutas tänapäevast nuhtlust – nutivahendite liigkasutamist.
Oma värssides oli Wimberg „ähvardanud”– kui
sinine ekraan õigel ajal
kinni ei saa, muutub see
kasutajale karistuseks juturaamatuks. Tähekese
toimetus arvas, et lapsed

Foto Evi Oissar

järsku ei saa sellisest sarkasmist aru ning arvavadki, et raamatud on
karistamiseks. Tuligi siis
luuletus ringi teha.
Kohtumine lõppenud,
kohtasin esmakordselt
sellist fenomeni, et õpilased soovisid kirjanikuga
üksi-kaksi ja mitmekesi
koos pilti teha. Millega
Wimberg alias Jaak Urmet
oli täiesti nõus.
AITA MATSON

Noored tõid oma mõtted lõpuks päevavalgele
Kohalikud ettevõtted
võiksid noori endale suveks tööle kutsuda. Õpetaja võiks käituda nii, kuidas ta tahab, et temaga
käitutakse. Noori segab
vanematepoolne surve
ehk „Mida Sa peale gümnaasiumit õppima lähed?
Kes Sinust saab – kas arst
või diplomaat?” ja seetõttu võetakse vaba aasta, et
oma mõtetega veidi üksi
olla. Keskkonnaprobleemid on äärmiselt olulised,
kuid sellest teemast liiga
palju rääkides tekib kliimahüsteeria – me oleme
end ära tüüdanud. Mõnuaineid on tänapäeval palju
lihtsamini kätte saada,
kui mõned meist arvatagi
oskavad, kuid kui hästi me
mõistame nende tegelikku
ohtlikkust? Noortevahetused ja õpilasmalevad
on miski, millest noored
puudust tunnevad.
Need olid vaid väike osa
mõtetest, mis tulid esile
8. novembril Karksi-Nuia
kultuurikeskuses toimunud Viljandimaa Osaluskohvikus. Kohal oli ligi 15
ametnikest otsustajat ja 80
koolinoort, kellest lõviosa
moodustasid meie kohalikud Mulgi valla noored ja
tõesti, neid väga puudutas, kuidas me Eestit ja eelkõige oma valda saaksime
paremaks muuta.
Osaluskohvikud toimusid maailmakohviku
formaadis, kus 40-minutiliste arutelude käigus
määratleti probleeme ja

Koolivaheajal korraldas Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja Illika kahepäevase väljasõidu Tallinnasse. Tegevused
pealinnas olid eelnevalt hästi läbimõeldud ja kõik sujus
suurepäraselt. Esimesel päeval mängisime kolm tundi põnevusmänge laserrelvadega ActionGames sisesaalis. Kuna
olime varustatud elektrooniliste vestidega, siis saime näha
paremusjärjestust. Võitjaid premeeriti vabapääsmega lasersaali, mida saab kasutada endale sobival ajal järgneva aasta
jooksul. See oli äärmiselt põnev võistlusmäng, kus saime
tõestada oma osavust, täpsust ja kiirust.
Suurt elamust pakkus õhtune jalutuskäik vanalinnas.
Tuledesäras tänavad, Raekoja plats ja vaated Toompealt
Tallinna panoraamile salvestusid meile alatiseks. Oli see ju
enamusele üldse esmakordne Tallinna vanalinna külastus.
Enne kojusõitu peatusime suures kaubanduskeskuses, kust
igaüks võis leida endale midagi meelepärast.
TÄNULIKUD NOORED

Killukesi Halliste lasteaiast

Mardisandid Halliste lasteaias.

Osaluskohvikus arutlesid mitmesugustel teemadel nii noored kui erinevate elualade esindajad.
					
Foto: Liis Getliin Kala

otsiti neile lahendusi. Sel
aastal oli arutelude eesmärgiks noorte nägemuse
kaardistamine, Eesti 2035
arengukavade visiooni
loomine, Eesti 2035 strateegiaprotsessi tutvustamine, noorte ettepanekute
kaasamine tulevikustrateegiate väljatöötamiseks
ning lahenduste leidmine
piirkonna murekohtadele.
Teemalaudasid oli kuus
ning igat juhtis oma alaga tuttav täiskasvanu.
#NOORTEHEAKS teemat
juhtis Eneli Põder, kes on
Heimtali kooli sotsiaalpedagoog ning kuulub ka
Mulgi vallavolikogusse.
Tervise ja sotsiaalkaitse
lauajuht oli Taimo Tugi,
kes töötab Tõrva vallavalitsuses sotsiaalosakonna
juhatajana ning on samuti
Mulgi vallavolikogu liige.
Digitaalse tuleviku teemadel vestles noortega Kesk-

konnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuses süsteemiadministraatorina
töötav Roger Ote, kes on
ka Viljandi kutseõppekeskuse vilistlane. Neljandaks
teemaks oli „Koolis õpin
vaid seda, mida tulevikus
teha ei oska”, mida juhtis
Töötukassa Viljandimaa
osakonna karjäärinõustaja
Riina Tammann. Oskuste
ja töö teemalauda vedas
eest Viljandi kutseõppekeskuse huvijuht Marge
Hein ning „Keskkonda ei
jäta” lauajuht oli keskkonnaaktivist Lisanne Nääb.
Lisaks lauajuhtidele oli
kohal ka teisi täiskasvanuid – peab küll tõdema,
et kuigi üritus oli kogu
maakonnale mõeldud, olid
ametnikest tulnud põhiliselt Mulgi valla kohalike
koolide esindajad ja Mulgi
vallavolikogu liikmed. Otsustajatel ja koolinoortel

oli esmakordselt sellises
formaadis võimalus tuliste
arutelude käigus üksteise
mõtteid kuulata ja teistele
kaasa mõelda. Mulgi valla
noortevolikogul on juba
kavas teha uus osaluskohviku formaadis üritus,
kuid seekord teemadeks
vaid Mulgi valla võlud ja
valud.
Kindlasti aitasid tohutult kaasa osaluskohviku
toimimisele meie toetajad
– Karksi-Nuia kultuurikeskus, August Kitzbergi
nimeline gümnaasium,
Popsi köök, Pop!Cafe, Tere
AS, Apricot OÜ ja Pizzakiosk.
Järgmise korrani!
BERIT TUGI

Viljandimaa osaluskohvik
2019 peakorraldaja,
Mulgi valla noortevolikogu aseesimees

Foto: Kasper Palu

Foto: Merle Lukka

Talvekuu on alanud väga rõõmsalt. Lastele pakkus palju
elevust esimene lumi ning huvitavad tegevused lasteaias.
Külas käis meil Abja-Paluoja päästekomando oma uhke
punase autoga. Rõõmu pakkus võimalus istuda päästeautosse ning uudistada seal leiduvaid vajalikke töövahendeid.
Lisaks said lapsed teadmisi tulest ja ohutusest. Praktikas
prooviti ka ühiselt, kuidas suitsusest toast ohutult väljuda.
Rõhutati ka suitsuanduri tähtsust. Positiivne oli see, et enamus lastest teadsid, et nende kodus on see ilusti olemas, aga
kahjuks paar mudilast pidid tõdema, et nendel suitsuandurit
veel ei ole. Siit üleskutse kõigile – kindlasti paigaldage oma
koju suitsuandurid ning kontrollige üle olemasolevad. Suitsuandur aitab päästa elu!
Ettevalmistused isadepäeva tähistamiseks algasid varakult. Lapsed õppisid selgeks mitmed laulud, mõned
luuleread ning kingituseks isadele meisterdasid toredad
kaardid. Tegime lasteaeda väikese fotostuudio, kus iga laps
sai olla fotograaf ja harjutada pildistamist. Et fotod tuleksid üksteisest lõbusamad, siis sättisid lapsed omale enda
soovi järgi erinevaid aksessuaare (kübarad, prillid, ehted,
printsessikroonid jne). Kõik need toredad pildid printisime
värviliselt välja ning panime rühmaruumi seinale lastele
ja vanematele vaatamiseks. Suurematele portreefotodele
tegid lapsed koos vanematega vahvad raamid isadepäeva
peoõhtul. Peale meisterdamist sai maitsta laste enda tehtud
võileibu ja küpsetatud kaneelisaiu. Suur tänu vanematele
ja kõigile asjaosalistele. Pidu oli vahva ja ühiselt veedetud
aeg on alati väärtuslik.
Meil käisid külas ka koolilastest mardisandid koos õpetaja
Milviga. Oli igati vahva hommikupoolik. Nüüd jääme ootama kadripäeva, mil meie lähme koolilapsi üllatama.
Siis saabub juba jõulukuu oma uute ja huvitavate tegemistega …
HELLE LAPP, KRISTEL LEISNER
Halliste lasteaia õpetajad
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Oma maja 15
Nimetasime tänavu oktoobrikuu ümber sünnipäevakuuks, sest tähistasime Karksi-Nuia kultuurikeskuses OMA MAJA 15. aastapäeva.
Pidustused kulmineerusid suure peoga, kus
esinesid oma maja isetegevuslased. Kõlasid päevakohased kõned, toodi kingitusi ja lilli. Sündmuse
tähtsust rõhutades lõime kokku pokaale vahujoogiga ning sõime sünnipäevatorti. Tantsuks mängis
ansambel Dolores. Soovijad said jalga keerutada
varaste hommikutundideni. Soovin südamest
tänada kõiki esinejaid, külalisi, õnnitlejaid, abilisi,
pidulisi ning oma maja töötajaid.
22. oktoobril kutsusime piirkonna kultuuriinimesi
tänusündmusele, kus kandsime Karksi kihelkonna kultuuriloojate auraamatuse kaks aktiivset ja
kultuurilisele tegevusele pühendunud, tänavu
ümmargusi sünnipäevi tähistanud juubilari.
Tänaseks on raamatusse kantud juba 59 isikut
ja kaks kollektiiv. Hea meel on tõdeda, et järgmisel
aastal on tulemas väärikat lisa.
KAI KANNISTU

Auraamatusse kanti Sirje
Veerme ja Toomas Saar
Sirje Veerme töötab
August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis
(AKG) muusikaõpetajana 2004. aastast alates.
Enne seda, kuni koolide
liitmiseni, Karksi lasteaed-algkoolis 1994. aasta
jaanuarist. Tema käe
all on muusikalise alghariduse omandanud
paljud õpilased, osad
neist saanud juhatust

enese proovilepanekul
solistina ning mitmed
osalenud maakondlikel
solistide võistulaulmistel. Nii Karksi koolis kui
AKG-s on Sirje juhendamisel valminud muusikalisi etteasteid. Ta on
alati heatujuliselt vastu
võtnud ja kaasa löönud
erinevates muusikalistes
projektides. Kooli jõulu- ja kevadkontsertidel

Sirje Veerme.

esinevad tema juhendatud koorid, ansamblid
ja solistid. Põnevust on
pakkunud käsikellade
ja leedu rahvapillide
skudušiaide ehk paaniflöötide ansamblid.
Sirje juhendamisel on
maakondlikel ja vabariiklikel laulupidudel
osalenud mudilas- ja
poistekoor. Koolinoorte
laulupidude aastatel
omistatakse koolikooridele kategooriad. Mudilaskoor on olnud 2.
kategoorias ja poistekoor eri aastatel 2. või
3. Need numbrid pole
Sirje sõnul kunagi olnud
„surm silmini“, sest kõik
oleneb koori hetkeolukorrast, laste arvust ja
ka vahel õnnest loosi
valimisel. „Olen olnud
õnnelik, et oleme hästi
laulnud ja pidudele saanud.“ Poistekoor kuulub

Eesti Meestelaulu Seltsi
(EMLS) ridadesse.
Maakondlikke poistekooride laululaagreid
on Sirje korraldanud
AKG-s mitmeid, samuti on poistekoor osalenud mujal laululaagrites
ning olnud alati kohal
Eesti Meestelaulu Seltsi vabariiklikes laagrites. Sel aastal oli Sirje
EMLS-i poiste-solistide
võistluse maakondliku eelvooru peaorganisaator. Korraldajana on
Sirje põhjalik, hoolas ja
hoolitsev.
Sirje on olnud juhendaja ka täiskasvanutele
– Karksi külamaja juures
tegutsesid ansamblid
Ehatäht ja Helin ning
Pollis Sirjelind. Karksi
külamajas korraldati
Sirje Veerme algatusel
Karksi vallas ja naabervaldades tegutsevate
vokaalansamblite päevi
etteastete ja ühislaulmistega.
Sirje lööb kaasa Karksi
kultuuriseltsi tegevustes
selle asutamisest, 1998.
aastast peale. Hetkel on
ta ka juhatuse liige.

kooli 7. lennu. Õpingud jätkusid Järva-Jaani
kutsekoolis autojuhtide
kursustel, mille lõpetamise järel töötas ta
Kõrgemäe sovhoosis
autojuhina, kuni võeti aastateks 1968–1970
sõjaväeteenistusse Kaliningradi oblastis Mamonovo 98 ś tankipolgus.
Toomase hobiks on
läbi aastate olnud rahvatants, millega ta alustas
juba 10-aastaselt. 1968.
aastal asutas Lille-Astra Arraste Nuia EPT
B-segarahvatantsurühma, tänane Sõlesepad.
Toomas liitus rühmaga peale sõjaväge 1970.
aastal ja tantsib kuni
tänaseni. Ta on osalenud
17 üldlaulu- ja tantsupeol Tallinnas, sh kahel
koolinoorte, kahel Bsegarühmade ja ESTO
tantsupeol. Nagu ta ise

ÜLLE ROOMETS

Toomas Saar sündis
14. märtsil 1949. aastal
Karksi-Nuias. 1967. aastal lõpetas ta Nuia kesk-

ütleb, on tal läbi aastate
olnud kuus põhitantsupartnerit.
Kontsertreise ja -esinemisi välisriikides on
Toomasel olnud 13, lisaks veel Läti, Leedu,
Ukraina, Mordva ANSV,
Tšuvaši ANSV, Moskva
olümpiamängude avapidustused. Eksootilisemad kohad on kindlasti
India ja Kuuba.
Aastate jooksul on Toomas aidanud tantsurühmal võita 18 laureaaditiitlit ja teda on teenete
eest tunnustatud ERRS-i
staaži- ja hõbemärgiga.
Miks me arvame, et
Toomas on kultuurilooja? Lisaks armastusele rahvatantsu vastu
on tema ajaloohuvi ja
pühendumine viinud
Sõleseppade arhiivi
koostamiseni, millega
ta alustas 90ndate aastate keskel. Seda tööd
on Toomas teinud südamega ja tänu talle on
Sõleseppade tegemiste
kohta olemas põhjalik
kronoloogia ja hulgaliselt foto- ja arhiivimaterjale.
Austatud Toomas, me
täname Sind tänuväärse
töö eest meie tantsurühma tegevuste jäädvustamisel!
ANTS ARRO
segarahvatantsurühma
Sõlesepad juhendaja

Toomas Saar.
Fotod: Jaan Pääsuke

Noored kotkad käisid Sügislaagris
Kirevast metsast on tänaseks tõsine tormituul üle
käinud ja raagus puud seisavad lõppematult ladistavas
vihmas. Ühel osal noortest
käivad suhted ilmataadiga
siiski segasemaid radu mööda, sest imelik hing ihkab
ehedat seiklust.
Seekord juhtus neil plaaniväline „näpukas“, sest
teadlikult korraldatud kasin
metsaelu lohises salaja Sügislaagrist kodudeni kaasa
ning eelmisest seiklusest pisut kosunud tegelased pidid
tubastes oludes mitu päeva
„perelaagris“ ka ehtsat toimetulekut harjutama. Tänusõnad tormituultele ja kaotsi
läinud elektrile!
Sügislaager ise algas mõni
tund prast kooliuste sulgumist vaheajale suundujate
seljataga 18. oktoobri õhtul.
Vanemad, kogenumad poisid vahetasid Sakala maleva
ladudes tavaoludes ülekaalulisteks kippuvad koolikotid

tükimaad tõsisemate sekkide
vastu. Nende sisuga sõbrunemiseks kulutati terve reedene
õhtu. Noorematele poistele
algas seiklus laupäeva varahommikul. Maleva ruumides toimunud varustuse
ülevaatusele ja täiendamisele
järgnes autosõit Väluste laskeväljale.
Vanemad poisid oma suurte
kandamitega, millest igasugust kraami lagedale turritas,
kadusid puude vahele. Ees
seisis kogu kantava varanduse sihipärane kasutamine.
Ainult vihmajumala vihastamisele mõtlemisest võis
seejuures piisata lihaskonna
lisatrenniks, sest ahjudega telgikupleid polnud sinna loota.
Nooremad laagrilised sobitasid sõprust oma mängumaaga. Korduvalt kerkis
ja langes üks õnnetu telk,
sest kordamine on teatavasti
tarkuse ema! Pimeduse saabumisel jäid siiski kõik neli
rohelist kuplit kenasti püsima.

Instruktor Enno juhendamisel uuriti telgiahju kütmise
turvalisi võtteid. Soe ahi on
mõnus, kuid mõned valusasti lõppevad „väärtuslikud“
süütamise-kütmise vaeva
„säästunipid“.
Kui keegi nüüd haigutas
soojast telgist lugedes, siis
pole ta kindlasti kordagi laagrit külastanud. Mõned vaiksed tunnid olid küll kibeda
askeldamise vahele sobitatud,
kuid magava kotka juurde
ihaldatud seiklused ise ei
jookse. Enne öörahu tekkimist
tegeles laager veel mitmete
teadustega nagu näiteks hädapärane tohterdamine ja abikõne tegemine, täpsusvisked
õppegranaadiga, õhupüssist
laskmine, kaardil tähistatud
alalt esemete otsimine, võimalikult vaikselt metsas redutavate juhtide järele luuramine
ning muidugi Naiskodukaitse
valmistatud suupäraste soojade roogade kõhtu peitmine.
Pimeduses süüdati lõke,

vaieldi paika magamise õiguste ja telgikütmise kohustuste
suhted ning passiti parajat
hetke suurte poiste laagri ründamiseks. Arvestatav osa rünnakrühmast langes paraku
küll ise Une-Mati salakavala
liivakotiterrori ohvriks.
Suured kotkad kasutasid
öö veetmiseks kuuseoksi,
magamiskotti ja telkmantlit.
Puudused oma pesapaiga
ehituse kvaliteedis tuli meistritel öise ihuväristamisega
siluda. Päeva jooksul kulunud
ramm ja suure mehe enesekindlus muutsid nende
vahiteenistuse uimaseks. Põnevusest pakatavad noorema
seltskonna rünnakrühmlased
kilkasid ühtäkki keset suurte
„hästivalvatud“ laagrit sinna
saabunud „ööhäire“ nimega
tegelasest! Nüüd läks lahti
paugumoona ja valgusrakettide hilinenud mürgel. Hommikuks laskus laagrile paks udu.
Päev sai hoo sisse nagu laagrites ikka: jooksuringist ja und

Telgiteaduse uudistamine. 		

peletavast rahmeldamisest
polnud pääsemise võimalust
ühelgi laagrilisel. Meeskonnatunnet tekitavate mängude seltsis jõudis noorematel
kätte aeg mahapudistatud
prahi prügikotini aitamiseks,
telkide pakkimiseks ja laagri
lõpurivistuseks.
Vanemaid poisse ootas ees
elevust täis laskeharjutus ning
tubli tükk tegevust varustuse
hooldamisel-tagastamisel.
Seekordses, NK rühmade
ühises Sügislaagris, osalesid
Mulgi vallast 8jalad ja Halliste

Foto: Enn Pinsel

rühm koos Ümera ja Kalmetu
rühmadega.
Halliste poistele oli tänavune juba viies iga-aastane
sügisene metsalaager. Ees
ootab peagi NK ja KT Talvelaager Tarvastus ning muud
jõuluhõngulised tegemised.
Loodetavasti ei lase suusakelguilmad selle sügise poril
segamatult kevadeni laiutada!
ENN PINSEL
NK Halliste rühma pealik,
kaitseliitlane
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Luhaääre XXVII
mälestusvõistlused

Motoklubi edukas hooaeg
Motoklubi Karksi Racing
Team tähistas tänavu juba
oma 13. tegutsemisaastat,
millest on kaasa võtta
kena kogus karikaid.
Läinud hooajal näitasid
Eesti meistrivõistlustel
(EMV) taset nii nooremad kui vanemad Karksi
Racing Teami motomehed. Väga tublilt sõitsid
noorte 65-kuubikuliste
klassis vennad Timo Tjorven ja Tõnu Kaspar Teesalu. Eesti meistrivõistluste arvestuses saavutas
Timo Tjorven kuuenda ja
Tõnu Kaspar kümnenda
koha. Hooaja jooksul astuti korduvalt poodiumile
ja näidati head sõitu ka
Euroopa meistrivõistluste
etappidel.
Rohkelt au ja kuulsust
endurovõistlustelt kogu
Baltikumist on toonud
Karksi kandile Ragnar
Valdstein ning Maido
Martsik. Martsikul õnnestus EMV E-1 arvestuses välja võidelda teine
poodiumikoht, Balti MV-l
samas klassis kolmas ning
endurosprindis samuti
teine koht.
Soolomootor rattaga
pole Karksi piirkonnale
38 aastat Eesti meistrivõistluste esimese koha
medalit toodud, aga seekord sai asjaga hakkama
Ragnar Valdstein. Ta võitis
EMV kestvuskrossi en-

duro klassi. Lisaks sellele
tiitlile tulid kolmanda
koha karikad veel EMV
enduros ning Läti MV
kestvuskrossis. Samuti
osalesime aktiivselt TOP
200 motokrossi karikasarjas. Seal esinesid tublilt
Timmo Metsaroos ja Taavi
Purtsak.
Noorte sõidupäevade
raames tõi klubi koostöös
Karksi-Nuia noortekeskusega Ainja krossirajale
motokrossiga tutvuma
hulga lapsi, kellest mõni
loodetavasti ka moto pisiku külge sai. Vahvat
sõiduelamust pakkusime
ka Sakala spordiajakirjanikule, kes sellest emotsioonirikka loo kirjutas.

Tüdrukute absoluutarvestuse 3 paremat: Emely Raud, Sandija
Keiša ja Emma Kivirand.
Foto: Enn Raieste

Ainja krossirajal toimus
juuli keskel ka Mulgi MV
etapp, kus seekord esiMaido Martsik (ülal) ja Ragnar Valdstein pälvisid au ja kuulsust
kümnesse mahtus neli nii kohalikelt kui Baltikumi võistlustelt.
meie krossimeest, eesotsas Ragnar Valdstein
suurepärase teise kohaga.
On hea tõdeda, et motoelu Karksi kandis endiselt keeb ja järelkasvu
tuleb samuti peale.
Suur tänu kõikidele
meie sõpradele, fännidele ja toetajatele, kes meie
tegevusele õla alla on
pannud.
Tehke sporti ja olge terved!
TAAVI PURTSAK
Noorte sõidupäev Ainja krossirajal.
Karksi Racing Team

Fotod: Rene Lehiste, Taavi Purtsak.

19. oktoobril toimusid Abja spordi-ja tervisekeskuses XXVII
Arnold Luhaääre mälestusvõistlused tõstmises. Amsterdami
olümpiamängude hõbe- ja Berliini olümpiamängude pronksmedalimeest olid austama tulnud kõik Eesti tugevamad poisid
ja tüdrukud, sest selle võistlusega jagati välja ka Eesti U-15
vanuseklassi meistrivõistluste medalid. Konkurentsi pakkusid
Eesti tõstjatele Läti spordikoolid Saldusest ja Balvist. Võistluste
arvestuses said osaleda ka need võistlejad, kes Eesti meistrivõistluste normi ei täitnud. Absoluutselt parema tulemuse
poistest tegi Roomet Väli Vargamäe klubist, kes tõstis kokku
kahe tõstega 213 kg. Teine koht kuulus Lauris Loginsile Balvist
206 kg ja kolmas Vladislav Maznikule Tartu klubist Jõud Junior
181 kg. Tüdrukute absoluutarvestuse 3 paremat olid Emely
Raud Jõhvi klubist Edu 124 kg. Teiseks jäi Balvi tüdruk Sandija Keiša 79 kg ja kolmandaks kogusummaga 100 kg Emma
Kivirand Vargamäelt. Absoluutarvestuses arvestati võistleja
kehakaalu ja tõstetud kilogrammide suhet.
Mulgi valla noortest tõstjatest võitis esikoha Luhaääre mälestusvõistluste arvestuses vanuseklassis U-11 tüdrukutest
Rita Reimets. Rihanna Reimets oli aasta nooremate võistluses
neljas. 10-aastaste poiste arvestuses oli neljas Marcus Paide,
viies Siim Luhaäär ja kuues Ronar-Tarmo Akkaja.
Suure panuse andsid võistluse korraldamisse kettakohtunikud, kellest olenes iga võistleja tellitud õige raskus kangil.
Seal tegutsenud Gert Lehtme, Aivo Jüris ja Iti-Marii Varik
ei teinud võistluspäeva jooksul ühtegi viga ja selle poolest
said nad tunnustust. Erik Raagmets aga sooritas hindele
väga hea kohtuniku eksami praktilise osa, hinnates tõsteid
võistluspäeva jooksul.

Discgolfimängijate kõrge tase tõi ohtralt tiitleid Tõstevõistlused
2019. aasta hooaeg, mis
oli Karksi-Nuia discgolfisõpradele edukam kui
kunagi eales varem, on
kohe lõppemas. Mängijate tase on tõusnud,
nii et ollakse Eesti tippmängijatele kandadele
jõudmas. Eriti kiire ning
suure arenguhüppe on
teinud Mats-Eerik Tõhk.
Tema arengut ilmestavad Eesti meistrivõistluste eliitklassis saavutatud hõbemedal, lisaks
kaitses ta veel edukalt
Viljandimaa meistritiitlit
ning tegi suurepäraseid
esitlusi erinevatel kõrgetasemelistel võistlustel
nii Eestis kui juba ka piiri
taga. Vastaseid ei ole talle
ka olnud Karksi-Nuias
toimunud seeriavõistlusel. Lisaks Mats-Eerikule
on tublid olnud noored
mängijad Randel Kuzmin, Jan-Marten Kiisler
ja Steven Tihomirov. Ka

neil on ette näidata medalikohti erineva tasemega võistlustelt.
Abja-Paluojal
avatakse discgolfirada
Kui neli aastat tagasi avati Karksi-Nuias
discgolfi park, siis koheselt alustasime aktiivgrupiga seeriavõistlustega.
Tänavune seeriavõistluse viimane etapp on
lükkunud hilissügisesse.
Edasilükkamise positiivseks põhjuseks on
Abja-Paluojale Abja gümnaasiumi juures olevatele
terviseradadele rajatud
11 rajaga discgolfi park.
Lisaks tuleb gümnaasiumi staadionile teisaldatav
harjutuskorv. Abja-Paluoja raja tegi Mulgi vallavalitsuse rahastamisel
MTÜ Sportivad Mulgid.
Peatselt ametlikult avataval rajal korraldame ka
avavõistluse, mis on ühtlasi Karksi-Nuia seeria-

Võistkondlik II koht Eesti juunioride meistrivõistlustel.
Foto: Enn Raieste

Mats-Eerik Tõhk on kettagolfis saavutanud suurepäraseid
tulemusi.
Foto: Margit Kurvits

võistluse viimane etapp.
Võistluse täpne kuupäev
on selgumisel. Osalemise
soovil palume jälgida
reklaami, kas Mulgi valla
kodulehelt või Facebookist. Võistlema on oodatud kõik, nii algajad
kui ka edasijõudnud, nii
mehed, naised kui ka

noored. Parimatele on
välja panna ka auhinnad.
Avavõistlus on kõikidele
osalejatele tasuta. Kohtumiseni Abja-Paluojas!
TAIMO TUGI
MTÜ Sportivad Mulgid

Valga spordihoones selgusid 8. novembril Eesti 2019. a
juunioride meistrid tõstmises ja Eesti esimese olümpiavõitja
Alfred Neulandi 20 mälestusvõistluste võitjad. Eesti juunioride meistriks tuli kehakaalus -73 kg Erik Raagmets summaga
193 kg ja Gert Lehtme kehakaalus -89 kg summaga 193 kg.
Hõbemedal kuulus Gerdiga samas kaalus võistelnud Karl
Robert Karpale summaga 170 kg.
Tüdrukutest kaalukategoorias -49 kg tõstis Iti Marii Varik
kokku 76 kg ja oli selle tulemusega kolmas.
Eesti juunioride meistrivõistlustel oli võistkondlikult võitja Tartu linna klubi Jõud Junior, aga teine koht tuli Mulgi
valda spordiseltsile Ülo, jättes kolmandaks Järvamaa klubi
Vargamäe.
A. Neulandi mälestusvõistlustel selgitati paremusjärjestuse
noortel ja juunioridel punktitabeli alusel, kus võeti arvesse
võistleja kehakaal ja tõstetud kilogrammid. Selles arvestuses
oli noortest Erik Raagmets teine ja Gert Lehtme viies, juunioridest Karl Robert Karpa viies. Tüdrukutest oli Iti Marii Varik
kaheteistkümnes.
ENN RAIESTE
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

I korruse fuajees Terje Atoneni fotonäitus “Kummardus Eesti
mehele, pühendusega poegadele”
24.11 kell 10 Kalendriturniir males
28.11 kell 17 Meelespea klubiõhtu
01.12 kell 17 I advendi kontsert. Konevets Quartet (St. Peterburg)
05.12 kell 18 mulgi keele kursus
08.12 kell 15 II advendi kontsert. EKNK Abja-Paluoja kogudus
11.12 kell 19 Vana Baskini teatri etendus „Garaaž“.
Pääse 15.-/17.12.12 kell 18.30 Abja mälumängu II voor
15.12 kell 15 III advendi kontsert. Abja gümnaasium
17.12 kell 17 Abja muusikakooli jõulukontsert
18.12 kell 11 Abja piirkonna pensionäride jõulupidu
19.12 kell 18 mulgi keele kursus
22.12 kell 11 Abja piirkonna koduste laste jõulupidu
22.12 kell 15 IV advendi kontsert. Naiskoor Õbeäidsme
28.12 kell 19 aastalõpupidu. C-duur 20. Pääse 20.-/25.-

ABJA PÄEVAKESKUSES

Esmaspäeviti kell 13–14.30 jututuba koos külalisega
Teisipäeviti kell 12–16 saviring juhendajaga
Kolmapäeviti kell 15–17 käeline tegevus juhendajaga
Neljapäeviti kell 10–15 igapäevelu toetamise teenus
(erihoolekanne)
Reedeti kell 13–15 toidu valmistamine
Iga kuu teisel teisipäeval toimub Lõuna-Mulgimaa Puuetega
Inimeste Ühingu koosolemine algusega kell 12.
Päevakeskuses on võimalik endale kududa kangastelgedel
kaltsuvaipu. Materjalid päevakeskuses.
3. detsembril kell 13 valmistame piparkooke.
20. detsembril valmistame verivorste.
Ootame kaasalööma päevakeskuse tegemistes.
Info 43 64195, 43 54785 või kohapeal Pärnu mnt 10.

HALLISTE RAHVAMAJA

3.12 kell 12 ühiskondlik heategevusüritus eakatekodudele. Küpsetame piparkooke ja valmistame jõulukaarte. Oled oodatud nii
noor kui vana, väike ja suur. Materjal korraldajatelt.
18.12 kell 13 Halliste piirkonna eakate jõulupidu. Tantsitab Udo
Bänd. Üllatusesinejad. Jõulupraad. Oma tulekust anna teada
15. detsembriks Laine 424 5049, Koidu 5347 7212, Olli 516 7340,
Õisu raamatukogu 436 5124, Ivi 5348 2842.
Buss toob kohale: 11.15 Rimmu; 11.30 Uue–Kariste; 11.45 Vana–
Kariste; 12.00 Kulla; 12.30 Päidre; 12.45 Õisu; 12.50 Kaarli.

HALLISTE RAAMATUKOGU

1.–30.11 Ramsi raamatukogu direktori Vaike Hantsoni käsitöönukkude näitus „Raamatust väljas“.
2.–31.12 raamatunäitus „Meie jõulud“
1.–30.11 raamatunäitus „Kollitame! Kummitame!“
Halliste põhikoolis
2.–27.12 raamatunäitus „Jõulud lastekirjanduses“
Halliste põhikoolis

KAARLI RAHVAMAJA

15.12 kell 12 mudilaste jõulupidu. Esinevad Õisu ja Halliste
lasteaialapsed. Külla tuleb jõuluvana.
27.12 kell 20 aastalõpupidu ansambliga Madis Arro & Reminders, Udo bänd, lõbusad etteasted Viva La Divas. Pilet eelmüügist 15.-, kohapealt 17.-. Võimalik tellida lauale head ja paremat.
Avatud puhvet. Info ja broneerimine Deily 5886 1997,
Laine 525 6049

KARKSI KÜLAMAJA

2.–6.12 kell 10–15 käsitöö näitus-müük
14.12 kell 11 jõuluootuse päev lastele. Eelregistreerimine kuni
12.12 tel 5598 7770 . Osalustasu 3.27.12 kell 19 aastalõpupidu koos pillimees Bruunoga. Pilet 6.-

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

Kuni novembrikuu lõpuni sinises saalis Leonhard Lapini näitus
„Noor Lapin“, II korruse fuajees „TWO OTHERS“ Kristi Markov
& Tuulike Kivestu
1.–31.12 sinises saalis Ene Metsa maalid
1.12 kell 16 Karksi-Nuia keskväljakul I advenditule süütamine,
Jõuluvanad saabuvad linna
1.12 kell 17 I advendi kontsert „Siiri Sisask – omad laulud“.
Pilet 3.-/2.2.–31.12 II korruse fuajees Kersti Keva maalid
4.12 kell 10 huvihariduse ümarlaud
4.12 kell 16 film „Pääsuke Manou“. Pilet 5.-/3.50
7.12 kell 9 käsitöömeistrite jõululaat
7.12 kell 10 jõulukuuskede kaunistamise konkurss
7.–15.12 I korruse fuajees näitus JÕULUKUUSK 2019
8.12 kell 16 Rahvusvaheline Bigbändide II advendikontsert.
Esinevad Piirilinna Bigbänd, Valmiera Bigbänd ja Sigulda
Bigbänd. Tasuta
10.12 kell 18 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi jõulukontsert
11.12 kell 18 Karksi-Nuia muusikakooli jõulukontsert
14.12 kell 19 jõulupidu. Tantsuks ansamblid Hea Story ja
L`Dorado. Showmakers kabaree ja man-power show, maagiline
fotopeegel, jõuluvana, üllatused. Pilet eelmüügist 15.-. Kohtade
arv piiratud. Broneeritud piletid palume välja osta 1. detsembriks.
15.12 kell 16 III advendi kontsert. Esinevad naiskoorid Maimu ja
Eha, Karksi-Nuia muusikakooli vokaalansambel ning solistid
16.12 kell 17 koduste laste jõulupidu. Lend Teatri etendus
„Jõuluvana kott“.
17.12 kell 12 Eakate jõuluhommik. Esinevad ansamblid Hõbeniit
ja Ehatäht. Üllatused. Suupistelaud.
19.12 kell19 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi Augustite
Gala
26.12 kell 16 lastefilm „Kõik, mida soovin jõuludelt“ Pilet 4.-/3.27.12 kell 12 Puuetega inimeste ühingu jõulupidu
28.12 kell 10 Novusturniir
31.12 kell 23 tantsuga uude aastasse ansambliga Mait&Margus
Bänd. Pilet eelmüügist 8.-, 2020. aastal 10.-

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

26.11 kell 15 kohtumine tõlkija, luuletaja ja ajakirjaniku Ilmar
Vananurmega
28.11 kell 15 Rännak vanade fotode abil
2.–31.12 näitused „Igal ühel oma tee“ ning „Jõuluvana ja tema
sõbrad“

LILLI KÜLAMAJA

1.12 kell 13 piparkoogi pidu peredele
21.12 kell 13 oma küla jõulupäev
28.12 kell 20 aastalõpu pidu. Pääse 7.-

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

25.11 kell 14 eakate ja puuetega inimeste kadripäev. Külla tulevad Kadrid Mõisaküla lasteaiast, Uue-Karistest. Tantsuks kapell
UKAAS.
1.12 kell 11 I advendiküünla süütamine. Jõulumõtisklus Jorma
Õiguselt, esinevad Mõisaküla lasteaia ja koolilapsed, Anne
lauluring. Kohvi ja piparkoogid.
15.12 kell 12 III advendiküünla süütamine. Kontsert Muuvi
stuudio laululastelt, Jõulumõtisklus Guldar Järvelt.
19.12 kell 15 eakate ja puuetega inimeste jõulupidu. Esineb
Abja Akordion Band, tantsurühmad Ütenkuun ja Vaprakesed.
Jõulupraad. Oma tulekust anna kindlasti teada linnavalitsusse
või kultuurimajja.
31.12 kell 24 keskväljakul uusaastatervitus linnapealt Ervin
Tambergilt, ilutulestik.
00.30–2.00 uusaastakohvik kultuurimajas.
4.01 kell 20 uusaastapidu ansambliga MaMa, lõbusad etteasted
Tuurit-tuuritilt, avatud kohvik. Pääse novembris 13.-, detsembris
15.-, kohapeal 17.-

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGUS

10.12.2019 kell 12.10 Mõisaküla koolis kohtumine Contraga
3., 10. ,17.12 kell 17.30 „Sõbraks läti keelega“ Mõisaküla raamatukogus.
Raamatunäitus: Jõulud juba ukse ees

MURRI HÄÄRBER

23.11 kell 16 Morna, Muri, Suuga koguperepäev. Anna endast
teada tel 5695 8776. Osavõtumaks 3 eurot, lapsed tasuta.

RIMMU KÜLAMAJA

14.12 kell 18 Jõuluaja jutuõhtu. Jutuvestja Piret Päär, muusik
Kulno Malva, naisansambel Rosin Ruth Mõttuse juhendamisel
ja loomulikult keegi veel. Info tel 502 4315

TUHALAANE KÜLAMAJA

4.12 kell 11 piparkoogitaigna valmistamise õpituba
11.–12.12 jõulumaa
17.–20.12 jõulumaa
21.12 kell 11 küla koosolek
21.12 kell 12 perede jõulupidu

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

28.11 kell18 kaminaõhtu „Üks vana foto ütleb rohkem kui tuhat
sõna“. Kohtumine vanade fotode koguja Ado Tuugaga
1.12 kell 12 1. advendi tähistamine. Esinevad Holstre ja Paistu
lapsed, juhendab Eve All.
20.12 kell 15 Klubi 60+ organiseerimisel toomapäeva tähistamine
28.12 kell 20 aastalõpupidu. Tantsitab ansambel Melody. Üllatusesineja. Laua katab igaüks ise. Pääse 10.Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Info tel 5348 2842

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIK
24. detsembril kell 15 jõuluõhtu jumalateenistus

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
24. novembril kell 14 igavikupühapäeva jumalateenistus
armulauaga. Lahkunute mälestamine.
8. detsembril kell 14 II advendipühapäeva jumalateenistus armulauaga.
22. detsembril kell 14 IV advendipühapäeva jumalateenistus armulauaga.
24. detsembril kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus. Laulab
Abja naiskoor Õbeäidsme.
25. detsembril kell 14 I jõulupüha jumalateenistus.
31. detsembril kell 16 vana-aasta jumalateenistus
armulauaga.
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

MÕISAKÜLA KIRIK
1. detsembril kell 12 advendiaja alguse kontsert ja jahimeeste tänu-lõunasöök.

15. detsembril kell 14 kontsert, esineb laulukoor
Pärnust.
24. detsembril kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus.
29. detsembril kell 14 vana-aasta jumalateenistus
armulauaga.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
tel 524 9654; arvo.lasting@eelk.ee

KARKSI PEETRI KIRIK
1. detsembril kell 14 esimese advendi
jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud.
15. detsembril kell 14 kolmanda advendi
jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud.
24. detsembril kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus.
25. detsembril kell 14 esimese jõulupüha
jumalateenistus armulauaga.
31. detsembril kell 14 vana-aastaõhtu
jumalateenistus armulauaga.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus,
matus, piht) tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.

MTÜ Käetöö koid teeb
novembris õpitubasid
19. november – jõulupakendid
26. november – jõulukaunistused
3. detsember – jõulupärjad
Jätkuvalt pakume õmblusteenust,
õpitubade tegemise teenust ja ka
pesupesemise teenust.
Kõik huvilised ja huvitatud on teretulnud.
Info tel 5592 2615.

Teated ja reklaam

12

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid

Mulgi valla infoleht

Õnnitleme eakaid hällilapsi

2. DETSEMBER		

EVA PIHU		

83

18. DETSEMBER		

RAISA KIRIK		

88

2. DETSEMBER		

MILVI KALLAS		

75

18. DETSEMBER		

HELGI MEOS		

85

3. DETSEMBER		

ELGI USIN		

82

18. DETSEMBER		

MAIE RAID		

84

4. DETSEMBER		

VALLI RAUD		

86

18. DETSEMBER		

PÄÄREN MIKK		

80

4. DETSEMBER		

SAIDA LOKK		

84

18. DETSEMBER		

SALME ALLIK		

70

6. DETSEMBER		

MAIE MIKELSON

81

19. DETSEMBER		

JOHANNES MITT

90

7. DETSEMBER		

EDUARD BREICIS

85

20. DETSEMBER		

LAINE-ARMILDE PÄRNA 87

7. DETSEMBER		

HENN OJAKÄÄR

82

21. DETSEMBER		

HELJU HELEMETS

83

7. DETSEMBER		

TAISIA NIKONOROVA 70

23. DETSEMBER		

TOOMAS LELLE

81

8. DETSEMBER		

HILDA ANSO		

90

24. DETSEMBER		

VALVE NÄREP		

87

9. DETSEMBER		

HILLER PÄRNSALU

85

24. DETSEMBER		

LINDA KANGUR

84

10. DETSEMBER		

JAAN OTS		

80

24. DETSEMBER		

ENDEL OJAMÄE		

82

10. DETSEMBER		

JÜRI-REIN TAMM

80

24. DETSEMBER		

ELLE LÕNDSO		

70

11. DETSEMBER		

EVI LAARMANN		

83

25. DETSEMBER		

LINDA RAUD		

80

11. DETSEMBER		

AINU PEEDU		

82

26. DETSEMBER		

LILIA LUKAS		

89

12. DETSEMBER		

JUHAN PURJU		

83

26. DETSEMBER		

MAIE KÜLVET		

84

13. DETSEMBER		

LINDA TOODO		

86

27. DETSEMBER		

LINDA RULL		

82

13. DETSEMBER		

TOOMAS MÄNDVE

83

28. DETSEMBER		

JAAN AASA		

95

14. DETSEMBER		

LAINE VEIDENBERG

88

28. DETSEMBER		

SALE TEEARU		

85

15. DETSEMBER		

AINO KADAK		

91

29. DETSEMBER		

MILVI-LYDIA KALLASTE 89

15. DETSEMBER		

VEERA KÕRGEKIVI

90

29. DETSEMBER		

EVI VARI		

89

Matusetalitus mis toob hinge rahu!

15. DETSEMBER		

MILVI PEDAJAS		

85

30. DETSEMBER		

ANTS PÄRN		

83

Meie büroo leiad Vaksali 14, Viljandi

15. DETSEMBER		

HELGI RESNIS		

85

30. DETSEMBER		

EHA-MAI KÕIVA

80

Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt!

15. DETSEMBER		

VELLO PÄRNA		

80

Tel. +372 5586502 vastab 24/7

16. DETSEMBER		

VIIVE SIIRUS		

80

www.hingesaatjad.ee

17. DETSEMBER		

LEILI SULTS		

90

14. oktoobril sündis Anneli ja
Joel Pulga perre poeg KENERT

www.facebook.com/Hingesaatjad

Matusekorraldus kogu Viljandimaal!

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

Abja Turu Jõululaat toimub
14. detsembril 2019
algusega kell 9
Tiigi 1 turuterritooriumil ja
turuhoones.
Eelregisteerimine ja
info 554 8892.
Olete kõik oodatud
kauplema-ostlema!

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

REIN TORNIUS

15.07.1928 – 11.10.2019

19.06.1947 – 22.10.2019

EVI-ILME ILVES

ENDEL SILM

27.06.1937 – 15.10.2019

1.03.1945 – 28.10.2019

ARTEMY PEDOK

MILVI JÄRVIK

2.09.1926 – 17.10.2019

15.12.1932 – 5.11.2019

VALVE PALU

TAIMI JÜRIS

13.12.1956 – 21.10.2019

23.08.1938 – 7.11.2019

M u gi Sõna
Koostajad:

Müüa kuivi tükeldatud kase küttepinde pikkusega 65 cm hinnaga
35 eurot /rm ja kase kütteklotse 40 l võrgus hinnaga 3,20 eurot/kott.
Tel 505 2205.

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

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

TALVELE VASTU SOOJAS TOAS!
Kvaliteetsete ja energiasäästlike
õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Teostame objekti ülevaatuse ja leiame
sobivaima lahenduse.
Mulgi valla piires transport tasuta!

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

Ostame kasvavat võsa ja lepaenamusega raideid.
Info tel 5345 8630. Tauri Õigus.

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

MÄLESTAME
KOIDULA KALAMEES

Ostan kuld- ja hõbeesemeid, münte, märke, medaleid, paberraha,
fotoaparaate jt. vanavara esemeid.Olen Abja turul 30. novembril,
kell 10.00–14.00. Infotelefon 584 5541.

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

Aleksander Dobrus
Tel: +372 50 64 051
Email: aleksander@dobrus.eu

Küsi pakkumist: kliimaspets@gmail.com
Või helista: 557 49 94
511 85 83

