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Mulgi valla leht

Piiril oli kolm presidenti korraga
MULGIMAA UHKUS 2019
Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab välja Mulgimaa Uhkuse 2019 kandidaatide konkursi.
Auhinna eesmärk on tunnustada inimesi või
organisatsioone, kes oma pikaajalise tegevusega
on Mulgimaa pärandihoidjad ja väärtustavad
mulgiks olemist ning on andnud oma panuse
Mulgimaa heaks.

Sümboolse keti keskmes seisis Eesti Vabariigi President koos kahe Läti Vabariigi ekspresidendiga.

Lõkke ääres lehvisid Eesti ja Läti lipud ning ühtekuuluvustunnet koges iga osaleja.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid andis aegsasti teada, et tuleb
23. augustil Lilli piirile
kõnet pidama, aga Läti
Vabariigi ekspresidendi
Valdis Zatlersi osalemine selgus vaid mõned
päevad enne Balti keti
pidustusi. Üllatuslikult
saabus kohale veel teinegi
lõunanaabrite ekspresident, Raimonds Vējonis.
Sellist riigipeade paraadi
ei ole varem piiril Balti
keti üritustel olnud. Presidendid saabusid laulu „Ärgake, Baltimaad!“
ajaks, mida esitati kolmes
keeles segakooride Kungla ja Wenden eeslaulmisel. Lehvisid Baltikumi

Rahvas laulis üheskoos Läti ja Eesti hümni ning Balti keti
tunnuslugu „Ärgake, Baltimaad!“

lipud ning presidendid
pidasid kõnesid, mis
jõudsid tõlgituna kõigini
emakeelest hoolimata.
Veel võtsid sõna Mulgi ja
Naukšeni vallavanemad

Imre Jugomäe ja Janis
Zuments. Presidendid
tõstsid esile Balti keti osa
vabaduse saavutamisel
ning rõhutasid vabaduse
hoidmist ja selle eest seis-

Fotod: Kaire Kannistu

mist. Põrnikaklubi autode
saatel tuli piirile rahvast
tervitama ajaloolane ja
Rahvarinde üks eestvedajaid Küllo Arjakas.
Rahvusvahelist akordioniorkestrit Baltic Tremolo juhatasid Abja ja
Riia muusikakooli õpetajad Valdo Värk ja Anita Rieksta ning Šiauliai
kunstide kooli õpetaja
Maryte Markeviciene.
Kohaletulnud said nautida helilooja Janis Lusseni
ning Karl-Erik Taukari
bändi kontserte. Süüdati
suur lõke ning igaüks sai
osaleda ühislaulmisel ja
sümboolses Balti ketis,
hoides üksteisel käest
kinni, ning tantsida folklooriansamblite Tiistelu
ja Mežabele eestantsimisel ümber tule. Rahvale
vaatamiseks oli nööridele
riputatud näitus, kus oli
ligi sada fotot 30 aasta
tagusest sündmusest. Et
kõik soovijad Lilli-Ungurini piiripunkti jõuaksid,
tellisime bussi, mis sündmuse lõppedes inimesed
Karksi-Nuia tagasi sõidutas.
Ilmataat oli korraldajate
poolel ning televisioon
jäädvustas sündmust kohapeal. Peo eestvedajad
olid kahe riigi naaberomavalitsuste kultuuritöötajad. Mulgi vallas
vedas vankrit Kai Kannistu Karksi-Nuia kultuurikeskusega ning suure
töö tegi Vallahoolduse

Mulgimaa Uhkusega tunnustatakse pikaaegset
tööd mulgi murdekeele ja mulgi meele edasikestmise heaks, uut head algatust oma keele ja meele
ergutamisel või mõnda muud olulist tegu mulkide
toetamisel ja Mulgimaa elu edendamisel.
Auhinna väljaandmisel arvestatakse:
• kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist välja näidatakse;
• kuidas mulgi identiteedi ja enesest lugupidamisega väljaspool kodu silma jäädakse;
• kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist edasi kantakse ja noortele edasi antakse;
• kuidas mulgi tegemisi toetatakse ja edendatakse.
Mulgimaa Uhkuse kandidaate võivad esitada ja
kandideerida nii eraisikud kui ka juriidilised isikud.
Ettepanekud saata kirjalikult vabas vormis põhjendusega ja kontaktandmetega 1. novembriks
2019 Mulgi Kultuuri Instituudile aadressil Mulgi
vald, Kulla küla, Leerimaja 69509 või e-posti
aadressil mki@mulgimaa.ee
Mulgimaa Uhkuse 2019 auhind kuulutatakse
välja XII Mulgi konverentsil 21.11.2019 Mustla
rahvamajas.
Mulgimaa Uhkuse auhinnafondi toetab
Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri
toetuse meede.

meeskond. Täname maaomanikke, sest rahvast
oli palju ning ilma nende
loata ei oleks võimalik olnud parkimist korraldada
ja üritust läbi viia.
Osakem hinnata elu
vabas Eestis ning anname tulevastele põlvedele
edasi õlg-õla tunde, mida
kogesime Balti ketis käsikäes seistes.

Balti kett 30 tähistamist
rahastasid lisaks Mulgi ja
Naukšeni vallavalitsusele
ning Ruhja linnavalitsusele ka Läti ja Eesti 100
korraldustoimkonnad
programmide rahastusest
ning Mulgimaa Arenduskoda.
LEO LIIBER
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
21. augusti istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein,
Olavi Israel, Kati Kuusk, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo
Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar Peterson, Eneli Põder,
Peeter Rahnel, Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson,
Raimond Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Taevo Viitas,
Villu Võsa. Puudus Anne Ladava.
Arutati Sihtasutuse Abja Haigla finantsplaani ja vallale
laenu tagasimaksmist.
Arutati Mulgi valla 2019. a I poolaasta eelarve täitmist ja
selle raames ettenähtud tegevuste läbiviimist.
Arutati osaühingu V Kolonn märgukirja ja otsustati võtta
teadmiseks ning vallavalitsusele tehti ülesandeks pidada
Vana-Virite ja Vaba-Virite kinnistu omanikuga läbirääkimisi
kinnistul asuva rajatise seadustamiseks võimalusel läbi projekteerimistingimuste.
Arutati osaühingu V Kolonn taotlust, millega äriühing
soovis algatada Vana-Virite ja Vaba-Virite kinnistutel
detailplaneeringut eratee rajamiseks. Otsustati saata kinnistu omanikule kiri, et detailplaneeringu algatamiseks puudub
vajadus, kuna eratee rajamiseks, millel puudub avalik huvi
tulenevalt ehitusseadustikust ja planeerimisseadusest ei ole
vaja detailplaneeringut ega ehitusluba ning samuti ei ole see
üldplaneeringut muutev.
Arutati I lugemisel Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja
eelarvestrateegia 2019–2023 ettepanekuid.
Kinnitati Halliste lasteaia Pääsuke põhimääruse uus redaktsioon.
Otsustati taotleda Mulgi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist, tähtajaga kuni 30. september 2025. a vanale
kitsarööpmelisele raudteetammile Green Railway nimelise
matkaraja rajamiseks ja avaliku kasutamise tagamiseks
vajaliku maa-ala ulatuses alljärgnevalt:
katastriüksusele Ubina (katastritunnus 19202:002:0004),
Mõõnaste küla, teelõigu pikkus on 250 m, laius kuni 3 m,
kasutatava tee ligikaudne suurus 750 m2; katastriüksusele
Väike-Ubina (katastritunnus 19202:002:0006, Päidre küla,
teelõigu pikkus on 110 m, laius kuni 3 m, kasutatava tee
ligikaudne suurus 330 m2; katastriüksusele Põdra (katastritunnus 19202:002:0028), Mõõnaste küla, teelõigu pikkus
on 630 m, laius kuni 3 m, kasutatava tee ligikaudne suurus
1890 m²; katastriüksusele Raudsepapõllu (katastritunnus 19202:002:0160), Mõõnaste küla, teelõigu pikkus on
380 m, laius kuni 3 m, kasutatava tee ligikaudne suurus
1140 m²; katastriüksusele Tähe (katastritunnus
19202:002:0026), Mõõnaste küla, teelõigu pikkus on 745 m,
laius kuni 3 m, kasutatava tee ligikaudne suurus on 2235 m².
Otsustati võtta vastu kinkena Viljandi linnale kuuluv
vallasasi Mulgi vallas, Mõisaküla linnas, Kiikre tn 29 mõtteline osa suurusega 1/3 ja nõustuda sellega kaasnevate
kohustustega.
Kuulati volikogu esimehe Arvo Malingu ettekannet Mulgi
elamuskeskuse rajamisest Sooglemäele ning volikogu alatise
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe Mari Saarela kokkuvõtet komisjoni tehtud tööst.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
ootab taotlusi
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu
taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2020.
aastal.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks
ja finantseerimiseks.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st allfondist.
Esimest korda osaleb jagamisel kolm allfondi:
Härmatali fond algatatud 2018. aastal Tiiu Alliste (neiupõlvenimega Härmatali) poolt eesmärgiga toetada lastekirjanduse loomist,
mis kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti
kultuuripärandit;
Ilmar Oleski fond asutatud 26. juunil 2019. aastal Ilmar Oleski poolt
eesmärgiga toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja
džässmuusika alal;
Valter Lengi fond algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Rahumäe, Arumäe, Papi ja
Tuhalaane kalmistute hooldus
Loodus ilmutab sügise
saabumise märke, puude
lehed on hakanud vaikselt värvi muutma ning
maha langema. Aastaaja
haripunkti jõudes lehtede langemine hoogustub
ja muutub massiivseks,
kattes suure vaibana kogu
maapinna.
Tagamaks kalmistuplatside iga-aastane lehekoristus, palub Karksi vallahooldus hauaplatside
omanikel ja hooldajatel
hoida oma kalmukohad
langevatest puulehtedest
mõistlikul viisil korras.
Teisisõnu, iga platsi hooldaja hoolitseb ise selle eest,
et tema lähedaste haud
oleks puhas. Et lehtede
langemine toimub tsüklitena, siis on tänuväärne, kui
suurema osa saab koristatud enne külmade ning
lume ja jäite saabumist.
Karksi vallahooldus paigaldab puulehtede hõlpsamaks kogumiseks kalmistute peateede lähedusse
täiendavaid suuri Big-Bag
kotte ning hoolitseb nii
nende tühjendamise kui
kalmistu üldpindade korrashoiu eest.

Kindlasti on aktiivsemad
kalmistu külastajad pannud tähele viitasid, mis on
paigaldatud biolaguneva
prügi ladestuskoha juurde.
Nende peamine eesmärk
on selgitada, et kalmistute
prügilasse ei ole sobilik
ega eetiline oma isiklikus
tarbimises tekkivat biolagunevat massi – köögi-,
aiavilja või muid saadusi
ladestada. Surnuaia prügilasse võib jätkuvalt viia
hauaplatsi hooldusel tekkivaid puulehtede, okste, püsi- või lõikelillede
jäätmeid. Muu kalmistul
tekkiv prügi, kalmuküünlad, plast-, metall- või,
klaasanumad saab panna
selleks ettenähtud jäätmekonteinerisse.
Mõistan, et vallakodanikel igapäevaelus tekkiv biolagunev mass on
ebameeldivaks probleemiks ning mitmetel juhtudel puudub võimalus
jäätmeid ladestada oma
kinnistul vastavas konteineris. Teema käsitlusega
omavalitsuses tegeletakse
ning loodetavalt leiame
koostöös mõistliku lahenduse olukorrale, kuhu ja

Sügis kalmistul.

millistel tingimustel saab
vallaelanik oma koduse
biolaguneva jäätme kõige
optimaalsemal moel ära
anda. Olukorra lahenduse
leidmiseni tuleb seni kasutada jäätmete komposteerimist oma kinnistul või
anda see nõuetekohaselt
üle jäätmevedajale.

Foto: Margus Mõisavald

Tekkivate murede ja
probleemide korral palume pöörduda Karksi vallahoolduse poole kas e-kirja
urmas.suurpuu@karksi
või telefoni 513 5306 teel.
URMAS SUURPUU
Karksi vallahoolduse
juhataja

Karksi-Nuia perearstikeskuse ehitaja on selgunud
Mulgi Vallavalitsus viis
augustikuus läbi konkurentsipõhise läbirääkimistega riigihanke, mille võitis
aktsiaselts Jälle ja Ko, maksumusega 335 533,76 eurot.
Töömaht hõlmab hoone
esimese korruse ruumide ümberehitamist ning
välisfassaadi soojustamist.
Esimese korruse ümber-

ehituse käigus vahetatakse
välja hoone küttesüsteem,
ventilatsioon, elektrisüsteem ja valgustus. Luuakse
uus ühtne perearstikeskus,
milles on ruumid kahele
perearstile ja ühine ooteala
klientidele, paraneb ligipääsetavus ratastoolidega
ning lapsevankritega. Perearstikeskuse renoveerimise

käigus viiakse hoone vastavusse kehtivate tervisekaitse ja päästeameti nõuetega.
Ehitustöödega on plaanis
alustada septembri teises
pooles. Tööde kavandatav
valmimise tähtaeg on 2019.
aasta lõpp.
Ehitustööde ajal toimub
perearst Sirje Kiriku vastuvõtt Kalda tn 6a teisel

korrusel. Juurdepääs teisele korrusele hakkab olema
hoone vasakpoolsest osast,
läbi trepikoja.
DMITRI ORAV
abivallavanem/
valdkonnajuht

Ajutine liikluskorraldus Karksi-Nuias
Seoses Karksi-Nuiat läbiva riigimaantee remondi
lõpptähtaja pikenemisega ja õppeaasta algusega, muutus 30. augustist kuni novembri lõpuni liikluskorraldus
Karksi-Nuias järgmiselt:
1) Kalda tänav suleti mootorsõidukitele liiklemiseks,
v.a Kalda tänava elanikele ja Karksi-Nuia muusikakooli
personalile;
2) tööpäeva hommikul 7.00 kuni 8.15 on sissesõit Aia
tänavalt Männiku tänavale ühesuunaline;
3) tööpäeva hommikul 7.00 kuni 8.15 on sissesõit Veetorni tänavalt Männiku tänavale keelatud;
4) Võidu tänav suunaga gümnaasiumi poole suleti
mootorsõidukitele liiklemiseks, v.a kooli personalile ja
Kooli tänava elanikele;
5) õpilaste transpordiks kooli saab peatumiseks kasutada lasteaia juures asuvat Võidu ja Männiku tänava
vahelist õueala.

Karksi piirkonna õpilasliin teenindab õpilasi hommikul
ja õhtul tavagraafiku alusel Kooli bussipeatusest.
Viljandi maakonnaliin toob hommikul õpilased KarksiNuia bussijaama, lõunal ja õhtul peatub maakonnaliin
tavagraafiku alusel Võidu ja Männiku tänava vahelisel
õuealal.
Nordecon AS-il on tänavu plaanis lõpetada esimese etapi töö 1,14 km pikkusel lõigul Valga poolt kuni
Viljandi maantee ristmikuni ning ülejäänud 0,56 kilomeetri pikkune lõik rekonstrueeritakse 2020. aastal.
Täname Karksi-Nuia elanikke mõistva suhtumise
eest ja palume jälgida ajutisi liikluskorraldusskeeme.
Küsimuste ja probleemide korral on võimalik pöörduda
Nordecon AS-i objektijuhi Marko Mäekivi poole telefonil
5918 3177.
DMITRI ORAV
abivallavanem/valdkonnajuht
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Külapäev ja laat Kosksillal
Külapäev ja laat oli seekord Kosksillal seitsmendat korda. Sündmuse avas
Mulgi vallavanem Imre
Jugomäe, kes innustava
avakõne pidas.
Päev algas laadaga.
Kohalikud kauplesid mee ja
muude aiasaadustega ning
kudumitega.
Kohal oli korvipunuja
Priit ja oma toodangut
pakkus ka Pajumäe talu.
Õnneloosi panid välja seltsi
liikmed, kus peavõiduks oli
magus kringel, mis seekord
oli Popsi köögi küpsetatud.
Lapsed said meisterdada punutisi, joonistada ja
värvida. Korraldati võistlusmänge kus tegevusi oli
igas eas osalejatele.
Töötas med. punkt kus
sai veresuhkrut ja rõhku
mõõta.
Kontserdi andsid Abja
muusikakooli lapsed, Abja
kultuurimaja ja Halliste
rahvamaja taidlejad. Meeleolu hoidis üleval Uue-Kariste rahvamaja kapell Ukaas.
Seekordne külapäev erines selle poolest, et osalesid
ka Mulgi peremängus osalejad, keda kokku 50 ringis
läbi käis. Koos valmistati
lõhnaseepe.

Abja seenioride näitetrupi
„Kolmas Voorus“ teguderohke suvi

Abja meelespea tantsurühm. 				

Foto: Tea Kartau

Abja Accordion Band koos juhendaja Valdo Värgiga

Foto: Tea Kartau

Söödi laadasuppi ja pirukaid, mis kohapeal valmisid.
Abistajad ja aktiivselt osalejad päevast said tänukirjad
ja väikese meene.
Selts tänab Mulgi vallavalitsust, KOP-i, Popsi kööki,
Pajumäe talu, Metsakuru

talu aiandit ja järgmisi inimesi abi ja toetuse eest:Tiiu
Hiob, Eha Viik, Inga Tiirats, Tuuli Tiirats, Siret Suppi, Anne Kaljapulk, Kadri
Adamson, Tiia Kaasik, Liis
Kaasik, Priit Kartau, ja Arvo
Kartau.

Päeva lõpus sai tantsu
keerutada ans UdoBand
laulude saatel.
Aitäh kõigile osalejatele!
TEA KARTAU

Suvemeenutus
14. augustil alustas väike
bussitäis klubi 60+ liikmeid
Uue-Kariste rahvamajast
sõitu Võhma Valguse vabrikusse. Meid võttis vastu
muheda jutuga omanik
härra Peter Wüthrich. Ta
rääkis vabriku saamisloost
ja tutvustas küünalde
tegemise protsessi ning
seda kõike ilusas eesti keeles. Igaüks sai valmistada
endale küünla.
Sõit jätkus Imavere piimandusmuuseumi, mille
ajaloost rääkis meile giid
Piima-Tiina. Lisaks saime
teha võid ja küpsetada

LEIDA LEPLAND
Abja kultuurimaja

karaskit ning pärast oma
töö vilju maitsta.
Edasi suundusime Põltsamaa roosiaeda. Peale väikest meeldivat ringkäiku
roosiaias külastasime lossi
veinikeldrit, kus degusteerisime häid kodumaiseid
veine. Ja seda kõike meeldivas õhkkonnas.
Ekskursiooni õnnestumise eest oleme väga tänulikud vallavalitsusele toetuse
eest ja bussijuht Valdur
Öövelile.
KLUBI 60+ JUHATUS

VIKTORIINISARI
5L ALUSTAB UUE
HOOAJAGA!
• 5L on viktoriin 5.- 7. klassi õpilastele, mis kutsub lugema
ajakirju Eesti Loodus ja Minu maailm ning vaatamakuulama ERR-i loodus-ja keskkonna teemalist saadet
Osoon. Saade on eetris igal nädalal, on järelvaadatav
nii telerist kui veebist.
• Iga kuu 20.kuupäevaks (septembrist – maini) esitatakse
ajakirjade ja telesaate Osoon sisu kohta küsimused, mis
avaldatakse raamatukogu kodulehel ning raamatukogu
laste - ja noorteosakonnas.
Peter Wüthrich tutvustas küünlavabrikut ja küünalde kaunistamist.
				
Fotod: Anne Tauts.

Ajarännak Järvamaal
Uue-Kariste külade selts
organiseeris augustikuus
väljasõidu Järvamaale.
Reis oli eelkõige mõeldud
tänutäheks neile aktiivsetele
külaelanikele, kes lõid kaasa
küla heakorrastamisel, aitasid korraldada Uue-Kariste
– Rimmu perespordipäeva
ja üle-kihelkonnalist Mulgi
peremängu.
Kuigi suvi oli üritusterohke ja tegemisi-toimetamisi

kõikidel palju, leidis väike
seltskond ikkagi aega, et
üheskoos üks tore laupäev
veeta.
Alustuseks külastasime
Türil asuvat ringhäälingumuuseumit, kus räägiti väga
huvitavalt ringhäälingu
ja raadiotööstuse ajaloost.
Kui põnnidele polnudki see
pikem jutt väga huvitav, siis
täiskasvanutel oleks juttu
jätkunud veel kauemaks.

Suvel toimusid mitmed esinemised Abja seenioride näitetrupil „Kolmas Voorus“ Janno Puusepa
kirjutatud etendusega „Asemikud“. Lavastus on lugu
dementsusest, selle tagajärgedest, armastusest ja pühendumusest.
Tore võimalus oli esineda Karksi-Nuia kultuurikeskuses 17. augustil Augustiöö Augustiga sündmuse
raames. Vahva elamus näidata end ja vaadata teisi
teatritegijaid. Korraldajate tänusõnad läksid hinge.
Järgmisel päeval astusime üles XV Kuhjavere
külateatrite festivalil. Rohkelt kiitust koguti vaatajatelt. Žüriilt pälvisid tunnustuse: Arvo Lamp parima
kõrvalosatäitjana ja Hilja Sikka näitlejameisterlikkuse
eripreemia. Kolleegipreemiaga pärjati Leida Lepland.
25. augustil osales näiteseltskond Jõgevamaal Sadala
VII Külateatri päevadel. Peale etendust oli võimalus
ühises kohvilauas vahetada muljeid kohalike näitlejate ja nende juhendajaga. Vestlusringis räägiti meie
töödest, tegemistest ja nende ettevõtmistest.
Lisaks ise laval olemisele, käib kaasas tihtipeale
teiste esinejate nägemine, mis rikastavad meid. Olid
südamlikud ja meeleolukad kohtumised! Täname
lavastaja Kersti Sillaotsa, kes on meid juhendanud ja
meiega igal pool kaasas käib!

Edasi suundusime Paides
asuva Wittensteini Ajakeskuse poole, et võtta ette
üks ütlemata tore ja kiire
reis ajalukku. Läbi kaheksa
korruse seigeldes sattusime
erinevatesse ajalooperioodidesse alustades muinasajast ja lõpetades kaasajas.
Ajakapsli rännak tõi esile
nii üllatusi kui ootamatusi.
Ehedat ajastutunnetust pakuti läbi suupistete ja väga

heade näitlejatöödega.
Pärast sündmusterohket
ajarännakut sai aja maha
võtta ja imetleda kaunist
vaadet tornitipust. Päeva
lõpetasime ühise lõunasöögiga.
Oli tore päev mõnusa
reisiseltskonnaga.
ANNE JÄRVIS
Uue-Kariste külade selts

• Vastused tuleb esitada järgmise kuu 10.kuupäevaks
aadressil: viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee Vastused
võib tuua ka raamatukogu laste-ja noortesaali (Tallinna
11/1)
• Vastused avaldatakse raamatukogu kodulehel.
• Igal kuul loositakse kõigi osalejate vahel välja meened.
Võitjatega võetakse ühendust, et leppida kokku auhinna
kättesaamine.
• Läbi 2019/20 õppeaasta kestvast viktoriinist tehakse
kokkuvõte maikuus.
Mängu lõpuüritusel tunnustatakse parimaid vastajaid ning
kohtutakse külalisega.
5L-is osalemine avardab õpilaste silmaringi, annab uusi
teadmisi loodusest ja meid ümbritsevast keskkonnast,
lisaks kinnistab ja arendab funktsionaalset lugemisoskust.
Info:
viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee
4338666; 4338665
Sarja toetab Viljandi Omavalitsuste Liit
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Meepealinnas toimus tosinas magus festival
Meefestivali ametlik avamine toimus reede õhtul, 6.
septembril Karksi ordulinnuses, kus kohaletulnuid
tervitas Mulgi abivallavanem, Karksi piirkonna
juht Dmitri Orav. Viltuse
torniga Karksi Peetri kirikus esines vokaalansambel
Mirt. Lisaks suurepärasele
kontserdile said kuulajad
lisateadmisi mesilastest,
mesinikest ja meest. Peale
kontserti oli kõigil võimalus
nautida ordulinnuses Abja
torupillimängijate pillilugusid, lõket, põlevaid pokusid, valgusmängu ning
lasershowd. Tuletantsija
Kelfiriusest kaasavõetud
eriefektidega ei jätnud kedagi külmaks.
Laupäeval, 7. septembril
algas Karksi-Nuia keskväljakul, kultuurikeskuses ja
selle ümbruses sügislaat,
kuhu oli tulnud kauplema
suur hulk erineva kauba
pakkujaid. Laadalt võis
leida taimi, aiasaadusi, lihatooteid, käsitööesemeid,
hoidiseid, koduseid pirukaid ja palju muud, kuid
kõige rohkem muidugi erinevaid sorte mett. Müüjad
olid kõik päeva lõpuks väga
rahul ning enamus kauplejatest olid keskpäevaks
juba oma lauad tühjaks
müünud.
Laada avamisel tantsisid
mesilasteks riietunud Karksi-Nuia lasteaia mudilased
hoogsat mesilastantsu. Kõnelesid Dmitri Orav, HelirValdor Seeder ja Enn Sarv,
kes kinkis Eesti 100 toimkonna poolt korraldajatele
EV 100 metalltahvli, mille

Lapsi rõõmustasid Mõmmi ja tema hea sõber.

Laada avamisel tantsinud mesimummud Karksi-Nuia lasteaiast koos kohaliku aianduse ja mesinduse
seltsi esinaise Leili Naelaga.

Meetoitude võistlusele esitati nii soolaseid kui magusaid hõrgutisi. 		
Fotod: Kaire Kannistu
		

paigaldame kultuurikeskuse seinale.
Lastele pakkus lusti karussell ja neid tervitama
tulnud Mõmmi. Ivo Eensalu ja Tarvo Krall esitasid
pealaval „Mõmmi ja aabitsast“ tuttavaks saanud
laule. Karksi-Nuia lasteaia
õpetajad pakkusid lastele
palju elevust: Karksi-Nuia
raamatukogus sai vaadata
näitemängu ning soovijad
said omale näomaalingud
ja meisterdada endale toreda mesilase.

Pealaval esinesid veel
Mulgimaa noorte rahvamuusikaorkester, folkloorigrupp Sudijad ning külalised kõige kaugemalt
– rahvamuusikaansambel
Kungla Rakverest. Kõigile
esinejatele elas rõõmsalt
kaasa arvukas publik.
Kultuurikeskuse teisel
korrusel sai degusteerida
meetoite, sügisande purgis, vaadata lilleseadeid
ja aiasaaduste näitust. Informatsiooni erinevatest
õuna- ja pirnisortidest ning
marjadest jagas EMÜ Polli

aiandusuuringute keskuse
spetsialist Kristine Volens.
Kultuurikeskuse külastajad
said näha Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli tekstiiliõpilaste tööde
näitust ja rahvusvahelist
karikatuurinäitust „Juubel – Eesti Vabariik 100“.
Muuseumitoas oli avatud
väljapanek „Killukesi Nuia
EPT-st“.
Meetoidukonkursile tuli
19 erinäolist rooga – nii
soolaseid kui ka magusaid.
Žürii koosnes tänavu kolmest liikmest – esindajad
kohvikutest Heim ja Pop
Cafe ning Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsist.
Žürii valis esikoha vääriliseks August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi
koka Viiri Vilgatsi mesised
tšilli kanatiivad ning publik
hääletas ülekaalukalt enda
lemmikuks Tuhalaanest pärit Viivika Sarve toorjuustumeekoogi. Julgustame kõiki

teinud, et kuigi olime valmis teda kasvõi ratastooliga
rongkäigus kärutama, jäi ta
koju ja lubas kogu pidu TV
kaudu jälgida, millest oli
kangesti kahju.
Sinised linaõitega kleidid
on pildil!
Muidugi ei saanud meie
koor kõrvale jääda Abja su-

järgmisel aastal konkursile
oma meetoidu või -joogiga
välja tulema.
Mesindusseltsi kaasabil
toimusid kultuurikeskuse
sinises saalis mesinikele
ümarlaud ja loengud. Varroatoosi tõrjest rääkis Eesti
Mesinike Liidu neljas auliige Aleksander Kilk ning
mee tootmisest ja turustamisest jagas infot Mulgi-Mõisa mesinik Jorma
Õigus.
XII Meefestivali lõpetas
ansambel Curly Strings
meeleoluka kontserdiga
Karksi-Nuia kultuurikeskuse suures saalis.

Täname tublisid tegijaid
ja koostööpartnereid: Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts, Eesti Mesinike
Liit, Maaeluministeerium ja
Eesti toit, Karksi vallahooldus, Karksi-Nuia lasteaed,
EMÜ Polli aiandusuuringute keskus, Eesti kontsert,
Karksi-Nuia raamatukogu,
Karksi Peetri kogudus ja
kõik esinejad ning abilised!
Kohtume järgmisel aastal!
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
kollektiivi nimel
KAI KANNISTU

Karksi-Nuia otsib
meepealinna logo

Õbeäidsme suvi
Meie naiskoor oli dirigent
Siirius Sikka innustusel
võtnud ette, maksku, mis
maksab suurele suvisele
üldlaulupeole pääseda ja
visa vaevnägemine kandis
ka vilja. Laulupeopääse oli
meil juba kevadest saadik
taskus, 13. juuni pakkus
esimese võimaluse laulupeotuld oma silmaga näha
ja teda ka lauluga tervitada. Tuli jõudis kohale koos
võimsa äikesetormi ja paduvihmaga, aga me ei lasknud
ennast sellest heidutada ja
tegime sellist häält, et ilmataat võttis selle peale oma
registreid vaiksemaks.
4. juuli õhtul sõitsime
Tallinna ja leidsime hubase
elupaiga Pirita majandusgümnaasiumis. Dirigent
Siirius oli nii palju tööd

Pealaval esines Mulgimaa noorteorkester.

vepäevadelt, kus saime esineda 20. juuli Suvekokteilil.
Suvi jätkus sama tegusalt.
17. augustil ootas meid Pärnu Vallikäärus taasiseseisvumispäeva puhul toimuv
Vaba Rahva Laul, kus saime
esineda koos Boris Lehtlaane, Marko Matvere, Gerli
Padari ja teiste kuulsustega.

Jäime kontserdiga väga
rahule.
Sügisel aga alustame uue
hooga ja ootame ka uusi
liikmeid meie lõbusasse ja
töökasse seltskonda!
MARJE KAAREMAA

Mulgi Vallavalitsus korraldab Eesti meepealinn
Karksi-Nuia logo ideekonkursi.
Logo kasutusele võtmise eesmärgiks on meepealinna ühtse visuaalse identiteedi kujundamine ning
Karksi-Nuia tutvustamine ja teadvustamine loodud
märgi kaudu. Konkursitööde esitamise tähtaeg on
15. oktoober 2019.
Ideekavand peab sisaldama logo, mis seondub
meepealinn Karksi-Nuiaga ja kuni 2000 tähemärgi
pikkust lühikest selgitust, kuidas logo on seotud
Karksi-Nuia meepealinnaks olemisega.
Digiallkirjastatud ideekavandid trükikõlbuliku
PDF-failina tuleb saata aadressil mulgi@mulgivald.
ee, e-kirja teemaks märkida „logokonkurss”. Digiümbrik peab sisaldama autori nime, kontakttelefoni
ja e-posti aadressi ning logoga kaasaskäivat kuni 2000
tähemärgi pikkust kirjeldust.
Konkursi auhinnafondiks on 200 eurot. Konkursi
tingimused leiab Mulgi valla kodulehelt http://mulgivald.ee
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Mõisaküla III kodukohvikute päev
Kolm aastat tagasi sai
katsetatud, kuidas õnnestuksid üle Eesti kuulsust
koguvad kodukohvikute
päevad Mõisakülas. Plaanisime teha veidi teistmoodi, kui mujal tavaks
on saanud. Pakkusime
kodudele võimalust osaleda tänavate kaupa.
Esimesel aastal oli hakkamas Vabriku tänava
rahvas. Toonane kohvikutepäev mõjus osalejatele innustavalt – päeva
väisas palju huvilisi ja
siis saigi teatepulk edasi
antud Kivi tänavale. Teine
kohvikutepäev näitas, et
olime teinud õige valiku,
pakkudes kodukohvikute
külastust kindlas piirkonnas. See tagas kõikidele
toitukohtadele piisavalt
külastajaid. Samas oli
jalutajatel-toidumekkijatel võimalus läbi käia kõik
avatud kodud.

Pakutav valik läheb järjest mitmekesisemaks. 		

alati augusti lõpus. Seekord oli võimalus külastada Kooli ja Uue tänava
avatud kohvikutehoove.
Nendes aedades, toredate
naabrite ja kaaslinlaste

Tundub, et ettevõtmine
hakkab muutuma traditsiooniks, sest sel aastal
kohvitati juba kolmandat
korda. Mõisaküla kodukohvikute päev toimub

Foto: Laine Pedaja

seltsis, saab juttu puhuda ja väikese taskuraha
eest koduvalmistatud
võileibu, küpsetisi, suppi, jäätist, hamburgerit,
suhkruvatti jne maitsta.

Balti keti rattamatk

Pakutav valik läheb järjest mitmekesisemaks.
Sel aastal avas oma väravad kaheksa kohvikut ja
üks omapärasem nendest
asus Kooli tänaval. Koos
toitlustamisega pakuti
võimalust rohevahetuseks: sai osta, müüa ja
ka vahetada lilletaimi
ja istikuid. Kõigil aastatel on kohvitamisepäeva
lõpetanud omanäoline
lühikontsert.
Ko l m a a s t a t t a g a s i
esines tüdrukutebänd
NOON Vabriku tänava
lõpus asuvas linnapea
Ervin Tambergi koduaias. Möödunud aastal
üllatas Kivi tänava rahvas omaenda ühepäevaansambliga, eestvedajateks perekond Hakkaja ja
Enn Raieste. Siliina söögimaja hoovis laulsime
üheskoos rahvalikke laule. Sel aastal oli Vabriku
tänav 7 pererahvas, kelle

koduaia üks külg piirneb
Uue tänavaga, lahkesti
nõus meid oma hoovi
laskma. Toimus kontsert,
kus lembelaule laulis ja
saatis end kitarril Udo
Jakobson. Tema lauluhäälele andis puhkuseaega
humoorika lühisketšiga
kohaliku näiteringi liige
Malle Kotšetova.
Kena ilm meelitas kohale suure hulga nii kohalikku kui ka võõrast
rahvast, kes nautisid kõike pakutavat mõnuga.
Samas sai teatepulk edasi
antud Mõisaküla linna
kõige pikemale – Viljandi
tänavale.
Tänan südamest kõiki
kohvikutepidajaid, nende
abilisi ja külastajaid. Kohtume 2020. aasta augustikuu teises pooles Viljandi
tänaval!
LAINE PEDAJA
Mõisaküla kultuurimaja
direktor

Tähistame rahvusvahelist
eakate päeva
1. oktoobril kell 12 tähistame Karksi-Nuia kultuurikeskuses traditsiooniliselt rahvusvahelist eakate
päeva. Esinevad akordionist ja muusikapedagoog
Henn Rebane ning näitleja, helilooja ja viiuldaja
Tõnu Raadik. Tervitama tulevad Karksi-Nuia muusikakooli õpilased. Eelregistreerimine 25. septembrini
telefonidel 435 5524 ja 5341 2506 või Karksi piirkonna
külamajades.
Bussid väljuvad kell 11 Lilli–Karksi-Nuia ning kell
11 Sudiste–Hirmuküla–Tuhalaane–Karksi–Polli–Karksi-Nuia. Sündmus kestab kuni 15.00. Bussid viivad
soovijad ka tagasi!
KAIRE KANNISTU
kultuurispetsialist, LED-ekraani haldaja

Sport ja kodumaa-armastus ühendab inimesi siin- ja sealpool piiri.

Koostöös Ruhja linnaga
sai teoks rahvusvaheline
rattamatk Karksi-Nuiast
Ruhja. „Nael kummi“,
ütles Mulgi vallavanem
Imre Jugomäe ning istus
rattasadulasse, et koos
matkalistega 36 km teekond ette võtta. Sõideti
rahulikus tempos, aegajalt tehti puhkuseks
peatusi ning jutustati
lugusid Balti ketist ja sellele järgnenud ajajärgust.
Peatuti mõlema linna
vabadussamba juures.
Karksi-Nuia vabadussamba juures kõneles
piirkonnajuht Dmitri

Orav, kes oli ise samuti
matkaline. Lilli külamajas oli kaetud võileivalaud ning teisiti see ei
saanud ollagi, sest toitu
pakuti seal ka 30 aastat
tagasi peale piirimiitingut. Ratturid tänavad
Lilli rahvast maitsvate võileibade eest. Balti
keti mälestusmärgi ees
toimus ühispildistamine
ning imetleti lilledega
kaunistatud riigipiiri.
Käetõstmisega selgitati
välja ratturid, kes olid
ise nende ajalooliste
sündmuste ajal ketis või
osalesid 30 aastat tagasi

piirimiitingul.
Eesti politsei andis piiril matka julgestuse üle
lätlastele ning planeeritul ajal jõudsime Ruhja.
Kesklinna ausamba juures tänati eestlasi ning
räägiti, et monument
püstitati linna vabastajatele, Eesti sõjameestele juba enne teist maailmasõda. Imeline oli
ka lugu, kuidas suudeti
hoida ausammast võõrvõimude eest tervena.
Matka lõpus söödi ühiselt suppi ja kohaliku
jäätisetehase jäätist ning
91 matkal kaasalöönud

Foto: Kai Kannistu

jalgratturi vahel loositi
auhindu. Kojuminekuks
oli võimalik valida kahe
variandi vahel, kas sõita
bussiga või rattasadulas. Aleksander Dobrus
moodustas jalgratastega
tagasisõitjate meeskonna
ning ega bussiseltskond
palju enne neid koju
saanud. Matkalised tegid
ettepaneku, et selline üritus võiks igal aastal Balti
keti auks toimuda.
LEO LIIBER

Esimene koolipäev Abja
gümnaasiumis
Abja gümnaasiumis algas koolitöö 2. septembril
piduliku aktusega. Lõpuklassi juhataja Katrin Ots ja
esimese klassi juhataja Ave Jelisejeva tõid koos abiturientidega 21 esimese klassi astujat saali.
Direktor Ardo Agasild pööras oma kõnes erilist tähelepanu esimese, üheksanda ja kaheteistkümnenda
klassi õpilastele. Esimese klassi jutsidele jagati kätte
aabitsad. Meeleolu lõid kaunid laulud.
Mulgi valla Abja piirkonna abivallavanem Arvi
Meidla sõnavõtt oli suunatud esimesse klassi astujatele. Arvi Meidla kinkis kooliperele suure kommikoti.
Kümnendas klassis hakkab õppima 34 õpilast, Abja
koolis alustab sel sügisel kooliteed 236 õpilast.
Head kooliteed kõigile!
SILVIA MÄLKSOO
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Mehiseid mehi mäletades
Nii tugevad kui kaljud suures
meres,
on mehed igas eluvõitluses.
		(Jakob Liiv)
Karksi kultuuriselts ja haridusselts korraldasid Kohaliku omaalgatuse projekti
toetusel väljasõidu Lõuna-Eestisse, et külastada
Vabadussõja lahingupaiku ja saada teada mehiste
meeste tegudest.
Üks asi on sirvida ajalooraamatuid ja kuulata
loenguid, teine asi on ise
osa saada ajaloo hõngust.
Pole meil kuulsaid Waterloo
või Borodino lahinguid.
Meie siin Eestis ajame oma
asja. Oleme uhked Ümera
ja Vabadussõja võitude
üle. Meenutame Karksi
ja Paju lahingute vapraid
mehi. Suur üldsus, kui ta
just arvutihuviline pole, ei
tea Jaan Kutsarist ja Karksi
lahingust midagi. Ometi
on Vabadussõjas võidetud
Karksi lahing olulise tähtsusega, sest peatati punaste
liikumine Viljandi–Pärnu
suunal ning mindi pealetungile. Tänu Jaan Kutsari
ennastsalgavale ja osavale

tegutsemisele see võideti verevalamiseta. Karksi
lahingu mälestuseks avati
6. septembril Karksi külamaja juures mälestuskivi.
Va b a d u s s õ j a s u u r i m
taplus, Paju lahing võideti
tänu vapra mehe Julius
Kuperjanovi entusiastlikule
tegutsemisele. See oli üks
ohvriterohkemaid võitlusi.
Hukkus ka Kuperjanov,
olles vaid 24-aastane.Ta
langes Eesti eest. Mälestusmärk otsustati rajada Paju
lahinguväljale. Valmis see
alles 1994. aastal, kui lahingust möödus 75 aastat.
Ajalugu ei kirjutata ainult
relvade ja verega. Noor, kõigest 28-aastane mees Tanel
Toom võttis ette uskumatu
töö jäädvustada kinolinale
Tammsaare „Tõe ja õguse“
kangete meeste, Andrese
ja Pearu eluvõitluse. Seda
filmi peetakse omamoodi
eestlaste möödaniku, aga
ka tema olemuse, soovide
ja ihaluste kokkuvõtteks.
Filmimise paika külastades ja mineviku elu-oluga tutvudes suudad ehk
paremini mõista ja hinnata
tänapäeva. Eestlaslik jonn,

kiusuajamine ja kemplemine ei kao kuhugi. Andresed
ja Pearud elavad meis edasi,
Krõõdad ja Marid sünnitavad lapsi, hoiavad kodu,
armastavad ja vihkavad.
See on osake meist kõigist.
Tanel Toom, kui ta ka rohkem seesuguseid monumentaalseid filme ei teeks,
on osanud tungida oma
tõe ja õigusega enamike
eestlaste olemusse. VastseRoosa väljamäel seistes tunned magusvalusat pitsitust
rinnus, et sul on luba ning
võimalus seda kõike oma
silmaga kaeda.
Ehkki Vargamäe asukatel kogu ränga töö kiuste
armastust leida ei õnnestu,
on Tanel Toom ning teised
asjaosalised loonud neist
filmi pühendumise, hoole
ja armastusega. Üks ere ja
võimas maamärk kodumaise filmi arengus.
Sügaval metsade ja mäeküngaste vahel asub Nopri
talu. Sinna viib käänuline
tee nagu vanaema sall.
Peremees Tiit Niilo peab
seda talu juba kaheksandat
põlve. Nopri pärineb aastast
1859. Maamehed hakkasid

siis talusid päriseks ostma,
et ise põldu harida. Kui
vanaisa talu paberid korda
ajas ja Tiit juba 10. klassi
poisina perepeaks sai, siis
mõtles ta tammsaarelikult,
et millise väärtuse ta sellele
maale oma tööga võib anda.
Nendeks on piimatooted:
jogurtid, kreemid, võided,
juustud. Põhimõtteks on
„Talust otse sinule!“, ehe
eestimaine toit. Nopril on
23 töölise kõrval ametis
pere kõik liikmed. Praegu
tuntakse Nopri talu tooteid
kõikjal Eestis. Ega tulemused tulnud lihtsalt. Alustati
nelja lehma ja kuue seaga.
Praeguseks on piimakari
kasvanud 190pealiseks.
Toodete paremaks muutmiseks oli palgatud isegi
väga kallid abilised – Eesti
tippkokk ja Hollandi juustumeister. Nendelt õpiti
kõikvõimalikku. Iga uus
ettevõtmine nõuab higi,
vaeva ja katsumusi. Aga
nüüdseks on Nopri oma
toodetega armastatud ja oodatud. Tiit Niilo suurimaks
sooviks on, et noored leiaksid tee maale ja et Nopri 160
aastat kestnud talutööd jät-

Kuidas me Balti ketis käisime

Elan küll Tihemetsas,
kuid töökoht on Mõisakülas ja 30 aastat tagasi Balti
ketis sai käidud ka Viljandi
rajoonis.
Tollase Tihemetsa Sovhoostehnikumi rahvas
läks vabadust tooma kohe
mitme oma asutuse bussiga, kuid teadsin juba
ette, et nende peale ma ei
jõua. Aga selleaegses Pärnu rajoonilehes kirjutati,
et liinibusside marsruute
mööda sõidavad ka n.ö
eribussid, mis viivad tee
ääres ootavaid inimesi
Balti ketti. Nende busside
eritunnuseks olid põlevad
esituled ja olemasolul prožektorgi (tollal ei nõudnud
liikluseeskirjad päevasel
ajal tuledega sõitmist) ning
neid busse võis käeviipega ükskõik kus tee ääres
peatada.
Paningi oma 11- ja 12aastase tütre rahvariideisse ja
läksime hea õnne peale
bussijaama. Mõne aja pärast paistiski eemalt buss,
mille prožektori kiirgus
isegi päikesevalguses kätte
paistis. Bussi ette ja küljele
oli kirjutaud Anelema karjäär. Ja see peatuski. Esimestel istmetel olid kastid

õuntega soovijate tarbeks
ja mulle pakuti termosest
kohvi. Nägin neid inimesi
esmakordselt, kuid tunne
oli selline, et olen sattunud lähedaste sugulaste
seltskonda.
Meid viidi Karksi-Nuia
ja Viljandi vahelisele teelõigule kuhugi künka
jalamile. Oli pisut aega
ümbrust silmitseda, tüdrukute rahvariided korda
sättida ning seismise positsioon välja vaadata. Seal
metsavahelisel teelõigul
oli rahvast nii palju, et ei
tekkinud kahtlustki, kas
kätest kinni hoidma ulatub. Mingil hetkel mürises
meist üle helikopter. Siis
sõitis veoauto mööda, suur
loosung peal. Loosungile
oli kirjutatud: „Mine koju,
idanaaber, võta kaasa sirp
ja haamer!” Ma veel mõtlesin ärevuhkelt, et selline
tekst: kõik öeldud, mis
vaja, ja nii diplomaatiliskorrektselt. Läks veel pisut
aega, tüdrukud muutusid
juba rahutuks, et igav.
Lõpuks tuligi korraldus
kätest kinni võtta ja jääda ootama Tallinna poolt
Heinz Valgu lausungit,
mida „telefoniketina” eda-

si pidi hüütama. Teate, kuidas see sõnum tuli? Nagu
merekohin või -müha!
Hetkeks inimkett vakatas
ja vaatas Viljandi suunas:
kas vaikse ilmaga on tormituul tõusmas? Oli tunne, et tegemist on mingi
loodusnähtusega. Ja siis
oli kuulda sõna: vabadus!
Sellele mõeldes käivad
veel praegugi külmavärinad üle. Ja see joovastus,
millega igaüks oma panuse
andis, et sõnum liiguks,
lendas ja paisuks!
Ja siis oli äkki kõik läbi.
Aga polnud tahtmist lihtsalt tagasi sõita. Inimkett
pidi piiri Lätimaa poolele
ületama Lillis, mõniteist
kilomeetrit Karksi-Nuiast
edasi. Oli infot, et piiri
äärde on püsti pandud
hiiglaslik lõke. Ja nagu
ühest suust tuli ettepanek:
lähme Lilli! Kiiresti pandi
bussile hääled sisse ja sõit
läks piiri poole. Me ei saanud kahjuks Nuiast kuigi
kaugele: tee piiri äärde
oli nii umbes kui umbes.
Ja õige varsti selgus, et nii
suure masinaga pole ka
tagasi võimalik pöörata.
Karksi-Nuia saime 7 km
bussiga tagurpidi sõites!

Alles siis avanes võimalus
bussil õige ots ette keerata.
Mu tütardel polnud ammu
enam igav. Kusjuures ei
teinud nad ju mitte midagi
oma igavuse peletamiseks.
Aga ümberringi oli mingi
kummaline ergastav-eeterlik meeleolu, mis nakatas.
Augustiõhtud lähevad
kiiresti hämaraks. Saabuvas pimeduses tagasi
sõites oli mul tunne, et
jüriöö ülestõusu märgutuled on igas õues. Nii
palju tõrvikuid ja lõkkeid
oli maakodude õuedes!
Muist rahvast oli oma tulelontidega suure tee äärde
tulnud. Mu tütred lugesid
üksteise võidu, kummal
pool teed rohkem tulesilmi
kokku saavad.
Kolmkümmend pikka
aastat ongi möödunud.
Ühest Balti ketis algul igavust tundnud plikatirtsust
on ajakirjanik saanud, teisest pealinnas tunnustatud
jurist. Kui nüüd, ükskõik
kus, tuleb juttu Balti ketist, on nad alati uhkusega
meenutanud: meie olime
ka seal!
AITA MATSON

Vabadussõja Paju lahingu mälestusmärgi juures. Foto: Margus Mõisavald

kaksid ka järgmised põlved.
Eesti on väike ja ometi nii
suur: vaimult, tegudelt ja
ettevõtlike meeste mõttes.
Kui oskame hinnata oma
riigi ajalugu, vapraid mehi,
kelle unistuseks oli ja on
vaba Eesti, kes raske töö

ja vaevaga muutsid maa
viljakandvaks, kes hindasid haridust, mõtlesid ja
mõtlevad tulevikule, siis
võime tänapäeval tunda
tänumeelt ja rahulolu. Minevikus on tuleviku juured.
VIIU LEPIK

20. august Mõisakülas
August on Eesti ajaloos omamoodi tähenduslik
kuu, mil on toimunud palju ajaloolisi sündmusi.
Näiteks 23. augustil 1989. a Molotovi-Ribbentropi
pakti 50 aastapäeval toimus Balti kett, millest võttis
hinnanguliselt osa mitu miljonit inimest, kes skandeerisid kolmes keeles „VABADUS“. Möödus veel
kaks aastat ja 20. augustil 1991. a kell 23.03 võttis
Eesti NSV Ülemnõukogu vastu deklaratsiooni Eesti
riiklikust iseseisvusest. Seda päeva hakati kutsuma
taasiseseisvuspäevaks. Tänaseks on sellest päevast
möödunud juba 28 aastat. Seitse aastat tagasi hakkas
seda päeva tähistama ka KL Sakala maleva Karksi malevkond. Esimene üritus toimus 20.augustil
2012 Karksi-Nuias ja nii edasi igal aastal erinevas
kohas. Seekordne taasiseseisvuspäev, mis toimus
Mõisakülas, oli meile aga eriti pidulik ja tähtis. Üle
pikkade aastakümnete sai KL Karksi malevkond
jälle endale lipu. Esimese lipu sai malevkond 1928.
aastal, kui me kuulusime veel Pärnumaa maleva koosseisu, siis nüüdne, pisut muudetud lipp
näitab meie kuulumist Sakala maleva koosseisu.
Üritus Mõisaküla keskväljakul algas piduliku rivistusega. Rivis seisid kaitseliitlased, Naiskodukaitse ja
kodutütred ning noorkotkad. Peale Eesti riigi hümni
õnnistati ja naelutati Karksi mk lipp. Lipunaela lõid
12 inimest (tunnistus nimedega kaasas). Lipu annetas KL Karksi malevkonnale Mulgi vald ja andis
üle vallavanem Imre Jugomäe. Peale lipu õnnistamist andis KL Sakala maleva pealik major Andrus
Tiitus üle ergutused aukirjade ja medalite kujul.
Sõna tervituseks said Mulgi valla vallavanem Imre
Jugomäe, riigikogu liige Peeter Rahnel ja KL Sakala
maleva pealik major Andrus Tiitus. Sellega lõppes
keskväljakul ka pidulik osa, kuid tegevused jätkusid
kõikjal. Ümber keskväljaku käis vilgas laadamelu,
mida juhtis Mõisaküla kultuurijuht Laine Pedaja.
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Mulgimaa Peremäng tõi jälle pered seiklema
Sel suvel sai kolmel päeval
tulla Mulgimaale põnevaid
kohti avastama. Esimesena
tutvuti Viljandi valla piirkonnaga, seejärel seigeldi
kahel päeval Mulgi vallas,
kus oli kokku 10 mängupunkti. Igat paika külastas
ligikaudu 70 inimest igast
Mulgimaa servast.
Mängurõõmu ja avastamist jagus kõikjale. Sportlikud tegevused olid Tuhalaane külas ning looduse ja
loomadega sai sõbraks Lilli
looduskeskuses. Viimase
päeva keskne teema oli
pesupäev ja suurem pesupesemine toimus Rimmus.
Külaseltsi perenaine Anneli Pälsing juhatas kõik
jõe äärde, kust igaüks sai
kaelkookudega vett tuua ja
pesupalis rõivaid küürida.
Nii mõnigi ema tõdes, et
sellist pesulauda ja -pali
oleks endalegi vaja, et kodus saaksid lapsed ise oma
riided ära pesta.
Uue-Kariste rahvamajas

Abja päevakeskuses oodati külastajaid kokkama ja koduseid töid
tegema.

hoiti päev otsa kaminas
tuld, et triikraua sisse süsi
saada. Mulgi külamuuseumi eestvedaja Eda Niin
julgustus kõiki kuuma
pressrauaga pesu triikima.
Siledad linad tuli ka õigesti
kokku lappida.
Kosksilla külamaja hoovis
sai kaasa elada külapeole ja
ise seepi valmistada.
Abja-Paluojal ootas mängijaid kaks mängupunkti
– Abja Päevakeskus ja Abja
Muuseum. Päevakeskuses
käis mõnus sumin ja inimesi jagus nii kööki kui
tuppa – küpsetati karaskit,
õmmeldi taskurätte, sai
pesu pesta ja röstida endale
teravilju, et ise kamajahu
teha.
Täname kõiki mängupunktide eestvedajaid ja
osalejaid!
JAANIKA TOOME
Viljandimaa arenduskeskus,
kodanikeühenduste konsultant

Lastele anti edasi isetegemise oskusi.

Fotod: Mari Saarela

Suvest sügisesse

Sündmuse avasid Abja muusikakooli akordionistid.

Sel suvel toimus kolmandat korda Kulla leerimajas sündmus „Suvest
Sügisesse“, mis koosnes
mõnusast muusikast, suurepärasest kohvikust ning
põnevatest lugudest.
Eelnevatel aastatel on
päevale avapaugu andnud Abja muusikakooli
Accordion Band, samuti
ka sel aastal, kuid ühe
pisikese erinevusega.
Sel korral oli juba Abja
Accordion Band II, kus on
musitseerimas natukene
nooremad, kuid sama
südikad pillilapsed Valdo

Fotod: Sirle Tellis

Helena Mäe duo.

Piret Päär ja Kulno Malva lummasid oma lugudega kõiki kuulajaid.

Värgi juhendamisel.
Sume suveõhtu jätkus
nautides imemaitsvat toitu, suurepäraseid inimesi
ning kaunist muusikat,

mida oli tulnud esitama
Helena Mäe Duo. Külla
oli tulnud ka Pipi, kes
lõbustas lapsi ja küpsetas
nendega pannkooke.

Kulla leerimaja viimasteks esinejateks olid alati
põnevad Piret Päär ja
Kulno Malva, kelle lugusid ning pillimängu võiks
kuulata ja kuulata.
Erilise päeva lõpetas
Anna tares Seasaare teater
etendusega „Tiivarips“,
mis paelus kõiki vaatajaid
põneva süžeega ning väga
oskuslike näitlejatega.
Tänusõnad kõigile osalejatele, esinejatele ning
korraldajatele.
DEILY TATAR
Kaarli ja Halliste rahvamaja
juhataja

20. august Mõisakülas
Oma oskusi demonstreerisid kõrvaltänaval
kaitseliitlased koos politseiametiga, kuidas peatada kurikaelte autot ja
paharetid kahjutuks teha.
Keskväljakul aga näitas

oma oskusi piirivalvekoer,
pargis jagati sõdurisuppi
ja kaupluse taga tegutses
päästeamet. Tegevust jätkus kõikidele kohaletulnuile mitmeks tunniks.
Kes oli tähelepanelik,

sai infotelgist kaasa ka
Kaitseliidu meene. Kogu
seda üritust juhtis KL
Karksi malevkonna pealik n.leitnant Ervin Tamberg. Tore augustipäev
Mõisakülas jääb meelde

paljudele. Kus kohtume
20.augustil 2020, pole
veel teada, aga kohtume
kindlasti.
ANTS KALAM
KL Sakala maleva Karksi
malevkonna teavituspealik

Mulgimaale on taas
lisandunud üks vahva
mulgi pere

Koostöös Abja Noortekeskuse noortega valmis üks vahva mulgi
pere pildistend. 			
Foto: Piret Leskova

Sellel korral on siis Mulgimaale lisandunud üks vahva puidust mulgi pere, seda siis pildistendi näol. MTÜ
Mulgi Ukuvakk tegi KOP programmi projektitaotluse,
kus taotleti toetust viie suvise töötoa läbiviimiseks.
Töötoad toimusid Abja -Paluojal 20. juulil, vaata ka
Mulgi Ukuvakk Facebook lehelt ülevaadet toimunud
töötubade kohta. Üheks töötoaks oli teiste seas ka
laadapiltide tegemise töötuba, mille tulemusel valmis,
koostöös Abja Noortekeskuse noortega, üks vahva
mulgi pere pildistend.
Halliste kihelkonna rahvariietes mulgi pere pildistend leidis väga positiivset vastukaja ja tagasisidet.
Mulgi pere pildistend külastas ka Mulgimaa peremängul Abja Päevakeskust, kus pakkus osalejatele
hulgaliselt pildistamise rõõmu.
Kutsu sinagi meie mulgi pere oma sündmusele või
külla!
MTÜ Mulgi Ukuvakk tänab KOP programmi, kõiki
töötubade ettevalmistajaid, juhendajaid, töötubades
kaasalööjaid ja kõiki mulgi pere pildistendi valmimisele kaasa aidanud kogukonnaliikmeid. Aitäh kõigile!
PIRET LESKOVA
MTÜ Mulgi Ukuvakk
juhatuse liige

Abja kultuurimaja ringid hooajal 2019/2020
Esmaspäev:
naisansambel Viisivakk alustab 7.oktoobril kell 18. Juhendaja
Anne Gomaa
VOU Juuniorid alustas 9.septembril kell 16 Abja spordi- ja
tervisekeskuse rohelises saalis. Juhendaja Elle Agar
VOU alustas 9. septembril kell 17 Abja spordi- ja tervisekeskuse
rohelises saalis. Juhendaja Elle Agar
Teisipäev:
Nunnuklubi 0,5–3 aastat alustab 8. oktoobril kell 11, juhendaja
Ruth Mõttus ootab lapsi.
Memmede tantsurühm Meelespea alustab 8.oktoobril kell 13.30,
juhendaja Viive Niinemäe
Laste lauluring 4–6-aastastele alustab 1. oktoobril kell 16,
juhendaja Ruth Mõttus. Esimene kord ooatakse lapsi koos
vanemaga
Naiskoor Õbeäidsme alustab 1. septembril kell 18 Juhendaja
Siirius Sikka ootab lauluhuvilisi
Line-tants alustab 1.oktoobril kell 20 Juhendaja Signe Rosenberg
ootab tantsuhuvilisi
Kolmapäev:
Naisrühm Wallatud alustas 11. septembril kell 18, juhendaja
Jelena Melts
MiniVOU alustas 11. septembril kell 18, Abja spordi-ja
tervisekeskuse rohelises saalis Juhendaja Elle Agar
Neljapäev:
Mulgi keele õpe alustas 12. septembril kell 18 Abja raamatukogus.
Juhendaja Alli Laande ootab osalejaid
Pühapäev:
Laste näitetrupp Cipolino alustab 13. oktoobril kell 15.30,
juhendajad Viive Niinemäe, Ruth Mõttus
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Mälestuskivi Karksi lahingule
Peatselt möödub sajand
hetkest, mil relvad Vabadussõjas vaikisid ja algas
iseseisva riigi rahumeelne
ülesehitamine. Vabadusele
oma elu ohverdanuid ei
ole tänaseni unustatud,
vaatamata siinsest maalapist üle rullinud erinevate
võõrvõimude püüdlustele.
Tänaseks on kutsumata
külaliste poolt purustatud
monumendid enamuses
taastatud ning mitmed
täiesti uuedki leidnud oma
koha meie keskel.
6. septembril eemaldati
pidulikult Karksi külamaja
ees kate ühelt veidi omapärasema taustaga mälestuskivilt. Tavaliselt on need
maamärgid seotud hävitava
tule, surma ja kannatustega. Seekordse mälestuskivi
puhul võib kergendusega
ohata, sest Vabadussõja
Karksi lahingust lahkusid
kõik osalised omal jalal.
Punaste valduses olnud
mõisa tühjendas Viljandi
vallutamisest unelenud
punaküttidest hulljulgete
valedega nende komissaride ette ilmunud libakäskjalg, skaudipataljoni võitleja Jaan Kutsar. See ausa
kommunisti kuju võtnud
skaut luiskas komissaridele
veenvalt, et Hallistes asuvat
Eesti üksuste toetamiseks
suured välismaised jõud,
kelle suurtükid juba mõisa
pihta laskmiseks valmistuvat. Samal ajal sadanudki mõned Eesti kahurite
kesistest varudest pärit
„kingitused“ mürtsatusega
mõisa lähistele.

muuseumi direktor ja Ervin Tamberg – KL Sakala
maleva Karksi malevkonna pealik. Abikäe ulatasid
Karksi kultuuriselts, Anne
Kaljumäe, Karksi külamaja,
Tea Saaremägi ja paljud
teised.“

Mundrikandjatest auvalve. Pildil on NK Halliste kotkad, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja lippurid, sealhulgas Eesti Leegioni Sõprade seltsist.

saabumist, vallutasid Eesti
väed olemasolevate kesiste jõududega 5. jaanuaril
1919 Jaan Kutsari valdusse
jäänud hästikindlustatud
Karksi mõisa laskemoona
kulutamata ning ohvriteta.
Mälestuskivi saamisloost
räägib selle tegevuse eestvedaja, Ants Kalam:

NK Halliste rühma noorkotkad mälestusmärgi juures.

Peeter Parts (paremal) ja Raivo Asuküla talitusel.

Fotod: Enn Pinsel

Punakütid, kes unistasid
seni valitsenud elukorraldusest oluliselt erinevast maailmast, soovisid
loomulikult kommunismi
saabumiseni elus püsida.
Eesti jõududele ootamatult tekkinud lisavägi aga
tähendas selle võimaluse
närbumist. Punakütid valisid olude sunnil elu pisut
väiksemas paradiisis, kuhu
Karksi ajutiselt ei kuuluks
ning lahkusid Taagepera suunas. Ootamata ära
olematute välisjõudude

„Kõik sai alguse üle kahe
aasta tagasi, kui ma tegin
Karksi külamuuseumi hooldajale proua Helve Joonele
ettepaneku Karksi lahingupaik tähistada. Helve oli
asjaga kohe päri ja nii saigi
19. aprillil 2017 kutsutud
kokku koosolek Karksi külamajas. Kokkutulnud võtsid
vastu otsuse mälestuskivi
paigaldada. Nii see alguse
sai. Projektis osalesid Ants
Kalam – Kaitseliidu Sakala
maleva Karksi malevkonna
teavituspealik, Tarmo Simson – Karksi külavanem,
Helve Joon – MTÜ Karksi
Haridusselts, Karksi külamuuseumi hooldaja, Dmitri
Orav – Mulgi valla abivallavanem, Karksi piirkonna
juht, Jaak Pihlak – Viljandi

Karksi külamaja ette
kogunenud ar vuka ja
esindusliku seltskonna ees
eemaldasid mälestuskivilt
katte Mulgi vallavanem
Imre Jugomäe, Scoutspataljoni ülem major Eero
Aija, KL Sakala maleva
pealik major Andrus Tiitus
ja Karksi külavanem Tarmo
Simson. Kivi pühitses KL
Sakala maleva kaplan Peeter Parts. Karksi lahingust
andis ülevaate Viljandi
muuseumi direktor Jaak
Pihlak. Rohkearvulised
sõnavõtjad ehtisid vastse
mälestuskivi kaunite õitega. Tseremoonia lõppes
ühise kohvilauaga Karksi
külamajas.
Mälestuskivi paigaldamise eestvedajad tänavad: Eesti Sõjamuuseum
– kindral Laidoneri muuseum, Eesti Vabariik 100
toimkond, Puidukoda OÜ,
Scoutspataljon, Coop Abja
TÜ, Mulgi vald, Kalviker
Transport OÜ, Pro Keevitustööd OÜ, Pro Ehitustrust OÜ, Pärlin AS,
MTÜ Karksi kultuuriselts;
KL Sakala maleva Karksi
malevkond.
ENN PINSEL
KL Sakala maleva
kaitseliitlane

Halliste kool tähistab juubelit
Mitmed allikad viitavad, et Halliste kihelkonnas anti kooliharidust
juba 336 aastat tagasi,
kuid tähtis kuupäev Halliste kooli ajaloos on 10.
september 1874. Siis valmis kool ja haridust hakkas saama 24 poissi. Peale
Leerimaja pargis asunud
koolimaja juurdeehitust
1910. aastal said õppima
asuda ka tüdrukud.
1917. aasta sügisel valiti
kooli juhatajaks lastekirjanik Jaan Rannapi isa,
kelle nimi oli ka Jaan Rannap. Kirjanik on pargis
asunud koolimajas sündinud ja ka koolis käinud.
Kui tema isa direktoriks
valiti, hakkas peale nn
elukestev õpe, lapsed

said lisaks õppetükkidele
teadmisi ka aiandusest,
maaviljelusest ja paljust
muust.
Kuna Halliste kooli ajalugu on pikk, on kool
kandnud erinevaid nimesid: Halliste kihelkonnakool, Halliste kõrgem algkool, Halliste 6-klassiline
kool, Pornuse 6–klassiline
kool, Halliste 7-klassiline
kool, Halliste algkool ja
1998. aastast Halliste põhikool. 10 aastat tagasi sai
nurgakivi kooli võimla.
Suur roll selles, et Hallistesse üldse põhikoolihoonet ehitama hakati,
vaatamata sellele, et raha
üldse polnud, on kirikuõpetajal Kalev Raavel.
Tolleaegse vallavanema

Väino Kanguriga koostöös saadi raha nii Eesti
riigilt kui sõpradelt Taanist, Rootsist ja Soomest.
10. septembril sai Kalev
Raave mälestuseks paigutatud Ahto Tamme
meistriteosena valminud
puidust pink, millel on
tekst: „On asju, mis ei
purune, on hetki, mis ei
unune. On inimesi, keda
ei saa unustada. Tuhat
tänu õpetaja Kalev Raavele“. Pingi avamisele
olid tulnud Kalev Raave
lapsed Anneli ja Riho
ning üks lapselapski. Oli
külalisi lähemalt ja kaugemalt.
Pingi avamisel võtsid sõna direktor Merle
Hüva, Väino Kangur ja

Ene Staalfeldt, kes värvikalt kirjeldasid koolimaja
ehitamisega kaasnenud
olukordi ja meenutasid
soojade sõnadega ettevõtlikku kirikuõpetajat
Kalev Raavet. Loeti Virve
Osila luulet ja esinesid
laululapsed. Peale pingi
riidekatte eemaldamist
laulsid õpetajad laulu „Tänav, pink ja puu“, mille
esitamist saatsid kitarridel
Endel Purju, Enn Raieste
ja Airika Gaston.
Laste koolipäev kujunes
pikaks, kuid meeldejäävaks. Toimus traditsiooniline Halliste kooli juubelijooks, mis sai alguse
Halliste kaupluse juurest
ja lõppes koolimajja viival
alleel. Iga klassi kiiremad

Kalev Raave mälestuspingil on istet võtnud tema lapsed Riho
Raave koos pojaga ja Anneli Raave-Sepp. Foto: Peeter Jürgenson

jooksjad said kaela medali. Nagu ikka, sõime kõik
maitsvat sünnipäevatorti,
mille oli valmistanud koolikokk Leeve Tuga. Kooli
145. sünnipäeva jääb kooliperele meenutama kooli
logoga helkur.

Suur pidu ansambli
Hea Story saatel vilistlaste, endiste ja praeguste
töötajatega leidis aset
14. septembril.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja
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Töö kiidab tegijat

Jaapani keele tunni lõpetas origami meisterdamise töötuba. 					

Foto Liisi Rääbus

Let´s be active and responsible for
our nature
Augustikuu teises pooles korraldasid meie lõunanaabrid põneva ja mitmekülgse rahvusvahelise
noortelaagri, millest võtsid
osa ka Mulgi valla noored.
Eelinfo laagri toimumisest
jõudis Mulgi valda juba
kevadel ning infot noorte
seas jagades selgus, et
huvilisi on rohkemgi kui
kohti laagrisse minekuks
jagub. Keerulise valiku
tulemusena läksid Mulgi
vallast laagrisse- Liisbet
Õunmaa, Meêery Ero,
Hugo Matthias Kristjohann, Reneli Kukk, Merili
Meltsas, Gregor Kaasike ja
Aare Karl Järv.
Laagris osalesid lisaks
eestlasetele ja lätlastele
veel noored Ungarist, Usbekistanist ning Jaapanist.
Noortelaagri eesmärk oli
lisaks looduses aja veetmisele ja aktiivsetele välitegevustele ka osalenud

riikide kultuuri ja keele
tundma õppimine. Noored pidid kultuuriõhtutel tutvustama oma riiki.
Eestlaste ja lätlaste kultuuriga tutvumisel selgus, et
meil on nii mõndagi sarnast ning tekkis ka sõbralikke vaidlusi, et kellel siis
ikkagi oli mingi asi enne
või kus on kõige kiirem
internet. Hommikupoolikutel õpiti erinevaid keeli.
Kuna enamik meist ei
olnud varem kokku puutunud ei Jaapani, Ungari
ega ka Usbekistani keelega, siis olid keeletunnid
humoorikad, põnevad
ning mitmekülgsed. Avastasime lisaks, et kuigi Läti
on meile nii lähedal ning
iga mulk käib keskmiselt
juba korra nädalas Lätis,
on Läti keel meile ikkagi
väga võõras ning enamikul piirdub sõnavara
saldêjums´iga. Huvitav

oli ka tõdeda, et eesti keel
on Ruhja noortele samuti
väga võõras ning meie
„ö,õ ja ä“ üldsegi mitte
suupärased. Laager kestis
kokku 9 päeva ning enamuse sellest ajast veetsime Ruhja algkoolis ning
selle ümbruses. Koolimajas oli mõnusalt kodune
õhkkond ning noored
sõbrunesid omavahel
kiirelt. Omavaheliseks
suhtluskeeleks oli inglise
keel ning meie noortele ei
valmistanud selles keeles
suhtlemine probleeme.
Toredat vaheldust Ruhjale
pakkusid väljasõidud Riia
vanalinna, Valmiera seiklusparki ning Mazsalaca
loodusrajale koos kanuumatkaga Salaca jõel.
Rahvusvaheline laager
on noorele väga heaks võimaluseks ennast proovile
panna, õppida ja praktiseerida võõrkeeli, tutvuda

uute huvitavate inimestega, laiendada oma silmaringi ning kogeda teises
kultuuriruumis elamist.
Ühiselt veedetud aeg
Ruhja laagris on noorele
hindamatuks kogemuseks
edaspidistes tegevustes.
Mulgi valla noored jäid
laagriga väga rahule ning
see peegeldub ka nende
tagasisidest, mis kõlab
järgnevalt: „Laager oli
lõbus, põnev ning aktiivseid tegevusi jätkus kogu
ajaks. Tore oli leida juurde
uusi sõpru ning tutvuda
teiste riikide kultuuriga.
Laager oli liiga lühike,
oleks võinud pikemalt
kesta.“ Osalejad avaldasid
soovi ka edaspidi rahvusvahelistes laagrites osaleda ning julgevad sama ka
sõpradele soovitada.
LIISI RÄÄBUS
Abja noortekeskuse juhataja

Mõisaküla suvelõpu võistlused discgolfis
30. augustil toimus Mõisakülas, nüüd juba kolmandat aastat, traditsiooniks saanud suvelõpu võistlused discgolfis.
Osalisi oli 27, mis oli
suureks üllatuseks, et
huvi selle ajakohase
mängu vastu on üha
tõusmas.
Mängu populaarsuse
tõusu näitab ka kodukandipäevadel korraldavad võistlused, mille eest
vastutab rajameister ja
discgolfiringi juhendaja
Viktor Siigur. Näiteks kui
aastal 2016 oli võistlejaid
20, aastal 2017 – 36 ja
2018 – 44 võistlejat, siis
sel aastal osales juba 57
võistlejat.
Suure üllatuse valmistas meile Karksi-Nuiast
pärit Mats Tõhk oma perega, kes kinkisid Mõisakülale uue discgolfikorvi.

Peale suvelõpu võistlusi toimus ühine piknik.					

Matsi pere ise tegeleb
aktiivselt discgolfimänguga ja Mõisaküla rada
on neile juba eelnevatest
võistlustest tuttav.
Viktor Siigur „Meie
rada on nüüd 9 korviga.
Sellega saame registreeruda Eesti väikeradade
registrisse!“
Peale suvelõpuvõistlusi
toimus ühine piknik ja

loositi välja kõigi osaliste
vahel erinevaid auhindu,
s.h uus discgolfiketas.
Võitjaks osutus Kaimar
Niidu, kes saab nüüd
mängida edaspidi oma
isikliku kettaga.
Peale Mõisaküla linna toetas võistlusi veel
Mulgimaa Arenduskoda
Leaderi projekt, kellele,
koostöös Tõrva Discgol-

Foto Kaja Õigus

fi klubiga sai esitatud
ühisprojekt ja mis sai
positiivse tulemuse.
Viktor Siigur: „Võistlusel osales ka suur hulk
algajaid, mis ongi meie
eesmärk. Tuua inimesed
arvutist välja loodusesse
liikuma.“
KAJA ÕIGUS

Mari tantsijad tööhoos.

Foto: Alice Virit

Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi juhatus tänab
Kohaliku omaalgatuse programmi ja Mulgi valda, kes
rahastasid vastavalt 2000 ja 500 euroga Murri häärberi
lagunenud aia kiviosa renoveerimist ja tublisid töömehi
aktsiaseltsist Iivakivi: Marko Suurmetsa, Argo Anijärve ja
töödejuhatajat Heiti Maistet. Kiitust väärivad ka tantsurühma Mari liikmed, kes lõid agaralt kaasa renoveeritud
aia 40-meetrise puitosa värvimisel.
Täname ka asjalikke seltsi liikmeid, kes aitasid korraldada XII meefestivali.
LEILI NAEL

Alustame traditsioonilise
Mulgi mälumänguga
On rõõm taas kutsuda kõiki osalema VII Mulgi mälumängus. Mälumängu eesmärgiks on väärtustada ja tutvustada
Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid ning propageerida neid mulkidele ja laiemale üldsusele.
Sel aastal külastame Mulgimaa haridusasutusi. Enne ametliku osa algust tehakse kõikidele huvilistele majades väike
ringkäik. Mälumängus on oodatud kaasa lööma kõik huvilised. Võistkonnas on kuni 5 liiget, vanusepiirangut ei ole.
Mulgi mälumäng toimub 5-etapilisena, iga etapp erinevas
kihelkonnas, üks kord kuus, kolmandal kolmapäeval kell 19
(ekskursiooni algus kell 18.30):
16. oktoober, Tarvastu gümnaasium, Tarvastu muusika- ja
kunstikool, Tarvastu kihelkond
20. november, Abja gümnaasium, Halliste kihelkond
15. jaanuar, Heimtali põhikool, Paistu kihelkond
19. veebruar, Riidaja põhikool, Helme kihelkond
18. märts August Kitzbergi nimeline gümnaasium, Karksi
kihelkond
Küsimusi koostavad Enno Liiber, Piia Mänd, Alli Laande,
Anne-Ly Ütsik, Kaire Kannistu ja Anne Pai. Igas etapis küsitakse 23 küsimust. Õige vastuse eest saab 2 punkti. Kui õiget
vastust teab ainult üks võistkond, siis saab ta vastuse eest
3 punkti. Viimase, pildivooru küsimuse eest, on võimalus
kiiresti õigesti vastates teenida 4 punkti. Kõikide etappide
eest saadud punktid summeeritakse ja selgitatakse üldvõitja.
Juhul, kui mõnel võistkonnal on võrdne arv punkte, esitatakse lisaküsimusi, kuni selgub paremusjärjestus. Mälumängu
lõpetamisel auhindame võistkondi tänukaardi ja meenetega.
Osalejate vahel loositakse välja auhindu.
Teemadeks on mulgi kultuur, mulgi keel, Mulgi vald, Tõrva
vald, Viljandi vald, Eesti 100, Läti 100, ettevõtlus ja majandus,
varia, pildivoor, muusika, video, sport, esemed/asjad
Registreeri oma viieliikmeline võistkond 14. oktoobriks
meilile kaire.kannistu@karksi.ee lisades võistkonna ja selle
liikmete nimed, kihelkonna ja valla.
Toetajad: Rahvakultuuri Keskus, Mulgimaa Arenduskoda,
Mulgi Kultuuri Instituut, Mulgi vald, Tõrva vald, Viljandi
vald.
KAI KANNISTU
projektijuht, Karksi-Nuia Kultuurikeskuse juhataja

Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus
ootab eakaid

JUTUTUPPA
29. oktoobril kell 11
Tartu mnt 22 Karksi-Nuias
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PERSOON – Andrus Mõttus

T

egelikult kujutasin
ma seda artiklit ette
hoopis teistsugusena. Teate neid Pere ja
Kodu või Päevalehe lisades
ilmunud ilusaid artikleid,
kus ajakirjanikud kiidavad
imelist koduõue ja pererahva sooja vastuvõttu. No vot,
midagi sellist pidi ka minu
lugu olema. Aga ei ole. Ausalt öeldes ei läinud miski
selle loo kirjutamisel nii,
nagu olin algselt plaaninud.
Alustame kasvõi sellest, et
kokkusaamiseks sobivat
aega oli keeruline leida.
“Teeme nii, et helistame või
saame homme hommikul
kokku ja siis leiame aja,”
ütles Andrus, kui ta lõpuks
koolimaja pealt kätte sain.
Olles äsja saabunud välispraktikalt Tenerifelt, kus
mañana tähendab, et ilmselt mitte kunagi, otsustasin
neljapäeva hommikul taas
kooli ilmuda ja vajadusel
intervjuu kohe ära teha.
Ei õnnestunud, samuti jäi
kokkusaamine ära ka reedel. Laupäeval oli Andruse
päevakavas matus, laulatus, ristimine ning maja
õnnistamine, pühapäeval
jumalateenistus, Kambja
valla memme-taadi pidu,
leeripüha ja taas üks matus. Mitu tundi selle mehe
ööpäevas on?
Sa jagad oma aega kahe
töökoha vahel – direktor
Tartu Kutsehariduskeskuses ja õpetaja Kambja

koguduses, Sind võib kohata spordisaalis ja bändiruumis. Kui heita pilk
Sinu CV-le, siis seal on
muljetavaldav nimekiri nii
töö kui hariduse lõikudes
(Andrus on lõpetanud majanduse, kehakultuuri ja
usuteaduse erialad). Lisaks
sellele oled Sa rännanud
jalgsi tuhandeid kilomeetreid. Kui palju läheb tööd
ja aega, et midagi sellist
ette näidata?
Küllap me kulutame oma
aega sellele, mis meile meeldib. Vahel me teeme mõnda
asja kauem sellepärast, et
meile meeldib seda teha.
Samamoodi on tööga, oluliselt lihtsam on teha seda,
mis meile meeldib. „Öeldakse, et tee tööd ja näe
vaeva, siis tuleb ka armastus,” mina mõtlen teistpidi,
tee seda, mida Sa armastad,
siis ei ole Su töö kunagi
vaev. Eks ma sellepärast
olen ka kahel kohal, mulle
meeldib see, mida ma teen.
Jah, vahel on aega vähe,
vaja on kiirelt lülituda ümber ühelt tegevuselt teisele
ja kui see poleks minu elu
kutse, siis ma seda ilmselt
teha ei suudaks. Sellepärast
ma ütlengi, teha tuleb seda,
mis meeldib, kõik muu tuleb peale kauba.
Kas võib siis öelda, et
edukas karjäär saab alguse õigest valikust ja valik
tuleb teha selle järgi, mis
meeldib?

Tänapäeval on see kontekst, et pead olema edukas, peab minema paremini. Kõik reklaamid on
üles ehitatud sellele, et ole
parem, ole rohkem. Ma
arvan, et kogu stress ja ka
vaimsed läbipõlemised on
tingitud sellest, et seatakse
eesmärke, milleni ei jõuta.
Konflikt eneses tekib siis,
kui ootused ja tegelikkus ei
lähe kokku ja sa pole valmis
ka oma ootustest lahti laskma. Siis tekibki tunne, et
see, mis sa teed, pole päris
õige. Tänasel hetkel sellist
asja nagu tasuvam eriala
ei ole olemas. Kui sa oma
asja teed väga hästi, siis sa
tood leiva lauale ja lisaks
ka igal juhul. Kui sa teed
midagi, mis sulle meeldib,
rahuldust pakub ja silmad
särama paneb... Ütle üks
tööandja, kes ei tahaks sellist inimest enda juurde
tööle saada. Igaüks meist on
milleski andekas, see tuleb
lihtsalt üles leida ja kasutada parimal võimalikul viisil.
Rohkemat sinult tegelikult
ei oodatagi. Nii teen mina
ka oma igapäevast tööd. Ma
ei ole enamikes asjades oma
ala parim, kaugel sellest.
Keskpärane võibolla, ma
arvan. Aga ma annan endast parima, mis mul antud
hetkel anda on ja loodan,
et sellest piisab. Ja kui ühel
hetkel öeldakse, et see ei ole
Sinu rada, Sa pead hoopis
sinna poole minema. Siis
ma lähen.

Aga kes ütleb? Kui ma
olen noor inimene, ma
tegelikult võibolla ise ka
päris hästi veel ei tea, mis
mulle meeldib või mida ma
tahan. Keda ma siis kuulama peaksin või mille järgi
valikuid tegema?
Noored inimesed tavaliselt valivad praktiliselt ja
15–16-aastaselt ongi käes
n.ö elutee valiku aeg. Meie
ülesanne noortega tegeledes on üles leida nende anded ja õpetada neid kasutama. Kuidas me need üles
leiame – tavaliselt inimesele
meeldib teha seda, mis tal
hästi välja tuleb. Vanemate oht on alati see, et nad
mõtlevad nii - mina tahtsin
lapsena klaverit mängida,
mul ei olnud võimalust,
ma nüüd oma lapsele võimaldan. Aga laps võibolla
ei tahagi.
Vahel aitab valikuid teha
juhus, näiteks kui lugeda
intervjuusid näitlejatega ja
küsitakse, kuidas sa sinna
Lavakasse läksid. Näitleja
vastab, et sõbranna tahtis Lavakasse saada, aga
ei tahtnud katsetele üksi
minna, kutsus mind kaasa.
Mina sain sisse, tema ei
saanud.
Teinekord jälle teeb keskkond meie eest valikuid, kui
Sa oled lapsepõlvest peale
ainult tühja kõhuga elanud
ja nüüd pakutakse palka,
mille eest saad kõhu täis,
siis on sul valikud, mille

hulgast on raske valida. Nii
tark ei ole meist keegi, et oskaksime aastaid ette näha,
teada mis meist saab või mis
me nüüd peaksime tegema.
Sellepärast on ka nn pikki
eesmärke keeruline seada. Võime ju luua endale
mingisuguse ideaalse pildi
kuhu poole me püüdleme.
Aga ma ei usu sellesse, et
me oleme suutelised pikki
eesmärke panema. Me ei
suuda ette prognoosida,
mis keskkond selleks ajaks
teeb. Sellepärast ma tulen
ikka alguse juurde tagasi,
kõige efektiivsem on see, et
Sul on omad anded, kasuta
neid. Ka sea pikki eesmärke, kuid võta seda, mida
sa teed ja tee seda täiega.
Anna endast maksimum.
Pinguta. Selle nimel, et see,
mida Sa hästi oskad, et Sa
veel paremini oskaks. Mõni
ütleb sedasi, et me peame tegelema oma nõrkade
külgedega, neid arendama
tugevusteks. Sedasi ei saa
iial tippu.
Viimane küsimus – Kui
Sa kohtaksid täna koridoris 15–16-aastast Andrust.
Mis Sa talle ütleksid?
Ah, et kui mina oleksin
justkui 15–16 ja mida ma
siis endale ütleksin? Ma ütleks, et pane niimoodi edasi, nagu Sa oled teinud. Mul
ei ole elus seikasid, mida ma
olen pidanud kahetsema.
Kõik minu unistused on
täide läinud ja need ei ole

Ootame ettepanekuid
Karksi kihelkonna kultuuriloojate tunnustamiseks
Oktoobrikuus tähistab Karksi-Nuia kultuurikeskus 15.
sünnipäeva. Meil on saanud traditsiooniks aastapäeval
tunnustada kohalikke kultuuriloojaid ja -tegijaid auraamatusse kandmisega.
Neljateistkümne aastaga on Karksi valla kultuuriloojate
auraamatusse kantud 57 isikut ja kaks kollektiivi. Nende
kõigi tegevus on või on olnud suunatud Karksi kandi
traditsioonilise kultuuri teadvustamisele, väärtustamisele,
säilitamisele ja edasikandmisele, aga ka vaimse kultuuripärandi taaselustamisele nii algsetes kui ka uuenenud
vormides.
Ootame kultuurikeskuses ettepanekuid Karksi kihelkonna isetegevusliku ja professionaalse kultuuri varamu
liikmete auraamatusse kandmise kohta nii juriidilistelt
kui füüsilistelt isikutelt 14. oktoobriks.
Tunnustamiseks võib teha ettepanekuid tänaste ja
eilsete kultuuriloojate kohta, pidades silmas, et auraamatusse kantakse isikuid alates 60. sünnipäevast, kui nende
5- või 0-ga lõppev juubeli- või sünniaastapäev on või
oli tänavu. Lisaks palume tunnustatava kultuuriloolise
tegevuse ülevaadet.
KAI KANNISTU
Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja

olnud väikesed. Brian Tracy
on öelnud sedasi, et tähtis
pole, millest Sa mõtled,
aga see, millele Sa pidevalt
mõtled, see juhtub. Ehk et
meie mõtlemisel on väga
suur jõud. Maailm meie
ümber on tohutult rikas,
aga näeme ja leiame seda,
mida otsime. Kui otsime
edu, siis me leiame. Kui sa
lähed metsa kukeseeni otsima, siis tagasi tulles sa tead,
kas kukeseeni oli palju või
vähe, aga muid asju sa väga
ei märka. Kui sa usud, et sa
oled loll, laisk ja kõik tahavad sulle halba, siis sa seda
ainult hakkadki nägema.
Nii et sellele 15-aastasele
Andrusele ma ütleks, pane
sama rada, mida Sa oled
käinud, igasugused katsumused ja tagasilöögid elus
õpetavad meid. Ma usun,
et ma olen oma elu elanud
parimal võimalikul viisil.
See ei pruugi teise jaoks parim olla, mõne jaoks tundub
see mõttetu, ükstapuha,
mis aspektist vaadates, aga
minu jaoks on see olnud
parim. Ma mõtlen, et ma
ei taha praegu olla vana ja
ma ei taha olla noor. Aga
ma ootan põnevusega seda,
milline ma olen siis kui ma
olen 70 või 80 aastat vana.
Kas ma nii kaua elan, ma ei
tea. Kui ei ela, vahet pole,
siis võtan seda, mis mul siiani on nii, nagu mulle teda
antakse. Annan endast igas
olukorras nii parima kui ma
oskan sellel hetkel anda.

Otsime meeskonda

TISLERIT
Rectus Wood OÜ on Eesti kapitalil põhinev mööblitootja, mis asutati 2017. aastal.
Meie toodanguks on eritellimusmööbel vastavalt joonistele. Meie tootmistegevus toimub Karksi-Nuias.

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!

Töö kirjeldus:
Eritellimusmööbli valmistamine vastavalt joonistele

Meiega liitujalt ootame:
*Jooniste lugemise oskus
*Täpsus
*Kohusetundlikkus
*Pinge taluvus
*Usaldusväärsus
*puidu-või mööblialane haridus või eelnev töökogemus

Omalt poolt pakume:
Väljaõpet, kaasaegset töökeskkonda, stabiilset tööd, konkurentsivõimelist töötasu,
paindlikku töögraafikut.
Sind ootab ees mitmekülgne ja arendav töö ning professionaalne meeskond.

Lisainfo:
Kasuks tuleb töökogemus mööblivaldkonnas, loov mõtlemine, mööblipaigalduse kogemus.

Tööle asumise aeg: Nii kiiresti kui võimalik
Asukoht: Loode 40, Karksi-Nuia, Mulgi vald
Töö tüüp: Täistööaeg
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile janar@rectus.ee
Lisainfo e-maili või telefoni 53084743 teel.
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

Näitused I korruse fuajees:
31.oktoobrini Made Balbati illustratsioonide näitus
30.09 kell 19 kinos „Vanamehe film“ Pääse 5-/4-.
Alla 12. a. keelatud
01.10 kell 14.30 rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine.
Publikule tutvustab plokkflööti tõenäoliselt hoopis tavatus
valguses vanamuusikaansambel Gamut Consort. Tasuta!
19.10 kell 10 Meelit Männiste 84. sünniaastapäevale
pühendatud XVI mälestusvõistlused kabes
21.10 kell 19 Kontsert Mati Turi – tenor, Martti Raide – klaver.
Kavas Eesti heliloojate looming Eesti poeetide tekstidele.
Pääse 5-/3-.
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“.

ABJA RAAMATUKOGU

2.09–31.10 näitus „Made Balbati illustreeritud raamatuid“
16.09–16.10 näitus „Edgar Valter 90“ – lasteosakonnas
1.10 kell 11 sügiskuine tähetund pokudega – Abja
kultuurimaja väikeses saalis

HALLISTE RAHVAMAJA

1.10 kell 13 eakate päeva tähistamine. Külla tuleb Heidy
Tamme. Soojendab kapell Ukaas. Registreerimine kuni 27.09
Õisu raamatukogus 436 5124, Olli Aren 516 7340, Ivi Alp 5348
2842, Koidu Sauna 5347 7212, Deily Tatar 5886 1997.
Bussiajad: 11.15 Rimmu, 11.30 Uue-Kariste, 11.45 Vana-Kariste,
12.00 Kirju, 12.05 Kulla, 12.30 Päidre, 12.45 Õisu, 12.50 Ülemõisa
Hooaega alustavad:
19.09 kell 16.30 Merru tegevustuba. Oodatud on uued ja vanad
mängijad
13.10 idamaiste tantsude rühm Hürrem

HALLISTE RAAMATUKOGU

2.–30.09 raamatunäitus „Helga Nõu 85“
2.–30.09 raamatunäitus „Siiri Laidla 60“
1.–31.10 Triin Kuusleri alias Trintsu humoorikas ja mõttemänguline pildinäitus „Uued Eesti vapid“
1.–30.09 raamatunäitus „Aabitsa näitus“ Halliste põhikoolis
1.–30.09 raamatunäitus „ 90 aastat Edgar Valteri sünnist“ Halliste
põhikoolis

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIK
27. oktoobril kell 11 jumalik liturgia

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
22. septembril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
13. oktoobril kell 14 lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga.
27. oktoobril kell 14 usupuhastuspüha 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

KARKSI PEETRI KIRIK
6. oktoobril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
13. oktoobril kell 14 lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga. Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
20. oktoobril 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
22. septembril kell 14 jumalateenistus armulauaga,
õpetaja Arvet Ollino.
13. oktoobril kell 14 lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga.
20. oktoobril kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654,
arvo.lasting@eelk.ee

1.–31.10 raamatunäitus „Nutikad detektiivid“ Halliste põhikoolis
22.10 kell 16 kohtumine ristsõnameistri Uno Viigandiga alias
Onu Uno ja teiste Kuma ristsõnade koostajatega

KAARLI RAHVAMAJA

Hooaega alustavad:
1.10 kell 18 naisrahvatantsurühm Särts. Oodatakse kõiki endisi
ja uusi liikmeid
2.10 kell 17.30 naisansambel Rosin. Oodatud on uued liikmed
ning endised lauljad
9.10 kell 20 segarahvatantsurühm Turel. Oodatakse kõiki endisi
ja uusi liikmeid

ÕISU KÜLATOAS

18.09 kell 16 Merru tegevustuba. Oodatud on kõik!

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

02.–30.09 I korruse fuajees ja sinises saalis Olustvere Teenindusja Maamajanduskooli tekstiiliõpilaste tööde näitus. II korruse
fuajees rahvusvaheline karikatuurinäitus “Juubel– Eesti Vabariik
100“
20.09 kell 20 hooaja avapidu „Teeme teed!“. Tantsuks Udo Bänd.
Pilet eelmüügist 5.-, samal õhtul 8.23.09 kell 15.45 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite seminar
25.09 kell 18 kino. Uus eesti startupkomöödia „Ükssarvik“.
Pilet 5.-/4.28.09 kell 10 Novusturniir
1.–31.10 sinises saalis näitus „Oma maja 15. Kuulutuste tuulutamine“, II korruse fuajees Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017
1.10 kell 12 eakate päeva tähistamine. Esinevad Karksi-Nuia
muusikakooli õpilased, Henn Rebane ja Tõnu Raadik
3.10 kell 9.30 külas Lääne-Virumaa kultuuritöötajad
5.10 kell 12 kohtumine „Eesti selgeltnägijate tuleproovis“ osalejatega
6.10 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses
9.10 kell 18 kino „Vanamehe film“. Pilet 5.-/4.13.10 kell 17 Alle-Sajja Teatritalu etendus „Täpselt nagu roos“.
Pilet 7.16.10 kell 11 Goltsman Ballet etendus „Alice Imedemaal“. Piletid
www.ticketbest.ee
18.10 kell 18 Tallinna ja Viljandimaa laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivijuhtide tänuvastuvõtt
19.10 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses

19.10 kell 10 Novusturniir
19.10 kell 19 kultuurikeskuse juubelipidu ansambliga Dolores.
Esinevad oma maja kollektiivid. Üllatused.
Pilet eelmüügist 6.-, samal õhtul 8.22.10 kell 17 fotograaf teeb passi- ja ilupilte
22.10 kell 18 Oma maja 15. Karksi kihelkonna kultuuriloojate
auraamatusse kandmine
23.10 kell 18 kino
31.10 kell 10.45 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite
seminar

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

26.09 kell 15 Rännak vanade fotode abil
11.10 kell 11 õpitund täiskasvanutele „Kuivseadete valmistamine“. Juhendab Leili Nael
21.10 kell 11 ettelugemispäev „Heal meelel ja ilusal keelel“
22.10 kell 11 3D pliiatsi töötuba. Juhendab Heiki Palm. Eelregistreerimine tel 435 5526
24.10 kell 11 laste tegelustuba: trikk või komm?
1.–31.10 näitused „Sooja leiba, mõtelge!“ ja „Jutuvestja lood“

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

30.09 kell 18 Mõisaküla näiteringi etendus “TUTI”.
Lavastaja Laine Pedaja. Pääse 5.1.10 kell 14 eakatepäev
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.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

24.09 kell 17 Klubi 60+ hooaja avaüritus. Kohtume Mulgi vallavanem Imre Jugomäega. Oodatud on ka uued liikmed! (Augusti
lehes oli ekslikult vale kuupäev. Vabandame!)
16.10 kell 17 Klubi 60+ leivapäev ja hoidiste degusteerimine
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika
Erreline. Info tel 5348 2842.

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUSE HUVIRINGID 2019/2020
ESMASPÄEV
14.00 Hõbeniidi lauluansambel, juhendaja Syrle Eesik
(5343 2871). Alustab 7.10
17.00 mudilaste lauluring (Karksi-Nuia muusikakoolis), juhendaja Anne Gomaa
(516 4092). Alustab 7.10
17.00 käsitööring, juhendaja Tiina Ilusmets (5698 0796). Alustab 7.10
18.30 naisrahvatantsurühm Mari, juhendaja Leili Nael
(5695 8776). Alustab 7.10
19.15 tervisevõimlemine, juhendaja Katrin Veevo
(5342 6126). Alustab 7.10
TEISIPÄEV
17.00 naisrahvatantsurühm Kadri, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692). Alustab 8.10
19.00 naisrahvatantsurühm Krõõt, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692). Alustab 1.10
KOLMAPÄEV
17.00 rahvamuusikaansambel Tikutopsimutid, juhendaja Kersti Nurk (5682 8272)
18.00 noorte näitering, juhendaja Kaire Kannistu
(5858 3385)
19.00 naiskoor Maimu, juhendaja Ivi-Heljo Harju
(5823 0408). Alustab 2.10
NELJAPÄEV
14.00 Karksi mulkide mokalaat, juhendaja Viiu Lepik
(552 0205) 1 x kuus, neljas neljapäev. Alustab 26.09
18.30 segaansambel Pool kuus, juhendaja Anne Gomaa
(516 4092). Alustab 3.10
19.00 rahvamuusikaansambel Lustipill, juhendaja Valdur Ilves (55929905). Alustab 2.10
19.15 tervisevõimlemine, juhendaja Katrin Veevo
(5342 6126)
19.00 segarahvatantsurühm Tantsurõõm, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692). Alustab 3.10
20.00 segarahvatantsurühm Sõlesepad. Info: Ants Arro
504 7804. Alustab 10.10
LAUPÄEV, PÜHAPÄEV
11.00 segarahvatantsurühm Samm Sassis, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692), 2 x kuus. Alustab 12.10
Kõik kollektiivid ja ringid ootavad endisi ja uusi huvilisi! Ringide lisandumisest ja toimumise aegade muutmisest,
anname teada Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehel http://www.kultuurikeskus.karksi.ee ja FB-s

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
6. augustil sündis Katrin Sepa ja Karl
Loorbergi perre tütar ADEELE
12. augustil sündis Maarja Vendeli ja
Villem Õuna perre tütar JOHANNA
13. augustil sündis Ave Aasmaa ja
Kaimo Treffneri perre tütar
ELIS MARII
13. augustil sündis Svetlana Bõstrova
ja Virko Pääsukese perre tütar ARINA
24. augustil sündis Anneli ja Martin
Osijärve perre tütar STELLA
29. augustil sündis Annely Sperlingu ja
Andrias Kohjuse perre tütar NORA

Beebide laulu- ja mänguring
Karksi-Nuia lasteaias
reedeti kell 11.
Juhendaja Ade Laande.

Alustame 4. oktoobrist 2019. a.

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

MÄLESTAME
ROMAN ELBLAUS

ANTS LAASMÄE

12.01.1965 – 10.08.2019

31.12.1940 – 18.08.2019

HELJU KÕLL

JAAN ALLIK

21.10.1942 – 10.08.2019

10.09.1940 – 25.08.2019

TERJE PÄRN

VIRVE KILUSK

07.10.1953 – 11.08.2019

27.01.1927 – 31.08.2019

ASTRID KÄSPER

AINO RANG

28.04.1934 – 12.08.2019

15.03.1935 – 3.09.2019

ANTI VILU

VOLDEMAR KÄGO

28.07.1946 – 13.08.2019

08.06.1950 – 7.09.2019

ÜLO RAAL

Koostajad:

Õnnitleme eakaid hällilapsi
1. OKTOOBER AIME RÄIM			
1. OKTOOBER KÜLLI ARGEL			
2. OKTOOBER ENE TALU			
2. OKTOOBER JAAN SOMELAR		
2. OKTOOBER ANATOLII PODDUBNYI
2. OKTOOBER REIN KOOV			
3. OKTOOBER SALME RUUSING		
3. OKTOOBER HELVE PUKK			
4. OKTOOBER MAIMU JÄRV			
5. OKTOOBER ELFRIEDE KUUSKSALU
5. OKTOOBER PEETER ALLIK			
5. OKTOOBER TIIU GORJATŠKO		
6. OKTOOBER AINO VIIDIK			
6. OKTOOBER TIIU-REET SAAR		
7. OKTOOBER TIIU TENNO			
7. OKTOOBER VAIKE RIIS			
7. OKTOOBER PAUL KUUSIKJÕE		
8. OKTOOBER IRLANDA KARTAU		
8. OKTOOBER HILDA RÕIGAS		
8. OKTOOBER ROZA KOPPEL			
9. OKTOOBER ELVE PULIN			
10. OKTOOBER ALIIDE METS			
10. OKTOOBER JUTA IKKONEN		
10. OKTOOBER HILLO-ILMAR RAUD		
11. OKTOOBER ASTA PÄRNIS			
11. OKTOOBER ILVI CANNON		
11. OKTOOBER MARE SONG			
11. OKTOOBER MART KURS			
11. OKTOOBER ELMAR PURGE		
13. OKTOOBER LEHTE VIITAS		
13. OKTOOBER VYACHESLAV NIKONOROV
13. OKTOOBER ENE SEPPA			
14. OKTOOBER LAINE KOHJUS		
15. OKTOOBER SALME MOOR		
15. OKTOOBER PEETER SCHIHALEJEV
15. OKTOOBER OLVI SEPP			
15. OKTOOBER HELJO REEMETS		

Kutselise korstnapühkija teenus
Mulgimaal. Küttekollete ja
korstnate puhastamine, aktide
väljastamine ja küttekollete
remont.
Henno Sarv, tel 511 2511.
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com.
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15. OKTOOBER VELLO LIIV			
15. OKTOOBER SILVI METSAVAS		
15. OKTOOBER MIRDZA MUST		
15. OKTOOBER ANNA-LIISABET SOOTS
16. OKTOOBER VALTER JERŠOV		
18. OKTOOBER AINO PURTSAK		
18. OKTOOBER VALENTINA BAUM		
18. OKTOOBER IDA SCHIHALEJEV		
18. OKTOOBER VALVE PALOVEER		
19. OKTOOBER OSKAR SOOVIK		
19. OKTOOBER MÄRT LOND			
19. OKTOOBER REIN KÕÕRA			
19. OKTOOBER JÜRI LUIK			
20. OKTOOBER LIIDIA HEINASAAR		
21. OKTOOBER EUGEN JENTS		
21. OKTOOBER MAIMU LAIN			
21. OKTOOBER HELVE TAKK			
22. OKTOOBER ROMUALDAS RIGERTAS
22. OKTOOBER MIHHAIL BELITŠKIN		
23. OKTOOBER HELGI-LINDA TAMBERG
24. OKTOOBER UDO PÕLDVER		
25. OKTOOBER ASTA PEDAJA			
25. OKTOOBER ELVE PALU			
26. OKTOOBER TATJANA NÕMMIK		
27. OKTOOBER JAAN VARI			
27. OKTOOBER ERKI NÕUMEES		
27. OKTOOBER LJUBOV MALTŠIHINA
28. OKTOOBER MAIMU REINBACH		
28. OKTOOBER HENN JAAKSOO		
29. OKTOOBER REETA METS			
29. OKTOOBER PEETER MURRIK		
30. OKTOOBER VELLO AINSALU		
30. OKTOOBER AILI HUMMAL		
30. OKTOOBER EVI OJA			
30. OKTOOBER HANS LAKS			
31. OKTOOBER UNO-HELDUR UKE		
31. OKTOOBER HELMI MINSKI		
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Mesinduse ABC kursus

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

„Esimesed sammud koos
mesilastega“
Õppetöö algab oktoobri lõpus Viljandis.
Info tel 502 9006 või mesilaspere@gmail.com
http:// mesilaspere.com

TOIVO MOOSES

14.03.1955 – 17.08.2019

M u gi Sõna

Mulgi valla infoleht

04.05.1962 – 10.09.2019

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

Olen kutseline kosmeetik
ja pakun Karksi-Nuias
iluteenuseid.
Telefon: 5660 1196
Facebook:
Elise Ilumaailm

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

