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Mulgi valla leht

Õpetajate päeval tunnustati
haridustöötajaid
4. oktoobril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuses pidulik vastuvõtt Mulgi valla haridustöötajatele.
Neid tervitasid ja tänasid vallavolikogu esimees Arvo Maling ja vallavanem Imre Jugomäe, kes andsid
kätte ka preemiad.

Anu Kangur pälvis tunnustuse pikaajalise
Fotod: Kaire Kannistu
töö eest.

Aasta alushariduse õpetaja Tiina Raba.

Aasta teenekas õpetaja –
Ille Mõts, August Kitzbergi
nimeline gümnaasium.
Ille Mõts töötab August
Kitzbergi nimelises gümnaasiumis 1. septembrist 1984.
Ta on aktiivselt osalenud
kooli algõpetuse õppetooli
ja maakonna ainekomisjoni
töös, kus ta on tutvustanud
oma pedagoogilisi kogemusi. Õpetaja on juhendanud
gümnaasiumiastme õpilaste
uurimistöid, mis on leidnud äramärkimist vabariigi
tasandil. Temal on väga
oluline roll selles, et suur osa
August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi õpilaste viimaste aastate esinemistest
on jäädvustatud tulevastele
põlvedele. Illel on suur oskus jääda igas olukorras ra-

Aasta õpetaja Kadi Kask.

Aasta haridusasutuse juht Merle Hüva. Vallavanem Imre Jugomäe Airika Gastonile aasta noorõpetaja
tiitlit üle andmas.

Aasta teenekas õpetaja Ille Mõts.

hulikuks. Talle on omane
järjekindlus ja nõudlikkus
kokkulepetest kinnipidamisel, omadus end pidevalt
täiendada ja õppida uusi
ning kaasaegseid lahendusi.
Samas julgeb ta alati nõu
ja abi küsida, kui selleks
vajadus peaks olema. Ta
teeb pidevat koostööd kolleegidest õpetajate ja kooli
tugispetsialistidega. Kõik
see ja sisemine motivatsioon
on aidanud tal ennast pedagoogilises vormis hoida.
Aasta õpetaja – Kadi
Kask, Abja gümnaasium.
Kadi Kask on väga tugev
ja kogenud oma aine spetsialist, kelle ainetunnid on
lastele emotsionaalselt köitvad. Ta on rõõmsameelne

ja positiivne, alati naeratav
ja oma aine õpetamisele
jäägitult pühendunud õpetaja. Oma tegemistes on ta
väga tasakaalukas ja järjepidev, ülisuure töövõimega
õpetaja. Ta oskab märgata
kolleegide õnnestumisi ja
rõõmustada teiste inimeste
edu üle. Nähes kolleegide
kordaminekuid, jagab ta
alati südamest kiidusõnu ja
tunnustust. Kadi on suure
südamega ja hooliv. Tema
suureks panuseks õppeasutuse edendamisel on Abja
gümnaasiumi tutvustamine
läbi kooride: esinemised
koolis ja väljaspool kooli,
laulupidudel, maakondlike
ja piirkondlike koorilaagrite
korraldamine.

Aasta haridusasutuse juht
- Merle Hüva, Halliste põhikool.
Merle Hüva on usaldusväärne ja hooliv koolijuht,
kes seab õppe- ja kasvatustööle prioriteedid, keskendudes õpilaste arengule,
arvestades nende võimeid
ja vajadusi, lastevanemate võimalusi ning ettepanekuid. Ta suhtub väga
hoolivalt õpilastesse ja on
tolerantne. Tegutseb motiveeriva ja kaasaegse õpikeskkonna loomisel ning
on hea seisnud kooli tugisüsteemide olemasolu
ja arendamise eest. Koolis
pööratakse tähelepanu õpilaste liikumisharjumuste
kujundamisele (aktiivsed
vahetunnid õues, õpilaste
kasutada on tõuke- ja jalgrattad). Regulaarselt organiseeritakse matkapäevi ja
õppekäike õpilaste silmaringi laiendamiseks. Merlel on
erakordne empaatiavõime,
oskus töötajaid motiveerida
ning probleemide korral lahendusi leida. Tasakaalukat
juhtimisstiili kasutades delegeerib ta vastutust ja ülesandeid, arvestades inimeste
suutlikkuse ja individuaalsusega meeskonnatöös.
Aasta noorõpetaja –
Airika Gaston, Halliste
põhikool.
Airika Gaston peab eriti
oluliseks erinevate täht-

päevade ajaloolise tausta
ja olemuse mõistmist ning
erinevate kommete ning
kultuuride tundmist ja austamist. Samuti tähtsustab ta
digivahendite õppeotstarbelise kasutamise õhutamist, luues kõikidele klassidele Stuudiumi keskkonda
õppimist toetavate digimaterjalide kausta, kust võib
leida õpitavate teemadega
seonduvaid õppevideoid,
õppemänge, keeleteste,
küsitlusi jms. Ta on väga
kohusetundlik, loov ning
suure südamega innovaatiline õpetaja.
Aasta alushariduse õpetaja – Tiina Raba, Mõisaküla
lasteaed.
Tiina Raba väärtustab
tänapäeva kiire elutempo
ja nutiajastu kiuste paikkondlikku rahvakultuuri
ja pärimust, nakatab oma
teotahte ja elurõõmuga
lapsi folklooripisikuga ning
rikastab nende lapsepõlve.
Tema jaoks pole olemas
ületamatuid raskusi. Harvad pole need juhused, kui
mõni kuu enne õppeaasta
lõppu tuleb lasteaeda laps,
kes peab sügisel kooli minema ja ta ei oska lugeda.
Kevadeks on lapsel lugemine selge. Tiina jagab lastele huvitavaid ülesandeid,

tänu millele suhtuvad nad
õppetöösse elevusega. Ta
arutleb ja analüüsib lastega
koos nende käitumismustreid, et laps eneseanalüüsi
tulemusena jõuaks äratundmiseni mis õige, mis
vale.
Tänukiri kauaaegse kohusetundliku töö eest Halliste
lasteaia Pääsuke juhatajana
– Anu Kangur.
Anu Kanguri panus laste ja lasteaia arengusse
on väga suur – kokku on
ta Halliste lasteaias töötanud ligi 40 aastat. Ta on
olnud direktorina mõistev
ja toetav, samas põhimõttekindel ja nõudlik. Alati
uuendusmeelne ja ajaga
kaasas käiv, leidmaks lahendusi lasteaia arenguks. Anu
on aktiivne ka kohaliku
kultuurielu edendamisel.
Ta on tantsinud ise pikki
aastaid rahvatantsu ja nüüd
jagab oma oskusi kahele
naisrahvatantsurühmale.
Enese pidev täiendamine
nii erialaselt kui rahvakultuuri vallas on Anule
iseenesestmõistetav. Ta on
hingelt tõeline pedagoog,
kes on teinud alati tööd
suure südamega.
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
18. septembri istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Olavi Israel,
Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo
Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar Peterson, Eneli
Põder, Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson, Raimond
Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Taevo Viitas, Villu Võsa.
Puudusid: Kerti Einstein, Peeter Rahnel.
Võeti vastu täiendatud Mulgi valla arengukava 2019–
2025 ja eelarvestrateegia 2019–2023.
Anti vallavalitsusele nõusolek tagada temast sõltuva
üksuse, OÜ Abja Elamu poolt projekti „Abja-Paluoja
veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine“ omaosaluse tasumiseks võetavat investeerimislaenu summas 125 000 eurot.
Otsustati määrata avalikuks kasutamiseks Raja külas
asuv eratee nr 1920249 nimega Lepiku tee ja taotleda
Mulgi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist Lepiku kinnistut (registriosa number 684539, katastritunnuse
19201:004:0751) läbiva tee osade suhtes.
Otsustati lõpetada OÜga Abja Elamu 5. novembril 2012
sõlmitud hoonestusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping (kinnistu Kastani tn 1, Abja-Paluoja) ning seoses
hoonestusõiguse lõpetamisega sulgeda ka hoonestusõiguse
registriosa number 4000339.
Anti vallavalitsusele luba sõlmida SW Energia OÜga
rendileping Kastani katlamaja, seadmete ja rajatiste (aadress Kastani 1, Abja-Paluoja) kasutusse andmiseks tähtajaga
01.10.2019–30.06.2029.

TÄHELEPANU!
Avalikku ruumi paigaldatava õuemööbli
ning kujunduselementide ideekonkurss
Konkursi eesmärgiks on leida ideid, mille tulemusena
saab valmistada ja rajada Karksi piirkonda avalikku ruumi ilmestama innovaatilist ja moodsat õuemööblit ning
maastikukujunduse elemente, mis jälgivad Karksi piirkonna
ajaloolist või Mulgi identiteediga seonduvaid kujunduselemente ja sümboleid.
Konkursi tingimused, tööle esitatavad nõuded ja hindamine on leitavad Mulgi valla kodulehelt www.mulgivald.ee ning Mulgi valla Facebookist.
Lisainformatsiooni konkursi kohta saab urmas.suurpuu@
karksi.ee või telefonil 513 5306.
Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel hiljemalt
15. novembriks kell 12 Mulgi vallavalitsuse Karksi piirkonna
kantseleisse (Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia, Mulgi vald),
märksõnaga „Avalikku ruumi paigaldatava õuemööbli ning
kujunduselementide kujunduse ideekonkurss”.
Karksi Vallahooldus

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIK

27. oktoobril kell 11 jumalik liturgia

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

27. oktoobril kell 14 usupuhastuspüha jumalateenistus armulauaga.
10. novembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
24. novembril kell 14 igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga. Lahkunute mälestamine.
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 KIRIK

3. novembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
17. novembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.

Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus,
matus, piht) tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK

10. novembril kell 14 jumalateenistus armulauaga,
õpetaja Arvet Ollino.
17. novembril kell 14 surnute mälestuspüha jumalateenistus
armulauaga. Mälestame aasta jooksul lahkunuid.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654,
arvo.lasting@eelk.ee

Puulehtedest ja okstest ning
jäätmemajandusest üldisemalt
Mulgi Sõna septembrikuu
artiklis „Kalmistute hooldus
Rahumäe, Arumäe, Papi ja
Tuhalaane kalmistul “ oli
ühe teemana puudutatud
ka koduaias tekkivate puulehtede ja okste käitlemist.
Kuna antud teema pakkus
elanike seas jätkuvat kõneainet ning küttis kirgi, siis
korraldasime 10. oktoobril
koostöös Karksi piirkonna
piirkonnajuhi ja keskkonnaspetsialistiga vastavasisulise
arutelu Karksi piirkonnakontoris.
Sissejuhatuse tegi keskkonnaspetsialist Tiia Kukk,
kes tutvustas kümnekonnale kohalolijale kehtivat
Mulgi valla jäätmehoolduseeskirja just biolaguneva
massi käitlemisvõimaluste
ja tingimuste osas. Peale
lühikest ettekannet anti
sõna kuulajaskonnale, kes
said rääkida täpsemalt oma
probleemidest ning avaldada arvamust, kuidas tekkinud olukorda lahendada.
Mõttearenduse käigus ei
selgunud päris ühtset ning
läbivat tunnusjoont, mis
oleks olnud domineeriv.
Välja toodi erinevaid põhjuseid, miks ei ole võimalik
kehtiva jäätmehoolduseeskirja raames korraldada
puulehtede, okste ja lillejäätmete ning murumassi
käitlust oma kinnistul. Peamiste muredena nimetati
oma kinnisasja väiksust ja
krundil sobiva käitluskoha
puudumist, puulehte ja
okste lendlemist kolmanda
isiku kinnistult enda krundile, võimalust anda seaduskuulekalt ning mugavalt
oma jäätmed üle kodukoha
lähedale rajatud jäätmete
käitluskohta. Paljudele oli
halb üllatus, kui kalmistute
juurde paigaldati keelavad
sildid infoga mitte ladestada koduseid biojäätmeid
surnuaia kõrval olevasse
lehtede kogumisplatsile.
Levinud on arvamus, et see
mass laguneb nii ehk naa
seal ära ja mis vahet on, kas
jääde on kalmistul või metsa
alla viidud. Minu ja küllap
ka paljude teiste jaoks on
surnuaed piisavalt püha

Halliste asulas olev suurjäätmete konteiner 2019

paik, kuhu koduaiast tekkinud jäätmeid ei viida ning
selline tegevus ei ole kohane
ühiskonnas väljakujunenud
moraalinormiga. Mulgi vallavolikogu poolt vastuvõetud jäätmehoolduseeskirja §
8 lg 3 ütleb selgelt: kalmistu
territooriumile ning kalmistul asuvatesse avalikult
kasutatavatesse jäätmemahutitesse ja nende kõrvale
on keelatud tuua jäätmeid
väljastpoolt kalmistu territooriumi. Piirdunuks asi
vaid lilleriismetega, aga
sinna on viidud lisaks ka
lokirulle, pakendeid, daamide ja väikelaste hügieenitarvikuid, väikseks jäänud
ihupesu ja paljut muudki.
Ma ei pea õigeks, et Karksi
vallahoolduse töötajad on
just need inimesed, kes
peavad võitlema vallakodaniku ebaterve mõistuse
ja arusaamadega, kuidas
jäätmeid käidelda. Mõne
vastutustundetu isiku käitumine tekitab olukorra, mille
tulemusena saavad automaatselt karistatud kõik
kogukonna liikmed. Antud
küsimus pole pelgalt vaid
kalmistute jäätmeplatsides,
vaid ka „teistes salajastes“
kohtades, kuhu on viidud
päeval või öö varjus biolagunevat massi, mille hulgas
on olmejäätmeid. Kodanike
teadvus jäätmekäitlusest on
jätkuvalt madal, aga õnneks
on noorem generatsioon
juba keskkonnateadlikum
ning oskab ja soovib jäätmeid käidelda.

Tänaseks on igaüks leidnud
„oma lahenduse“, kuhu tekkiv jääde ladestada. Tuleb
möönda, et mõni koosolekul räägitud probleem ongi
inimlikult mõistetav, sest
mida teha, kui su naaber
oma krunti ei hoolda ja
sügisene lehemass tuultega sinu õue pühitakse või
su krunt asetseb suurte
lehtpuude läheduses. Mulgi valla Karksi piirkonnas
sellise jäätme ladestusala
puudub, on olemas vaid
vastavat maasihtotstarvet
omav maaüksus. Maaüksuse edasine arendamine seiskus seoses valdade
ühinemise ja prioriteetide
muutusega. Hetkeseisuga
on planeeritud sellekohane
jäätmekeskus rajada AbjaPaluoja endise katlamaja
territooriumile. Omavalitsuse roll jäätmemajanduse
küsimuses on aina kasvav
ning iga uus lahendus või
lisateenus, mida vald pakub, muudab keskkonda
paremaks. Üks viimaseid
positiivseid noote oli suurjäätmete kogumine piirkondades, mis seisis kokkuleppe puudumise taga. Samas
suurjäätmete kogumist oldi
teostatud juba mitmeid
aastaid varem endise Karksi
valla territooriumil ning
see sai kodanikelt kiitva
hinnangu. Korraldatud
suurjäätmete äraandmise
vajalikkust ilmestas reedel
Halliste asulasse paigaldatud konteiner, mis täitus
kiiresti ning pühapäeva
hommikuks oli see pilgeni

täis ja jäätmeid jagus selle
kõrvalegi.
Mõistagi tekib jäätmete
kogumisel ja käitlemisel
erinevaid probleeme ja takistusi, kuid arvan et see
on mööduv. Panustamine kodanike teadlikkuse
tõusu aitab tulevikus neid
probleeme lahendada. Kokkuvõtvalt on teema väga
aktuaalne ning puudutab
meid kõiki. Kogukonnas on
kõrgendatud ootus omavalitsuse tegevusele jäätmemajanduse valdkonnas.
Vallahoolduse juhina on
minu kindel seisukoht, et ei
piisa vaid ühe jäätmejaama
arendamisest ja ehitamisest
Apja, vaid selliseid kohti
on vaja rajada mujalegi
valla territooriumile. Eriti
piirkondadesse, kus rahvastiku tihedus on suurem.
Ajahetk jäätmemajanduse
aruteludeks on igati sobiv,
sest käib uue jäätmeveohanke ettevalmistus. Mõistlik
on enne hanke tingimuste
väljakuulutamist välja selgitada kogukonna liikmete
vajadused, mis on eluliselt möödapääsmatud ning
mida hanke tulemus peab
lahendama. Seetõttu on ettepanek kaasata jäätmekäitluse temaatika vestlusringi
lisaks poliitikutele ja valdkonnaametnikele ka teisi
isikuid või organisatsioone,
keda antud teema otseselt
või osaliselt puudutab.
URMAS SUURPUU
Karksi vallahoolduse
juhataja

Matkapäev koduvalla erinevates paikades
30. septembril käisime Halliste põhikooliga
kuuendat korda sügisesel
ülekoolilisel matkal „Tunne
oma koduvalda“. Külastasime Abja muuseumi,
muusikakooli, raamatukogu ja Mulgi vallavalitsust,
pärast kõndisime mööda
vana raudteed Laatrest
Mõisakülla.
Abjas tutvustas muusikakooli meie kooli õpetaja

Endel Purju ning kultuurimaja selle maja peremees
Lauri Sepp. Abja muuseumis nägime igasuguseid
vanu kooli- ja tarbeasju,
saime proovida ka sulega
kirjutamist. Kuna see maja
on vana pangahoone, siis
oli võimalik näha suurt
vana seifi. Mulgi valla vallavanem Imre Jugomäe
tutvustas meile vallamaja,
saime kuulda, kuidas seal

töö käib ja esitada ka küsimusi.
Mõisakülas käisime
muuseumis, kirikus ja sõitsime dresiiniga, mis oli eriti
tore. Kõhutäidet pakuti
Mõisaküla kooli sööklas.
Muuseumis tutvustati meile erinevaid vanu asju.
Anu Laarmann pajatas lugusid linna ajaloost ja rääkis uue kiriku saamisloost.
Peale Mõisakülas käiku

läksime Eesti–Läti piirile,
mida juhuslikult külastas
sellel päeval Läti president
Egils Levits.
Pärast väsitavat matkapäeva oli päris mõnus
bussi istuda ja kodu poole
sõita.
ANETE RÜÜTEL
Halliste põhikooli
5. klassi õpilane
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Kirjanik päikesega põues
14. oktoobril külastas
Mõisaküla kooli kirjanik,
tõlkija ja muusik Heiki
Vilep. Saali kogunenud
koolipere uudistas hallipäist vitaalset vanahärrat, kes andis teada, et
ta vanus mahub kuhugi
sauruste ja tänapäeva inimeste vahele. Kiire guugeldamine õpilaste hulgas
ja hõige saalist täpsustas,
et kuuskümmendki pole
veel täis.
Aknalauale oli raamatukogu Evi rivvi pannud
kõik Mõisakülas olemasolevad Vilepi raamatud
ja neid oli palju. Internet
andis teada, et üle kolme-kümne, aga kirjanik
ise ütles saladuskatte all,
et juba üle neljakümne.
Ja kirjandusliku kohvri
avanedes ilmus sealt paar
päris trükivärvi järgi lõhnavat, mida lastest keegi
veel ise polnud käes hoidnud: „Pesamuna kõneaabits” ja „Päike põues”.
Kirjanduslik kohtumine
algaski kõige värskemate
luuletekstide ettelugemisega. Need olid lustakad,

sõnamängulised ja puändikate lõpplahendustega. Saalitäis koolirahvast
kuulas elevil naeru pugistades. Kui esimesed näidatud raamatud polnud
lastele paraku tuttavad,
siis äkki kilkas saalist väike
1. klassi tüdruk Roosi,
et tal on selline kodus.
Ema oli sünnipäevaks
kinkinud. Seda oli nii hea
kuulda!
Pärast lõbusate tekstidega tutvumist järgnes
küsimuste-vastuste voor.
Saime teada, et kirjanik on
kasvatanud 8 last – 3 neist
kasulapsed, et ta sõidab
Škodaga – mis on väga
hea auto, et ta palk pole
hiilgav, kuid elab ilusasti
ära, et ta käib restoranides
trummi mängimas ja et
esimese omaloomingulise
teksti tegi ta juba kaheaastaselt.
Ürituse lõppedes kogunes seltskond lapsi
kirjaniku ümber – kes
autogrammi saama, kes
juttu rääkima. Kui kõik oli
läbi saanud, tuli 8. klassi
tüdruk Kristi minu juurde

Heiki Vilep kooliperega rääkimas.

ja ütles, et ta oli H.Vilepi
käest küsinud, kas ta võiks
oma luuletusi talle saata.
Ja kirjanik oligi talle oma
meiliaadressi andnud!
Just niisuguste tüdrukute-poiste pärast peaksidki
päris kirjanikud vahete-

Mõisaküla raamatukogu uudised

Foto Evi Oissar

vahel koole külastama!
Sest – kes teab, kes teab!
Seekordne kirjaniku külaskäik Mõisaküla kooli sai
teoks kooli ja raamatukogu ühise ettevõtmisena.

11. –18. oktoobrini toimunud täiskasvanud õppija
Nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on
fookuses inimeseõppimine ja enesetäiendamine kogu
elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline
eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on
elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise
ja arenemisega.
ETKA Andras koordineerib koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi
edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas.
Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu
iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum.
TÕN raames toimus kõikides Mulgi valla raamatukogudes vahvaid õpitubasid, kus 11.10.2019 omandati
midagi uut. Mõisakülas oli vahva kodune leivategu.
Novembrikuu teine nädal on Põhjamaade kirjandusnädal. Nii nagu Eestis on ka Põhjamaades sügis- ja
talvepäevad eriti lühikesed. Pikkadel pimedatel talveõhtutel oli ettelugemine juba enne televisiooni- ja
arvutiaega levinud ajaviide. Aasta kõige pimedamal
ajal korraldavad Põhjamaade raamatukogud ja Põhjala
Ühingud alates 1997. aastast Põhjamaade kirjanduse
nädalat, varasema nimetusega Põhjamaade raamatukogunädal.
11.–17. novembril toimuval kirjandusnädalal on kaks
osa: hommikuhämarus (ettelugemine lastele) ja õhtuhämarus (ettelugemine täiskasvanutele). Lugemist ja
tegevusi jagub ka teismelistele ja noorukitele.
EVI OISSAR

AITA MATSON

Olustvere hoidistemessi võidukate naiste looming
MTÜ Tuhalaane naised
on osalenud Olustvere hoidistemessil üheksa korda.
Sellest on saanud ühest küljest põnev väljakutse, teisalt
korralik hobi. Läbi aastate
on messil osalenud Viivika
ja Hevel Sarv, Sirje Meltsus,
Anneli ja Annika Anijärv
ligikaudu 100 erineva hoidisega. Sel korral olime väljas
14 võistlustööga. Meil on
läinud messidel hästi, sest
vähemalt üks hoidis on alati
saanud tunnustuse. Tänavu tõi Viivika Sarv koguni
kolm auhinnalist kohta.
Magusatest hoidistest pälvis füüsali-astelpajumoos
teise koha, Ahhaa-kategoorias tuli samuti teine
koht vürtsika taketeseõitega alõtšakastme eest ning
soolaste hoidiste seas anti
kolmas koht „Põllumehe
pajale“. Tähelepanu pälvis
ka veinimarinaadis pihlaka-ebaküdoonia-kibuvitsakompott.
Meie esivanemad hoidistasid toitu kindlal eesmärgil
– kõik, mida oli kasvatatud,
tuli talveks keldrisse-sahvrisse hoiule panna, et külma
aja toidulaud oleks kaetud. Tänapäeval on kõike
kaubandusvõrgust saada.
On ju lihtne minna poodi,
osta sealt meeldiv hoidis,
kastmeks ketšup-majonees,
valmiskujul maitseained

Olustvere messil tühjenesid Tuhalaane naiste hoidisteriiulid äärmiselt kiiresti, tõdes leti taga olev Viivika Sarv.

ja supipõhjad. Nii võib
tekkida küsimus, et miks
siis üldse hoidistada. Aina
rohkem räägime sellest,
et meie toidulaud peaks
olema võimalikult puhas
ja vaba e-ainetest. Isetehtud hoidis pärineb puhtast
loodusest. Purki-pudelisse
paneme eeskätt vaid enda
aias kasvatatud või metsast
korjatud tooraineid. Suurtootmine seda ei võimalda.
Hoidistemaailmas on hakanud võidutsema väga
erinevad kooslused. Palju kasutatakse magusates
hoidistes tšillit ja ingverit.
Purki pannakse esmapil-

gul tooraineid, mis justkui
omavahel üldse kokku ei
sobi, kuid maitstes annavad
mõnusa elamuse. Kõige
üllatavamad hoidised läbi
aastate on olnud meie jaoks
sidrunikreem munaga, sireliõiemoos ja angervaksasiirup. Ise oleme katsetanud
pihlakaga: pihlakamesi,
seene-pihlakasalat, veinimarinaadis pihlakas-kibuvitsebaküdoonia.
Pihlakas, kibuvits, alõtša,
pohl, tomat ja tšilli sobivad
lihatoitude juurde. Päris
paljusid hoidiseid saab kasutada liha marineerimisel
enne ahjupanekut või ka

Fotod: Enn Sarv

šašlõki valmistamiseks. Sidruniga tehtud keedused
sobivad kalatoitude juurde. Lihtne on osta poest
maitseaineid liha või kala
maitsestamiseks, kuid ise
tehtud hoidis annab hoopis parema maitseelamuse.
Paljud saadused pannakse
purki selleks, et kasutada
hoidiseid garneeringutena,
moes on näiteks juustumoosid.
Otseselt müügiks me hoidiseid ei valmista. Messile
viime eeskätt enda jaoks
tehtud põnevaid kooslusi.
Hoidistamine on tegelikult
looming. Panedki purki
neid asju, mida oma aias
oled suve jooksul kasvatanud või metsast korjanud.
Aastad pole vennad, ühel
korral on metsas rohkem
pihlakaid, teisel rohkem
seeni – see määrab ka hoidiste sisu. Aga traditsiooniks on saanud, et messil
osalenud töid saavad kohalikud inimesed maitsta
külamajas hooaja esimesel üritusel. Tavaliselt siis
oktoobri keskpaigas, kus
räägime messi muljetest
ja paneme paika uue aasta
tööplaanid.
ANNELI ANIJÄRV

Külmarohu moosis on peategelaseks üks Tuhalaane moosikeetjate
lemmikmari – kibuvits.
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Eakate päev Halliste rahvamajas Eakate päev Mõisaküla kultuurimajas

See maailm mis elab sinus,
mis sinuga ühes loodi,
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi...
/Jaan Kaplinski/
Kaetud lauad ja pidurüüs rahvamaja ootasid 1.
oktoobril meie piirkonna
armsaid eakaid. Meeleolu loomiseks olid kohal
Heidi Tamme ja kohalik
kapell UKAAS. Tervitussõnu oli ütlema tulnud
Ene Maaten.
1. oktoober on rahvusvaheline eakate päev,
mis kinnitati ÜRO Peaassamblee poolt 1981. a.
Aastaid tagasi lähetati
sellega maailmale sõnum,
et eakas inimene on ühiskonnale tähtis ja vajalik,
teda tuleb hoida ja tema

Peo külaliseks oli Heidi Tamme.

eest hoolt kanda. Ilma
eakale inimesele heaolu ja
inimväärset elu tagamata
ei ole võimalik ehitada

Foto: Aimur Talu

õnnelikku ühiskonda.
Eakate päev tuletab meile
meelde, kui oluline on
auväärses eas inimeste

panus meie ühiskonna
ellu.
MONIKA ERRELINE

Muusikapäev Abja kultuurimajas
1. oktoobril tähistati
rahvusvahelist muusikapäeva ja Eesti eri otstesse
jõudis üle 100 tasuta kontserdi. Tänavu on eriline
see, et muusikud võtsid
igas maakonnas fookusesse ühe pilli. Meile juhtus
seekord plokkflööt.
Kella poole kolmeks oli
kultuurimaja saali kogunenud pea 130 inimest.
Palju oli gümnaasiumi
ja muusikakooli õpilasi,
kuid oli ka muusikahuvilisi linnakodanikke.
Rahva ette astus renessanssplokkflöödi ansambel Gamut Consort koosseisus Reet Sukk, Anne
Jalakas, Taavi-Mats Utt,
Andres Siitan ja Markus

LAINE PEDAJA
Mõisaküla kultuurimaja direktor

Halliste kool pidas
sünnipäeva

Kariis.
Kontserdil kõlanud renessansspillide koopiad
on valmistanud Brüsseli
muusikamuuseumi ja Viini kunstiajaloomuuseumi

originaalide (16. sajand)
järgi Taavi-Mats Utt 2011,
2012 ja 2019. a.
XVI sajandist pärit heliloojate teoste ettekandmisele lisaks tutvustasid

esinejad omi pille ja rääkisid plokkflöödi ajaloost.
Möödus tund meeldivate helide saatel.
LAURI SEPP

Eesti raamatukoguhoidjate delegatsioon
käis Brüsselis
8.–9. oktoobril toimus Eesti raamatukoguhoidjate
ühingu reis Brüsselisse.
Eestit esindavasse delegatsiooni kuulusid juhatuse ja
maaraamatukogude sektsiooni liikmed ning ajakirja Raamatukogu toimetaja,
kokku 20 inimest.
Külaskäik sai teoks
Euroopa Parlamendi liikme Andrus Ansipi kutsel.
Esmalt tutvustati lähemalt
saadikute tööd ja peale
ringkäiku parlamendihoones külastasime interaktiivset näitust „Generation
code: Born at the Library“.
Väljapanek on Euroopa
Parlamendis igal aastal
ja juba neljandat korda

Mõisaküla kultuurimajas peeti 1. oktoobril maha
üks vahva rahvusvaheline eakate päev. Kuna sel
päeval oli välja kuulutatud ka rahvusvaheline muusikapäev, siis loomulikult ei puudunud ka kaunis
muusika.
Kultuurimaja oli selleks päevaks valmis sättinud
ja katnud pidulauad. Eakate päeval ütles avasõnad
Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg ning soovis kõikidele tervist ja kaunist pidu, tervitama oli tulnud
sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Marina Raid, kes
oli teel kultuurimajja tulles kohanud kolme sõpra
õnn, tervis ning rõõm, kes samuti jäid meie pidulistele seltsiks.
Kui õnne ja tervist soovitud, sai sõna Mulgi valla
sekretär/kantseleijuht Milja Janson, kes tutvustas
pärimisega seotud teemasid. Peolised kuulasid
hiirvaikselt ja esitasid sellega seoses palju küsimusi.
Tõsistelt teemadelt läksime üle lõbusamaks ja esinema tulid Mokalaada mutid Karksi-Nuia kultuurikeskusest. Olid vahvad ja naljakad estraadipalad,
mis innustasid ka meie eakaid, tehes kultuurimaja
juhatajale ettepaneku, et võiksime ka koos midagi
õppima hakata. Plaan peetud ning kui on selline
soov, siis seda kindlasti teeme.
Peo lõpetas kauni kontserdiga ja üheslaulmisega
Udo Jakobson kitarril. Kõlasid noorusaegsed laulud
ning tantsiti ja lauldi hoolega kaasa.
Mis saab olla suurim rõõm, kui peolisi koju saates
on kõikudel sära silmis ja tänud ilusa peo eest huulil.
Eakatega kohtume igal kolmapäeval kell 13.
Mõisaküla kultuurimajas, kuhu olete kõik oodatud!

on seal Eestit esindanud
Tallinna keskraamatukogu. Näitusel tutvustatakse rahvaraamatukogude
uuenduslikke tehnoloogilisi ja digiõppe lahendusi,
mille abil saab inimestele
vajalikke tulevikuoskusi
õpetada. Ühtlasi püütakse
ühendada innovaatilisi
raamatukogusid ja Euroopa parlamendi liikmeid,
et tugevdada rahvaraamatukogude mainet kogu
Euroopas. Oluline on see,
et poliitikud mõistaksid,
kui vajalikud on raamatukogud kogukondadele ja
ühtlasi pole ka vähetähtis
raamatukogude olulisus
sotsiaalpoliitikasse integreerimisel.

Eesti delegatsioon koos Andrus Ansipiga Euroopa Parlamendi
istungisaalis.
Foto: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Teisel päeval tutvustas
Stinne Loo, kes meid ka
vastu võttis, Brüsseli linna,
tehes huvitava jalutuskäigu vanalinnas.

Oli tore ja hariv reis koos
meeldivate reisikaaslastega.
ANNE JÄRVIS
ERÜ maaraamatukogude
sektsiooni liige

Mirell Eiche ja Mikk Pinsel aktust juhtimas. Foto: Peeter Jürgenson

Sünnipäevaks valmistumine algas tegelikult juba
ammu. Pidulik sündmus algas kirikus jumalateenistusega, mille pidas Marko Tiitus. Peale tunniajast
teenistust suundusid endised ja praegused õpetajad
ning vilistlased koolimajja, kus oli tavapärasest erinev
aktus. Need, kes ootasid ülipidulikku ja pikka aktust,
pidid pettuma. Direktor Merle Hüva oli Vanemuisest
hankinud erinevate ajastute koolirõivaid, juurde
said lisatud vastava ajastu koolinaljad, vahele laulu,
tantsu ning väga vaheldusrikas, lõbus ja parajalt pikk
aktus oligi peetud. Peo ametlikumat osa aitasid juhtida Mirell Eiche 8. klassist ja Mikk Pinsel 6. klassist.
Tervitama-õnnitlema olid tulnud naaberkoolide
esindajana Jaak Israel, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, Halliste piirkonna juht Ene Maaten, valla
allasutuste juhid ja endised õpetajad. Toreda tervituskontserdi andsid Abja muusikakooli noored
orkestrandid.
Kutsutud külaliste nimekiri oli pikk, kuid kohaletulnuid oli üsna vähe. Ka vilistlasi oleks võinud olla
rohkem. Pidu ei jäänud siiski pidamata ja Hea Story
saatel tantsiti südaööni.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja
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Halliste kooli aastapäevajooks

Kõik on stardiks valmis.

										

„Mitmes jooks see on?“
Nii küsis enne starti direktor Merle Hüva. „Raske
vastata. Ainus selge asi
on see, et täna on juubelijooks,“ ütleks mina. Kujutan juba ette, kuidas kriitikanooled lastakse lendu
vasakult ja paremalt poolt,
aga tegelikult ei ole siin
midagi imelikku, sest Halliste kool sai 145-aastaseks
ning selle aja jooksul on
lastele koolitarkust jagatud
mitmes erinevas majas.
Nii on olnud jooksugagi,
sest joostud on Hallistest
Kulla koolimajani ning kui
juttudel on tõepõhi all, siis

ka Abjast Kulla asulani. Me
ei tea tänagi kõikide varemate jooksude võitjaid
ega osavõtjaid. Rääkides
sünnipäevajooksust, mõtleme aega, kui kool kolis
praegusesse asukohta ning
distants kulgeb Halliste
asulast koolini. Sellelgi
vahemaal on toimunud
väikene muutus, sest vahepeal valmis kergliiklustee ning distants jäi selle
tagajärjel mõnikümmend
meetrit lühemaks. Jätaks
eelneva spordiajaloolaste
või miks mitte loovtöö
tegijate täpsustada ning
võtaks ette juubelijooksu

protokollid.
Jooksuraja läbis 48 jooksjat ja 30 kõndijat ning nüüd
võiks kirjatükk kanda ka
pealkirja „Nooremad näitasid vanematele jooksjatele kandu”. Tõsi on see, et
jooksu võitis 5. klassi poiss
Kiur Kadarik ning teine oli
tema vend, 4. klassis õppiv
Kerden. Vanemate klasside
õpilaste au päästis 9. klassi
tüdruk Carmen Erol, kes
üldkokkuvõttes oli kuues
ja sai tüdrukutest parima
aja kirja. Henry Käärid ja
Rander Ain 2. klassist olgu
eraldi esile toodud, sest
nad tulid üldkokkuvõt-

Foto: Peeter Jürgenson

tes 8. ja 13. Ka õpetajate
jooksutulemuste üle ei
saa nuriseda, sest Airika
Gastoni nime leiame protokollist 12. kohalt ning
Riina Linaste ja Jaanus
Ermits olid samuti 20 parima seas. Lapsevanematest
oli kiirem Siiri Põder.
Kool oli tellinud parimatele juubelijooksu medalid ning osavõtu poolest
aktiivsem klass sai 200
eurot ekskursiooniraha.
Tulemustega on võimalik
tutvuda kooli koduleheküljel.
LEO LIIBER

Abja gümnaasiumi õpilased pidasid
spordipäeva Karksi-Nuias
Kolmapäeval, 25. septembril tähistas Abja gümnaasium üle-euroopalist
spordinädalat spordipäevaga. Seekord oli tavapärasest siiski erilisem: sündmus toimus Karksi-Nuia
A. Kitzbergi gümnaasiumi
staadionil.
Võisteldi kahes vahetuses. Kell 8.15 viidi 1.–5. klassi õpilased bussiga Kark-

si-Nuia, kus nad seejärel
said nautida omavahelist
võistlemist. Tagasi Apja jõuti umbes kell 11.30. Siis said
sportima minna ka 6.–12.
klassi õpilased.
Jõud pandi proovile neljal
alal: 100 meetri jooksus,
kuulitõukes, kaugushüppes
ning 800 meetri jooksus.
Õpilaste seas tekitas põnevust just 100 meetri jooks,

sest aega mõõdeti elektrooniliselt. Ka teistel aladel
üritati anda endast parim,
sest peale eraldi võistlusalade tulemuste arvestati
kokkuvõtete tegemisel ka
üldist tulemust mitmevõistluse punktisüsteemi alusel.
Sündmuse üks korraldaja ja Abja gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja
Riivo Roosnurm mainis, et

kogemus oli päris huvitav.
Olgugi, et teade KarksiNuia sõitmisest muutis
õpilasi natukene ärevaks,
läks spordipäev suurepäraselt. Staadioni rohked
võimalused panid õpilasi
rohkem pingutama ning
huvi tundma – seda oli
näha ka saavutustest.

Nele Rapp, Edi-Johannes
Mehu, Mikk Pinsel, Simo
Tollimäe, Egert Õnne,
Ralf-Rene Kukk, Andris
Tomson, Carol Erol, Deire Künnap, Mirell Eiche,
Marju-Nella Klimov, StenMarcus Põder, Aleksander
Kalitventsev ja Magnus
Järvis. Õpetaja Leo Liiber.
Igal sügisel on saanud
koolis traditsiooniks pidada maha Õunajooks,
millest võtavad osa kõik
1.–3. klassi õpilased ja
Halliste lasteaia Pääsukene lapsed. Kõik osalejad
saavad õuna, vanuseklasside kiirem poiss ja
tüdruk lisaks diplomile ka
auhinna. Seekordsel jooksul osales 14 lasteaialast ja
19 kooliõpilast.

Mõisaküla koolis käis külas jäähokimängija Lauri Lahesalu.
		
Foto: Enn Raieste

25. septembril oli Mõisaküla koolis külas jäähokimängija Lauri Lahesalu, kes on Eesti koondises
mänginud jäähokit 21 aastat, sellest viimased kuus
aastat on olnud koondise kapten. Ta on mänginud
seitse aastat Soomes, ühe aasta Taanis ja 11 hooaega
Prantsusmaal, kus ta tulnud Prantsusmaa meistriks ja
karikavõitjaks ning võitnud nii hõbe- kui pronksmedaleid. Huvitav oli fakt, et Prantsusmaal pööratakse
laste uisutama õpetamisele väga suurt tähelepanu
ja alates algklassidest viiakse kõik õpilased organiseeritult jääle.
Lauri Lahesalu rääkis õpilastele jäähoki ajaloost.
Ta oli kaasa võtnud ka kepi ja litrid ning andis näpunäiteid, kuidas viskeid sooritada. Tema järjestikku
sooritatud ülitäpsed visked tekitasid õpilastes soovi
ise ka litrit visata ja seda võimalust kasutasid nad
väga aktiivselt. Selleks aga, et õpitut ise jääl järele
proovida, tuleb lastel veel pool aastat talvekülma
oodata.
Pärast kohtumist jätkus sportlik päev kergejõustikuvõistlustega.
Spordinädal lõppes kogu koolipere ühise jalgrattamatkaga mööda Rohelisi rööpaid Mõisakülast Apja
ja tagasi.
ENN RAIESTE

Tõstjad Lätis

OLDEN PUNA
XI klass

Spordinädal Halliste põhikoolis

Viljandi maakonna 1.–5.
klassi murdmaateatejooksu võistlusel saavutas Halliste põhikooli võistkond
väikeste koolide arvestuses 2. koha. Võistkonda
kuulusid: Elerin Einula,
Anete-Ly Põder, Kendra
Talu, Gertrud Mitt, Reelika Jakimov, Anete Rüütel, Rander Ain, Kerden
Kadarik, Henry Käärid,
Ragnar Tomson ja Kiur
Kadarik. Õpetajad: Leo
Liiber, Milvi Kull.
Viljandimaa koolide
murdmaajooksu karikavõistlustel võitis Halliste
põhikool väikeste koolide
arvestuses 1. koha. Võidukasse võistkonda kuulusid: Gertrud Mitt, Katrin
Erol, Mia-Lisete Kõiv, Kirke Murrik, Carmen Erol,

Spordinädal
Mõisaküla koolis

Gert Lehtme tõstepõrandal.

Foto: Enn Raieste

Rahvusvahelistel tõstevõistlustel Lätis Salduses 21.
septembril tuli 2 medalit ka Mulgi valda. Kehakaalus
-81 kg oli võitja Gert Lehtme, kes rebis 88 ja tõukas
100 kg. Kehakaalus -45 kg oli Rihard Reimets teine
summaga 46 kg. Kaalus -49 tõstis Markus Paide
kokku 51 kg ja oli neljas ja kaalus -40 kg oli Ronar
Tarmo Akkaja summaga 36 kg viies.
ENN RAIESTE
Õunajooksul osalejad. 		

Suur kiitus kuulub kõige
väiksematele jooksjatele,
3- ja 4-aastastele Mirjamile, Iirisele, Ravenile ja
Henriettele, kes mitte ei
tahtnud lõpetada, vaid
jooksid ikka aina edasi, olgugi et oli juba finiš. Kõik
nad väärisid eriauhinda.
Õunajooksu võitjad on:
Kirill Golenkov, Carol-Lis-

Foto: Milvi Kull

ette Peterson, Hanna Kingo, Rasmus Hiob, Kristiin
Kala, Kevin Tomson, Elerin Einula, Henry Käärid,
Ander Einula ja Kendra
Talu.
Suur aitäh kõikidele
jooksjatele!
MILVI KULL
Halliste põhikooli õpetaja

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

JUTUTUPPA

29. oktoobril kell 11
26. novembril kell 11
Tartu mnt 22 Karksi-Nuias

Eakate tuba on avatud igal kolmapäeval
kell 11–15.
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Sügiskuine tähetund Pokudega
1. oktoobril vallutasid
Abja kultuurimaja pokud.
Abja raamatukogu oli
Edgar Valteri 90. sünniaastapäeval külla kutsunud pokud.
Lasteaialapsed kogunesid algul väikesesse saali,
kus neid ootas poku, kes
luges raamatut ja õpetas
puupulkadest tähti tegema. Iga laps sai valmis
meisterdada enda eesnime tähe.
Koos arutati, kuidas
looduses käituda. Miks
prahti ei tohi metsa alla
visata ja et kilekotid ja
pudelid teevad loodusele
palju paha!
Suures saalis oli Abja
gümnaasiumi 2. klassiga
teine poku. Prooviti sel-

Sügisandide kohvikus pakuti maitsvaid küpsetisi. Foto: Annika Liidres

Mõisaküla lasteaia
sügisandide kohvik
Lõpuks tehti pokudega ühipilt. 				

ga poku riideid ja räägiti
pokude tegemistest ja
kommetest.
Lõpuks said mõlemad
grupid kokku suure saali
laval. Seal mängiti po-

kudega ühismänge ja
saadi suurteks sõpradeks.
Pokud kutsusid lapsi endale külla Pokumaale.
Lõpuks tehti pokudega
ühispilt.

Foto: Mariliis Järvelt

Aitäh raamatukogurahvale toreda ürituse eest!
Meeldivat koostööd edaspidigi.
VIIVE NIINEMÄE
Abja lasteaia õpetaja

ANNIKA LIIDRES

Ajalootund lahingupaigas
Kaunil septembrikuu
päeval käisime Halliste
põhikooli 5. klassiga ajalootunni raames Jõgevestel Käre talus. Osalesime
õppeprogrammis „Rännak aastasse 1944.“
Esmalt riietusime vastavalt olukorra vajadustele
ning seejärel jaotati klass
kaheks rühmaks. Pidime
läbima raja erinevaid
ülesandeid täites, näiteks
ronima mööda köit mäest
üles, veeretama tünne ja
tassima kanderaamil kannatanut, laskma õhupüssiga täpsust jne. Toredaks
kujunes ekstreemsõit
suure sõjamasinaga, mille
numbrimärgil oli VIKS 1.

Rebased seati gümnaasiumiks valmis

Rännak aastasse 1944. 		

Päev lõppes paadisõiduga Väikesel Emajõel ja
piknikuga.
Selles paigas saime kogeda ajalugu kõige ehedamal kujul, kujutleda

Foto: Inga Tiirats

end tagasi 1944. aasta
lahingupaikadesse ning
õppida toime tulema erilistes olukordades. Veel
saime rohkem teada Teise
maailmasõja kohta.

Oli tore ja meeldejääv
ajalootund.
ANETE RÜÜTEL
Halliste põhikooli 5. klassi
õpilane

Tutvus alpakadega
Keskkonnaalase projekti käigus külastas Halliste põhikooli esimene
kooliaste Eesti suurimat
alpakafarmi Pärnumaal
Laane talus.
Õpilased said alpakasid näha, silitada, neile
talu poolt ettevalmistatud
porgandeid sööta ning
lisaks lähemalt teada alpakade elust. Alpakad
on pärit Peruust. Nende
vill on pehme, siidine ja
seitse korda soojem kui
lambavill ning ei tekita allergiat. Täiskasvanuikka
jõuab emane 18–24-kuu

vanuselt, isane 2–3-aastaselt. Alpakal puuduvad
ülemised lõikehambad
ja isastel kasvavad täiskasvanuks saades võitlushambad. Nad elavad
20–25-aastaseks ning on
väga sotsiaalsed ja puhtad loomad. Alpakade
lapsi kutsutakse griiadeks.
Veel oli võimalik teha
tutvust laamade, kääbuskitsede, minilammaste,
angooraküülikute ja merisigadega.
INGA TIIRATS

Sel aastal otsustas Mõisaküla lasteaia pere, et
iga-aastase sügisandide näituse asemel võiks teha
sügisandide kohviku. Pered küpsetasid õuntest,
suvikõrvitsatest ja muudest parematest koduaia
saadustest kooke, muffineid jne. Valuutaks ei olnud, mitte raha, vaid plaksud. Mõne koogitüki sai
kahe plaksu eest ning kuivatatud õunad olid väärt
lausa 10 plaksu.
Tuju oli hea ja kõht kiitis tegijat.

Päev alpakade seltsis oli tore ja informatiivne.

Foto: Inga Tiirats

Pimesilmi liikusid rebased staadionile mäkerdama. Foto: Abja gümnaasium

24. septembri värsket hommikut alustasid rebased toreda hommikuvõimlemisega. Tehti selgeks
mõned päeva jooksul vajaminevad reeglid ning
saadi tuttavaks ka jumalatega. Seejärel pöörduti
esimesse tundi.
Ka vahetundides ei saanud rebased rahu.
Vägagi nõudlikud 11. klassi jumalad püüdsid päeva
muuta aina huvitavamaks: rebased, kellele oli nägu
ette maalitud, said täita keerulisi ülesandeid ning
maitsta eriskummalisi palasid. Proovile pandud 10.
klassi õpilasi tuli uudistama ka ülejäänud koolipere.
Peale neljandat tundi toimusid võimlas meelelahutuslikud ning omapärased võistlusmängud,
millest võtsid enamik rebastest usinasti osa. Mängiti
nii veidraid, teada-tuntud kui ka naljakaid mänge,
mida jagus terveks tunniks. Alustuseks panid rebased oma osavuse proovile takistusrajal, seejärel
kontrolliti klassi ühtsust läbi ebameeldiva kaardimängu ning järgmised ülesanded kontrollisid
aga nobedust. Lõpetuseks toimus mäkerdamine
staadionil, mis tõestas, et 10. klassist on saanud
täieõiguslikud gümnasistid!
Päev möödus plaanipäraselt: sai nalja ning klassidevaheline side paranes. Vahel tundusid tegevused
lausa vastumeelse ja kohatuna, kuid rebased said
nendega suurepäraselt hakkama.
Loodame, et neil läheb gümnaasiumis hästi ning
kättemaksu jumalatele ei planeerita.
KADRI ARIA, XI klass
OLDEN PUNA, XI klass,
Abja gümnaasium
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Mulgi valla infoleht

KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

Näitused I korruse fuajees:
31. oktoobrini Made Balbati illustratsioonide näitus
24.10 kell 17 lastefilm „Pääsuke Manou“. Pääse 4.-/3.24.10 kell 19 film „Ükssarvik“. Pääse 5.-/4.31.10 kell 10.30 kohtumine illustraator ja raamatukujundaja
Made Balbatiga väikeses saalis
31.10 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu. Külas Abja kultuurimaja
laste näitetrupp Cipolino etendusega „Pöial-Liisi“
2.11 kell 16 hingedeaja jutuõhtu väikeses saalis. Külas jutuvestja
Piret Päär ja kitarrist Andre Maaker. Pääse 4.8.11 kell 21 mardipäeva videodisco. VJ Mart Saar.
Pääse eelmüügist 5.-, kohapeal 7.10.11 kell 11 isadepäeva kontsert. Hõbelusikad Mulgi valla
uutele kodanikele
10.11 kell 16 film „Ott Tänak“. Pääse 5.-/4.14.11 kell 18.30 Abja mälumängu I voor
28.11 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu

HALLISTE RAAMATUKOGU

1.–31.10 Triin Kuusleri alias Trintsu humoorikas ja mõttemänguline pildinäitus „Uued Eesti vapid“
1.–30.11 Ramsi raamatukogu direktori Vaike Hantsoni
käsitöönukkude näitus „Raamatust väljas“
1.–31.10 raamatunäitus „Nutikad detektiivid“
Halliste põhikoolis
1.–30.11 raamatunäitus „Kollitame! Kummitame!“
Halliste põhikoolis
22.10 kell 16 kohtumine ristsõnameistri Uno Viigandiga alias
Onu Uno ja teiste Kuma ristsõnade koostajatega

KARKSI KÜLAMAJA

20.11 kell 11 meenutuste päev „70 aastat Karksi kolhoosi asutamisest“

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

1.–31.10 sinises saalis Oma maja 15 näitus „Kuulutuste tuulutamine“, II korruse fuajees Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017,
I korruse fuajees Heidi Toominga fotonäitus „Šveits eestlase
pilgu läbi“
25.10 kell 12 puuetega inimeste infopäev

31.10 kell 10.45 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite seminar
1.–30.11 sinises saalis Leonhard Lapini näitus, II korruse fuajees
Kristi Markovi žarsid
4.11 kell 19 komöödiateater „Igaühel neli nägu“. Mängivad
Tarvo Krall, Henrik Normann, Kaili Närep ja Eva Püssa.
Pilet 17.-/15.5.11 kell 12 kohtumine kirjanik Hugo Vaheriga
6.11 kell 17 lastefilm „Pettson ja Findus. Findus kolib ära“.
Pilet 4.-/3.8.11 kell 10 Viljandimaa osaluskohvik 2019
8.11 kell 17 kohtumine tervendaja Volliga
9.11 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses
10.11 kell 12 isadepäev. Viljandi nukuteatri etendus
„Nif Nuf Nafi lugu“
14.11 kell 18 hingedeaja orelikontsert. Tuuliki Jürjo. Pilet 3.-/2.15.11 kell 17 Leedu tsirkus. Pilet 7.20.11 kell 18 film „Kohtunik“. Pilet 5.-/3.50
22.11 kell 11.30 kadripäeva tähistamine
23.11 kell 10 Novusturniir
24.11 kell 15 kadripäev. Naisrühm Kadri 45
26.11 kell 10 doonoripäev
27.11 kell 18 mälumäng

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

21.10 kell 11 ettelugemispäev „Heal meelel ja ilusal keelel“
22.10 kell 11 3D pliiatsi töötuba. Juhendab Heiki Palm. Eelregistreerimine tel 435 5526
23.10 kell 11 käevõrude meisterdamise töötuba. Juhendab Gerda
Lemke
23.10 kell 15 „Ristsõnade meistriklass!“ Ristsõnaajakirjade
peatoimetaja Tarmo Tuule õpetab ristsõnu koostama ja
lahendama
24.10 kell 11 isikupärase kalendri meisterdamine. Juhendab
Merike Tani
25.10 kell 11 laste tegelustuba: trikk või komm?
5.11 kell 12 kohtumine kirjanik Hugo Vaheriga sinises saalis
21.11 kell 15 Rännak vanade fotode abil
1.–30.11 näitused „Suurim julgus on otsida abi“ ja „Elu teisel
pool ekraani“

LILLI KÜLAMAJA

16.11 kell 16 Võhma Linna Teater, Neil Simoni „Lollid“. Pääse 5.-

MURRI HÄÄRBER

9.11 kell 17 Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi aastalõpupidu. Üllatused. Kaasa võtta 5-eurone kingitus
23.11 kell 16 Morna, Muri, Suuga koguperepäev. Anna endast
teada tel 5695 8776. Osavõtumaks 3 eurot, lapsed tasuta

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

24.10 kell 18 Ehh-teatri Urmas Lennuki endus “Boob teab”.
Lavastaja Andres Linnupuu pääse 6.8.11 kell 19 Vana Baskini teatri etendus “Garaaž”. Osades Tõnu
Oja (Eesti Draamateater), Andrus Eelmäe. Pääsmed saadaval
piletilevis ja Mõisaküla kultuurimajas
25.11 eakate kadripäev Külla tulevad Uue-Kariste rahvamajast
1.12 kell 12 I advendiküünla süütamine

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGUS

Oktoobri kuu lõpuni Lembit Kaljura fotonäitus/müük
Edgar Valteri 90. sünniaastapäevale pühendatud raamatute
väljapanek
22.10 kell 17.30 läti keele õpiring
29.10. kell 17.30 läti keele õpiring

TUHALAANE KÜLAMAJA
9.11 kell 13 isadepäeva aktus

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

7.11 kell 17 Klubi 60+ 7. sünnipäev. Külas sõbrad Lätist
Uue-Kariste rahvamajas töötavad:
käsitööring 2 x kuus esmaspäeviti, 1. kokkusaamine 21. oktoobril kell 12. Juhendab Lembi Tani.
Kapell UKAAS esmaspäeviti kell 15. Juhendab Eha Lihtne.
Ravivõimlemine kolmapäeviti kell 16. Juhendab Anu Liesment.
Kodulooring 2 x kuus 2. ja 4. neljapäev kell 15. Juhendab Sirje
Õruste.
Klubi 60+ 1 x kuus kell 17. Juhendavad Leili Tšernõšova ja
Heiki Alp.
Ringide ajad võivad muutuda!
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika
Erreline. Info tel 5348 2842

Iga-aastane matkamäng Laidoneri Rada
Kireva elulooga Eesti sõjavägede ülemjuhataja, kindral Johan Laidoner (1884–
1953) on sündinud Viljandi
lähistel Viiratsi vallas Raba
talus. Tema sünnikohta
tähistab mälestusmärk. Eesti riiklusele olulise suurmehe meenutamiseks kannab
kindrali nime Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sakala ringkonna iga-aastane
suur matkamäng Laidoneri
Rada.
27. septembri õhtupoolikul võis Viljandi linnas
märgata laagrivormis ja seljakottidega noorte liikumist.
Reipaid osalejaid ootas ees
suur seiklus Valga- ja Viljandimaa metsades. Oma toimetulekut siinsetes oludes
olid lisaks kohalikele tulnud
proovile panema ka Valga,
Põlva, Rapla, Järva ja Harju
malevate noorteesindused,
kokku 18 neljaliikmelist
gruppi vanuses 12–18 eluaastat. Ees ootas seiklusterohke metsaretk, mille
pikkuse määras matkajate
kogemustepagas ja õnnejumal, kuid 40 kilomeetrist
lühema teekonnaga said
lõppu ainult katkestajad.
Laidoneri retke võistkondade liikmed pidid oma seljakottide pakkimisel arvestama umbes 20 tundi kestva
väljakutsega. Toimetulek
rajal sõltus sellest, mis enne
teeleminekut turjale, taskutesse ja kõrvade vahele

ladustatud. Puhta joogivee
varudele pakuti täiendust
vaid kahes kontrollpunktis
kümnest. Lisaks üllatati
võistlejaid meeldiva hommikueinega viiendas punktis, mis asus Kaitseliidu Lilli
lasketiirus. Iga matkaja sai
Laidoneri retke keskusest,
Ala koolist, teele asumisel
kaasa toidupaki ning neliku
juht GPS-träkkeri ja NATO
süsteemis piirkonna kaardi esimese kontrollpunkti
koordinaatidega. Träkkeri
abil oli korraldajatel võimalik näha gruppide asukohti
ja liikumist ning vajadusel
pakkuda matkajatele kiiret
abi.
Esimene grupp, piigade nelik kadus pimedusse
kell 23, viimane, samuti
neidudest koosnev, 1.50.
Pisut varem olid märkamatult lahkunud „vaenulikud jõud“, keda kehastasid
noortejuhtidest kaitseliitlased. Nendega metsateedel
kohtudes tuli matkajatel
loobuda nn elutalongidest.
Vaikseks jäänud koolimajast kadusid noorte järel
metsa juhtidest koosnevad
kohtunike grupid, kes matkasellidele kontrollpunktides erinevat „meelelahutust“ pakkusid.
Matkajate teekond polnud sugugi laulupeo rongkäigule sarnanev lõbus
marssimine, sest alustuseks
pidid nad kompassi ja kaar-

diga sedavõrd sõbrunema,
et esimese kontrollpunkti
asukoht ära arvata. Pimeduses... Enamkul osalejatest oli
küll varasem kogemus, kuid
teele asus mitu nelikut, kus
koos ainult esmaseiklejad.
Kompass, kaart ja ilmakaared olid küll juba koolipõlve esimeste loodusõpetuse tundide sisuks,
kuid õige koolijüts hoolis
siis üksnes vahetunnist.
Seesama taktika aitas läbida koondustel ja laagrites
pakutava kaardi käsitlemise
õppegi. Nüüd pidid jalad
kogu teadmiste-kogemuste
puudujäägi enda kanda
võtma. Koos kosuvate villide ja tõusva päikesega
sai selgeks esmakordselt
seesugusele retkele tulnud
matkajate saatus. Neljast
eksiradadele pühendunud
võistkonnast õnnestus kahel kaardiga suhted selgeks
vaielda ning teekonda jätkata, kaks pidasid ainuõigeks
juba tüütuseni tuttavaks
saanud teel tagasi rühkimist. Rampväsinuna Ala
kooli jõudes olid katkestajad metsas ragistades ja
ekseldes pika maa läbinud:
poisid 22,3 km, tüdrukud
28,3 km (andmed GPS-ilt),
mis ju igati kiiduväärse öise
matka välja annab!
Sellel retkel polnud võimalik kontrollpunkte vahele jätta, sest järgmise
sihtkoha koordinaadid olid

Noored Kotkad Halliste rühma pealiku abi Merike ning noorkotkad Kimmo, Raul, Mikk, Maido,
Edi-Johannes ja Sten-Marcus. 				
Foto: Enn Pinsel

eelmise ootealalt leitavad. Ka ajahädas matkajad
pidid kõik punktid läbima,
kuigi võistlemiseks oluliste ülesannete täitmiseks
neile võimalust ei olnud.
Kogenud nelikud said igas
kontrollpunktis soorituse aega oodates väsinud
jalgadele puhkust anda,
kuid metsatarkusega alles
tutvuvatele gruppidele jäi
mängu lõpuosa sisuks üksnes matkamine.
Laupäeva õhtul kell 22
olid kõik metsast tagasi
Ala koolimajas. Usinamatel
sellidel käis jalge alt läbi
üle viiekümne matka-kilomeetri. Laidoneri retke meedik Olev Luik plaasterdas
tõsisemalt räsitud jalgu, ko-

katädid jagasid kõhutäidet
ja duširuumides vabaneti
kogunenud mustusest. Öörahu kehtestamiseks piisas
täiesti tulede kustutamisest.
Pühapäeva hommikul
toimunud lõpurivistuseks
said selgeks võistluse võitjad. Mulgi valla kotkaid oli
matkajate hulgas seitse: üks
poiss Karksi-Nuia rühmast
8jalad ning kuus Halliste
rühmast. Noorte Kotkaste
arvestuses võitis mängu
Sakala (8jalad, Lembitu)
ja Järva maleva noortest
koosnev nelik: Georg Teiter,
Erlend Valvik, Varmo Ivask
ja Teodor Siska (47,3 km).
Neidude võistluse võitjad
pärinesid Valgamaalt: Sandra Kuus, Laura-Liis Loos,

Kelli-Anete Koik, Lili Mariin
Behrsin (48,8 km).
Esimest korda seesugusel
üritusel osalenud Halliste
rühma poisid said rohkelt
matkatarkust ning kolm
neist suutsid läbida kogu
teekonna, mis kujunes 50,5
km pikkuseks. Võit enese
üle on alati väga magus!
Laidoneri Rada korraldasid Noorte kotkaste ja
kodutütarde instruktorite
Henri Paavo ning Tiina Oti
juhtimisel NK/KT noortejuhid, Naiskodukaitse ja
kaitseliitlased. Uute kohtumisteni matkaradadel!
ENN PINSEL

NK Halliste rühma pealik,
kaitseliitlane

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
12. augustil sündis Maarja Vendeli ja
Villem Õuna perre tütar JOHANNA
29. augustil sündis Anneli Sperlingu ja
Andrias Kohjuse perre tütar NORA
17. septembril sündis Tuuli Vaaraku ja
Mart Kurigi perre tütar MELIINE
18. septembril sündis Siiri Merisaare ja
Mait Reimanni perre poeg REMI
27. septembril sündis Maret ja Ilmar
Kiini perre tütar MARTA

Matusetalitus mis toob hinge rahu!
Meie büroo leiad Vaksali 14, Viljandi

Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt!
Tel. +372 5586502 vastab 24/7
www.hingesaatjad.ee
www.facebook.com/Hingesaatjad

Matusekorraldus kogu Viljandimaal!

Mulgi valla infoleht

Õnnitleme eakaid hällilapsi
1. NOVEMBER EMILIE LUSIS		
1. NOVEMBER LOORE PUNGAR
2. NOVEMBER ALBERT PÕLD		
3. NOVEMBER EHA KURVITS		
4. NOVEMBER ENNO JUHANSOO
5. NOVEMBER SILVIA KREEVS
6. NOVEMBER LEHTI GLOTOV
6. NOVEMBER VELLO KARU		
6. NOVEMBER LAINE SOOSAAR
7. NOVEMBER AIME VEIKESAAR
7. NOVEMBER EHA VALEIKIENE
8. NOVEMBER ANNA KUUSK		
10. NOVEMBER ELVINA PORILA
10. NOVEMBER ELLI VIIRES		
10. NOVEMBER TAMARA RAJAMÄE
10. NOVEMBER MAIE AASNA		
10. NOVEMBER LEIDA STEINER
10. NOVEMBER VIIVI METSTE
11. NOVEMBER REGINA LAPUN
12. NOVEMBER ELLA RIGOLT		
13. NOVEMBER LISETE LOHU		
13. NOVEMBER JAAN METTUS
13. NOVEMBER LIIDIA SADULSEPP
14. NOVEMBER ELVI KÜTT		
14. NOVEMBER ERNI USIN		
14. NOVEMBER ENDEL LAAS		
15. NOVEMBER
VAIKE-JOHANNA JÜRISE
15. NOVEMBER ÜLO PEHME		
16. NOVEMBER
VALLIJA HERMINE ŠMIDTE
16. NOVEMBER MATI TOHV		
16. NOVEMBER EDA DORBEK		
17. NOVEMBER SALME KINNAS
17. NOVEMBER TAMARA LEPPIK

85
75
97
81
70
85
84
83
82
75
70
87
91
82
82
82
80
75
82
91
92
87
84
87
85
80
91
88
94
70
70
89
84

18. NOVEMBER ALISE HALLIK
97
18. NOVEMBER
ALIIDE-ENDLA TIIVEL
85
18. NOVEMBER LINDA JALLAI
84
18. NOVEMBER MALLE MÄNNISTE 83
19. NOVEMBER LINDA LÄLL		
85
19. NOVEMBER LEIDA LIHTEN
80
20. NOVEMBER IJA VAGLAOTS
85
20. NOVEMBER MARIE RIIET		
85
20. NOVEMBER ELVI MOOSES
83
20. NOVEMBER HILJA TOOME
80
21. NOVEMBER AINO TAMMISTE
88
22. NOVEMBER JUHAN REBANE
85
23. NOVEMBER LEHTE HUNT 90
23. NOVEMBER HEINO REINBACH 81
24. NOVEMBER HEINU PAAP 85
24. NOVEMBER MILJA MALVERE
85
24. NOVEMBER
VALENTIN TIHOMIROV
81
24. NOVEMBER ANTS RALJA		
75
24. NOVEMBER URVE SUVI		
70
25. NOVEMBER ELVE TOODO		
83
25. NOVEMBER MARJE KUUSE
80
26. NOVEMBER HELJU ROSENBERG 87
26. NOVEMBER AIME SOOTS		
86
27. NOVEMBER TIIU LELLE		
80
27. NOVEMBER TIIU MEDIJAINEN 80
28. NOVEMBER ILME KOHV		
81
28. NOVEMBER RITA VORPA		
80
29. NOVEMBER ILMAR ROSENBERG 89
30. NOVEMBER LEILI-ASTRID NÕMM 87
30. NOVEMBER VIRVE SÜLD		
86

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

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

MÄLESTAME
IVAN TAMMIK

PEETER LAPERT

5.01.1936 – 12.09.2019

5.05.1955 – 18.09.2019

ANTS KALAM

MILVI-ELLEN KÕDAR

4.10.1953 – 16.09.2019

30.11.1932 – 23.09.2019

AIME KANGUR

KAJA VAIKJÄRV

21.02.1947 – 17.09.2019

17.03.1958 – 6.10.2019

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

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

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

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

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

