Mulgimaa loodus- ja pärandkultuuriobjektide marsruut Mulgi vallas
Karksi-Nuia – Polli – Karksi – Sudiste – Muri – Õisu – Kulla – Uue-Kariste – Vana-Kariste –
Abja-Paluoja – Penuja – Lopa – Pöögle – Indu – Laatre – Mõisaküla
1. Karksi-Nuia linn
17. sajandi lõpul oli paikkonna keskuseks kujunenud Ainja, kuhu Karksi mõis ehitas endale
kõrtsi. Seoses teedevõrgu ümberkujunemisega 19. sajandi algul nihkus teederist paari
kilomeetri võrra Ainjast loode suunas asuvale kõrgendikule. Kirjanik August Kitzberg (18551927) meenutab, et alguses oli seal pikk must mudane kõrts ja selle lähedal vana taluhoone.
Mõis püstitas teederistile uue, esinduslikuma kivist kõrtsihoone – “uue kõrtsi”, saksa keeles
“DAS NEUE KRUGE”. Rahvasuus muutus saksakeelne NEUE aga peatselt NUIA-ks.
Ainjas asuvat kõrtsi (DAS ALTE KRUGE) kasutasid teekäijad üha vähem. Uut ja
esinduslikku NUIA kõrtsi aga külastati järjest rohkem. Kivist kõrtsihoonele lisandusid
peatselt kivist õigeusu kirik, kaks
koolimaja, karskusseltsi “Iivakivi”
seltsimaja, ettevõtjate Jaak Kõdara
ning Johan Lõhmuse kivimajad. Kõik
need paiknesid asulat läbiva käänulise
Valga-Pärnu maantee ääres. Lisaks
ehitasid kaupmehed ja käsitöölised
teede serva rea puitmaju, milledest
20. sajandi alguseks kujuneski Nuia
alev (Karksi-Nuia linn). Tollaseks
esinduslikumaks hooneks sai ärimees
Johann Lõmpsi kahekordne,
nurgatorniga kaubamaja, mis valmis
1933. aastal.
Johann Lõmpsi kahekordne, nurgatorniga kaubamaja, mis
valmis 1933. aastal. Foto: erakogu

Karksi Tarvitajate Ühisuse maja fassaadil toimusid
tuletõrjeõppused 1928. sügisel. Foto: A. Priimägi

Keskväljaku lõunaservas paiknenud
kõrge kellaga kivist kõrtsihoones
tegutses kahe maailmasõja vahelisel
ajal Karksi Tarvitajate Ühistu
kaubamaja. Karksi-Nuia Vabatahtliku
Tuletõrje Ühingu pritsimehed
kasutasid hoone fassaadi
ronimistreeninguteks. Pealetungivate
saksa vägede eest põgenevad
punaväelased süütasid 6. juulil 1941.
aastal hoone põlema. Kuiva ja tuulise
ilmaga kandus tuli üle Tartu maantee
asunud elumajadele – tol päeval põles
kokku maha 10 maja. Hiljem kaubamaja varemed lammutati ning ase
tasandati. Käesoleval ajal pannakse
samale kohale püsti linna jõulukuusk.
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Karksi-Nuias on sündinud heliloojad Saebelmannid, ümbruskonnas on kirjanik A. Kitzbergi
elupaiku.
Nuia hakkas hoogsalt arenema, kui 1952 asutatud Nuia masina-traktorijaamast kasvas Eesti
Põllumajandustehnika Nuia osakond, mida juhtis aastatel 1963 – 1976 Jüri Kivistik ja alates
1976.aastast Heino Nõgu. Laienes tootmis- ja ehitustegevus. Töökodade rajamise kõrval
ehitati Nuia EPT abiga üle 400 korteri ja eramaja. Nuia elanike arv kasvas 1970ndatel
aastatel üle 2000. Suure panuse andis EPT kultuuri, hariduse ja spordi, eriti tehnikaspordi
arendamisse.
Aastani 1987 kandis asula nime Nuia. Karksi-Nuia alevi omavalitsuslik staatus kinnitati aastal
1991. Karksi-Nuia sai linnaõigused 1993 ning vallasiseseks linnaks aastast 1999.
20. maist 2018 on Karksi-Nuia Eesti Meepealinn.
Karksi-Nuias asub Mulgi valla Karksi piirkonna kontor. Linnas on mitmeid suuremaid ja
väiksemaid ettevõtteid, kultuurikeskus, raamatukogu, gümnaasium ja spordikompleks,
noortekeskus, lasteaed, kunsti-, spordi- ja muusikakool, perearstikeskus ja apteek jne.
2. August Kitzbergi monument (skulptor Jaak Soans, sündinud 1943)
August Kitzbergile (1855-1927) püstitati
ümberkaudsete ettevõtete ja majandite finantseerimisel
Karksi ürgoru servale 1990. aasta septembris
monument. Kirjanik leidis oma loomingu prototüübid
kohalike inimeste hulgast. Ta alustas oma
kirjanduslikku tööd külajuttude avaldamisega
ajalehtedes. Tema esimene raamat, romantiline
ajalooline jutustus "Maimu" ilmus 1892. Tegevus
toimub Polli ja Karksi kandis. Teistest proosateostest
on ajaproovile paremini vastu pidanud kaksikjutustus
"Veli Henn" (1901) ja "Hennu veli" (1904). Oma
jutustused kogus Kitzberg raamatuteks alles hiljem,
kui ilmusid tema "Külajutud" I -V (1915-1921).
Näitekirjanikuna kirjutas ta ka naljamänge, tuntumad
neist on "Punga-Mart ja Uba-Kaarel" (1894) ja
"Rätsep Õhk". Pärast kutseliste teatrite tekkimist sai
temast üks eesti kunstiväärtusliku draamakirjanduse
rajajaid. Vanemuise kutselise teatri avaetenduseks sai
Foto: Margus Mõisavald
1906. aastal Kitzbergi draama "Tuulte pöörises",
järgnesid tragöödia "Libahunt" (1911, ka filmitud) ja draama "Kauka jumal" (1915). Kitzberg
on kirjutanud ka lastejutte ja -näidendeid, mälestusi ning vesteid.
3. Karksi mäed
Karksi mägede mahakaevamine algas 1928 ja lõppes1930. Tee-ehitustöödeks pidi iga talu
vähemalt andma hobuse, vankri ja mehed. 1929. aasta Päevaleht nr. 238 kirjutab: „On olnud
päevi, kus kuni 130 hobust on vedanud liivakoormaid Karksi oru mäekülgipidi üles või alla –
nii kuidas siin või seal vajadus. Inimesi on aga korraga tööl olnud kaks korda rohkem. Karksi
teetasandamise tööd on suuremaid tee-ehituse töid Eestis. Pooleteise kilomeetri pikkuselt
kaevatakse mäekülgi maha ja täidetakse oru põhja kõrgemaks, et teha järsk org
rahvusvaheliste normide kohaselt ülesõidetavaks. Kaevatud liiv on põrgupunane ja õige peen,
nii et ümbruskonna elanikud seda isegi värvimisel kasutavad.“
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Karksi mägede mahakaevamine. Foto: erakogu

Paisjärve ääres Viljandi maantee ja Polli teeristil kasvavad kolm tamme,
mis legendi järgi olevat uue tee avamisel istutatud Konstantin Pätsi auks. Foto: erakogu

Viimati renoveeriti 2008. aastal Karksi ürgorgu läbiv teeosa. Remondi käigus rekonstrueeriti
1,8 kilomeetrit maanteed, rajati 3,2 kilomeetrit uut valgustatud kergliiklus- ja kõnniteid. Järve
äärde valmis parkla ja silmailu pakub Karksi-Nuia paisjärvel töötav valgustatud purskkaev.
4. Karksi-Nuia paisjärv
Karksi-Nuia paisjärve kaevamist meenutab Liisi Seil 2006. aasta 16. märtsi Sakalas: „Üks,
kes järve tegemist hästi mäletab, on aastatel 1966-1976 Viljandi rajooni RSN Täitevkomitee
ehituse ja arhitektuuri osakonna juhatajana-peaarhitektina töötanud Ülo Stöör. «EPT Nuia
osakonna juhataja Jüri Kivistik kutsus mind enda juurde jutuga, et nemad tahaksid endale
samuti järve.» Stöör meenutas, et enne seda oli praeguse veekogu asemel vaid soo ja võsa,
mille vahel voolas kitsukene Halliste oja. Kuidas nad 1968. aasta suvel koos Jüri Kivistikuga
Karksi-Nuia sõitsid ja ürgoru põhjas maanteel auto kinni pidasid. «Ütlesin talle, et järve vee
kõrgusmärgi võtame tee kõrgusest 50 sentimeetrit madalamale. Ja et veekogu peaks ulatuma
ka teisele poole maanteed, siis on orust läbi sõites kahel pool vesi,» jutustas endine
peaarhitekt.
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Nuia EPT maaparandajad tegid projekti ära ning järve tegemine läks lahti. Stöör kirjeldas, et
oru Polli-poolsesse otsa pandi kuue meetri kõrgune tamm. Selle alumisest lüüsist sai oja
vabalt läbi joosta, kuni järve süvendati. Buldooserite kokku lükatud turba vedasid Nuia EPT
masinad ümberkaudsete kolhooside põldudele, mille mulda sel moel huumusega rikastati.
Kõike seda tuli teha talvel, sest siis pääsesid masinad soisel pinnasel liikuma.
«Ükskord helistas Kivistik mulle ja küsis: «Mida teha, me ei jõua kogu turvast järvest välja
vedada?», kõneles Ülo Stöör. «Soovitasin neil ülejäänud turba lihtsalt kokku lükata ja
veekogusse saarteks jätta.» Nii ongi Karksi paisjärve keskel kaks saarekest ning ääres veel
üks poolsaar, mis on kitsa kaelaga kaldaga ühendatud. Aastatega on turbahunnikutele
kasvanud suured puud.

Järve valmimiseni kulus neli aastat. Kirjanduse andmetel täitus järv veega 1973. aastal.
Selle keskmine sügavus on 4,2 meetrit, suurim sügavus seitse meetrit. Foto: Margus Mõisavald

5. Maimu kivi
Rändrahn on seotud August Kitzbergi loominguga. Tema
esimene raamat, romantiline ajalooline jutustus "Maimu"
ilmus 1892, mille tegevus toimub Karksi mail.
Selle rahnu juures kohtusid ja tutvusid Karksi ordulinnuses
teeniv noor munk, vangi langenud ühe endise eesti vanema
poeg Bernhard ja karksilaste vanema Venda tütar Maimu. Siin
sai alguse nende traagiline armastuslugu. Rahvasuus
kutsutakse rändrahnu aga tänapäevani Maimu kiviks.
Maimu kivi Karksi-Nuia paisjärve ääres
Foto: Margus Mõisavald

6. Polli vallamaja
Endises Polli vallamajas teenis kirjanik August Kitzberg aastatel 1880-1891 elatist valla
kohtukirjutajana. Majal asub mälestustahvel. Hoone on kasutusel elamuna. Vallamajas
valmisid tal mitmed teosed, mille tegevuspaigaks on Polli või selle ümbrus. Jutustused
„Maimu“, „Veli Henn ja Hennu veli“, „Koopavana“.
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Endine Polli vallamaja, kus töötas August Kitzberg.
Foto: Margus Mõisavald

7. Polli mõis (Pollenhof)
Põhjasõja järgselt maade ümberjagamise käigus moodustati iseseisev Polli Kroonumõis
(1724-1731). Keisrinna Jelizaveta Petrovna kinkis Polli mõisa koos 655 pärisorjaga
ülemkantsler krahv Aleksei Petrovitš Bestužev Rjuminile, kes kolme aasta järel loobus sellest
ja 1747. a müüs selle maanõunik Taubele.
Polli kuulus suurte mõisate hulka. Sissetuleku allikateks oli teraviljakasvatus, õllepruulimine,
piirituse põletamine, juustu valmistamine, laadalt ostetud pullide nuumamine jne. Kaubeldi
Tartu, Valga, Pärnu ja Riia linnadega. Koos majanduse elavnemisega järgnes ehitusbuum ja
parkide rajamine. Kahjuks kulud kasvasid tuludest suuremaks. Nii tuli Taubel oma 30 aastase
valitsemise järel Polli mõis ära müüa. Mõisa ostis Liivi lahe äärsest mõisast pärit maakohtunik Otto Magnus von Dunten 1780. aastal oma pojale kapten Wilhem von Duntenile
(krahvi tiitli sai 1787).
Krahvliku seisuse kohaselt oli tarvis esindushooneid ja uhket parki. Elu pidi käima suure
pillerkaaritamisega. 19. saj inventaariumites on Pollis ühekorruseline härrastemaja kõrge sokli
ja keskosas kõrgema pealisehitusega tellishoone, katuseks plekkkatus (Taube ajal oli
puitehitis), osa hooneid oli kivikatusega kivihooned, osa saviplokkehitised või puitehitised.
Väga omapärane oli nelinurkne karjaõu, mille moodustasid kõrgel vundamendil õlgkatusega
puuhooned (tall, kuur, laut, sealaut). See põhiplaan on aimatav veel praegugi 20. saj ehitatud
kivilautade asetusest. Pillav elu viis krahvi võlgadesse ja ta loobus Polli mõisast.
Juba 1820. aastal oli ta omandanud ka Karksi mõisa, mille 1820. aastal pantis oma vennale
ning oma vanaduspäevi läks ta veetma Karksi. Krahv Carl Willem von Dunten suri 1830 ja on
maetud kohalikule Papi kalmistule abikaasa ja noorena surnud tütarde kõrvale.
1826 ostis Polli mõisa maanõunik Georg Constatin von Stryk. Majandusmehena toimetas ta
oskuslikult põllumaa kasutamist ja metsa plaanipärast majandamist. Tema kõrval oli ta
noorim poeg Edgar von Stryk, kes päris Polli mõisa 1886. aastal. Saanud mõisa omanikuks,
alustas Edgar von Stryk härrastemaja ümberehitamist. Läänepoolne ots sai uhke neogooti
astmikfrontooni tuulelipu ja vapiga. Majale lisati kolm verandat, maja sisemus korraldati
ümber. Endisel kujul jäid püsima vaid kaks saali, köögid ja kontoriruumid. Säilinud on
neobarokne figuraalmotiividega pruunidest kahlitest glasuurpottahi (valmistatud Kaalmaris
Sandbäcki vabrikus), treitud detailidega puhvetikapp, söögisaali kassettlagi, peasissepääsu ja
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saali uksed. Peasissepääsu ees on lahtine veranda. Tegemist on historitsistliku, kõrge
soklikorrusega, krohvitud ja valgeks värvitud tellishoonega, kus pinda kokku üle 1500
ruutmeetri.

Polli mõisa härrastemaja 19. sajandi lõpul.
Fotod: erakogu

1887. aasta ümberehituste käigus kerkisid lisaks endistele kõrvalhoonetele: ümmargune,
koonusja katusega kelder, sammastikuga kujundatud ait, ning üks väike tellisehoone, mis
vanarahva jutu järgi olevat olnud koeratall. Tall-tõllakuur, viljaait, viinaköök, õlle- ja
pesukoda, kõrts ning rehi olid kivikatustega kivihooned. Teenijatemaja oli krohvitud
saviplonnhoone ning saviplonnidest olid ka sepikoda, mullikalaut, piimakamber ja
linnaserehi, ülejäänud olid aga puithooned.

2018. aastal renoveeritud koertemaja.
Foto: Margus Mõisavald

Renoveeriti ja ehitati uusi kõrvalhooneid. Juurde ehitati jääkelder ja koertemaja, karjaõue
ümber olevad laudad vajasid remonti. Ehitati meierei koos 2 võlvitud juustukeldriga
„linnutare“ asemel.
Majanduskeskused kerkisid ka karjamõisatesse: Venekülla, Otimõisa, Kaali ja Lilli.
Suur panus oli pargi kujundamisel ülemmetsnik W. Knerschil (Pollis 1863-1911). 1880 tellis
Edgar Johannes Friedrich von Stryk pargi uuenduse projekti äsja Riia linnakodanikuna tööle
asunud andekalt noorelt pargiarhitektilt Georg Kuphaldilt. Projekti aluseks sai Dunteni aegne
pargi kujundus: järgiti reljeefi, rõhutati avaraid vaateid, lisati vaid eksootilisi taimi ja puid,
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uuendati pargi paviljone. Taimed tellis Knersch peamiselt Saksamaalt ja kasvatas istikuteks
Pollis.
Pargi loomisel töötas kaks suve ligi sada saarlast. Enamik istikuid toodi Pärnu sadama kaudu
Saksamaalt, vähem teistest välisriikidest. Peahoonest lõuna pool piiras parki telliskivimüür,
mis ulatus jääkeldrist pargiväravani. Idast piirasid parki kuur, ait, sõiduhobuste tall, mõisa
õuna- ja marjaaed ning valitsejamaja. Põhjast ääristasid karjalaudad, valitseja aed ja
puusepatöökoda ning alla orgu piiritusevabriku juurde viiv tee. Kõrvalhoonetest on praegu
vaadeldavad ait, ümmargune jääkelder, koeratall, laudad, viinavabrik, sepikoda, puutöökoda
ja tööliselamud.
Parki rajati varjulised teed,
omapärased lusthooned
(Tähetempel - paviljoni lagi oli
värvitud taevavõlviks kuu ja
tähtedega, Sääsekirik), järvele
sillakesed, istutati sadu välismaalt
toodud ilupuid ja -põõsaid. Olulist
osa pargi planeeringus mängisid
vaated, nii mõisahoonest kui ka
aiapaviljonidest, samuti vaated
tähelepanuväärsele puule,
puuderühmale või objektile.
Pargivaade Tähetempliga 1903. Foto: erakogu

Mõisa park oli jaotatud kaheks osaks: ülemiseks ja alumiseks pargiosaks. Alumine park asus
järve läänekaldal. Mõisahäärberi ümber olevat ülemist ja järve kaldal olevat alumist parki
ühendas üle järve viiv nn. Roheline sild. Pargis kasvatati faasaneid.
Enne 1978-1979. aasta külma talve kasvas pargis ligi 170 ilupuu- ja põõsaliiki ning vormi.
Viimaste aastate tormid on parki laastanud. Noori puid on istutatud enamasti pargiga
piirnevatele haljasaladele, kus sirgub mitut liiki okas- ja lehtpuid.
1894. a sai Polli mõisa omanikuks Edgari vennapoeg Friedrich Willem Georg Aleksander
von Stryk. Kuid algasid keerulised ajad, ümberkorraldused ühiskonnas, sõda. Koos Saksa
sõjaväega lahkus ka Friedrich von Stryk oma perega Saksamaale. Asemele jäetud volinik
laostas mõisa. 1919 Eesti vabariik riigistas mõisa.
1920. aastal avati häärberis
põllumajanduskool, mis 1944. aastal
reorganiseeriti Polli
aiandustehnikumiks ja millele hiljem
liitus teaduslik pool.
Aastatel 1945 – 1970 töötas Pollis
aiandus- ja põllumajandusteaduste
doktor Aleksander Siimon
(29.12.1900 – 28.10.1979).
Teadlane ja sordiaretaja rajas 1945.
aastal Polli Aianduse ja Mesinduse
Uurimise Instituudi, millest
moodustati hiljem ENSV Teaduste
Akadeemia põllumajanduse
instituudi Polli filiaal ja mis
Polli mõisa härrastemaja 2006. Foto: Margus Mõisavald
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1956. a nimetati ümber Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi
Polli katsebaasiks. Aleksander Siimon oli nende asutuste juhataja ja teadur 1969. aastani.
Praeguseks on Polli Aianduse Instituut mõisahäärberist välja kolinud ning jätkab teadustööd
Polli Aiandusuuringute Keskusena uues hoones mõisa naabruses. Polli teadusasutus on tuntud
kui sordiaretuskeskus, puuvilja- ja marjasortide andmepanga koostaja ja geenivaramu
säilitaja. 2004. aasta lõpust on mõis eravalduses.

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus ja Polli Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete
kompetentsikeskus PlantValor, 2016. Foto: Margus Mõisavald

8. Papi kalmistu
Papi kalmistu on rajatud Karksi ürgoru kaldale 1773. aastal. Sinna on maetud krahv Carl
Willem von Dunten, tema abikaasa ja tütred, kirjanik Hella Wuolijoe vanaisa Jaak Murrik.
Tema hauale paigutas kirjanik 1929. aastal pruunist graniidist mälestussamba. Papi kalmistul
puhkavad veel Longi koolmeister Jaan Roots ning kauaaegne Karksi kihelkonnakooli juhataja
ja tubli koorijuht Markus Lukas, Georg Rosenberg (sen.), kes oli Karksi kihelkonnakooli
asutaja ja I juhataja juba 1864. aastal.

Papi kalmistu Karksi-Nuias, 2014. Fotod: Margus Mõisavald
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9. Feldmarssal von Lieveni perekonna kabel
Kabel on püstitatud 1763. aastal ja selle laskis oma allkirjastatud testamendiga ehitada tollane
Karksi mõisa omanik feldmarssal Georg Reinhold von Lieven lagunema kippuva puukiriku
taha Karksi kihelkonna vana kalmistu tagumisse ossa. Hauakamber ehitatigi pärast surma
tema ettekirjutuste järgi. Sarga kohale oli kirjutatud: „Rahutusest ja tühisusest väsinud puhkab
siin Jumalast lohutatud ja rahus Georg Reinhold v. Lieven, kunagi Keiserliku Vene armee
kindralfeldmarssal, ratsa-ihukaarti oberstleitnant, Valge Kotka ja Püha Aleksander Nevski
ordu rüütel, sünd.1696. 30. aug., surn. 1763. 4. märts.“ (Andekuse geen baltisaksa ja eesti
suguvõsades, Mati Laane, Tallinn 2013).
Kabeli sepisustel oli kaks vappi. Üks, mille kilbil oli kolm liiliat ja seitse tähte, kuulus
Lievenile; teine aga, millel kotkas, oli tema abikaasa Elisabethi (sündinud von Manteuffel)
oma. Lieveni lesk maksis kindralist jäänud rahaga kinni lossivaremetesse uue kivikiriku
ehitamise, mis valmis 1778. Ta maeti 20 aastat hiljem samuti kabelisse, kuhu vahepeal oli
maetud ka tema ema.

Kabel on püstitatud 1763. aastal.
Foto aastast 1912. Erakogu

Foto aastast 2008. Margus Mõisavald

10. Karksi ordulinnuse varemed
Karksi rolli on sajandite vältel määranud eelkõige tema asukoht. Ta paikneb Eesti keskosa
läbinud põhja-lõuna suunalise peamise tee ääres, mis ühendas Läti alasid üle Viljandi PõhjaEestiga. See traditsioon ulatub tagasi muinasaega. Sama marsruut oli oluline ka kogu keskaja
vältel, kusjuures üle Viljandi liikudes sai lisaks Tallinnale suunduda ka Rakvere ja Narva
peale. Lisaks läbis Karksit vähema tähtsusega tee Pärnust Pihkav suunas.
Domineeriv on seisukoht, et Karksi oli keskajal kihelkonna keskuseks, moodustades
Hallistega koos ühtse terviku keskusega Karksi lossi juures. Alles hiliskeskajal eraldus siit
Halliste kihelkond. On aga leitud, et Karksit kirjeldatakse piirkonna, mitte kihelkonnana.
Kiriklikult kuulus Karksi kogu keskaja vältel Halliste kihelkonda. Karksi kirikukihelkonna
teke peaks langema hoopis uusaega.
Ürikuliselt on Karksi kohanime märgitud 1248. aastal kuid ei paku infot ei foogti ameti,
linnuse ega muu kohta. Karksi linnus figureerib esimest korda Wartberge kroonikas 1298. a.
Algul ehitati kindlustused puust, kui aga leedulased 1298. ja 1366. aastal linnuse maha
põletasid, asuti püstitama kivikindlust.
Linnus koosnes lääne pool paiknevast pealinnusest ja sellest vallikraaviga eraldatud avarast
eeslinnusest. Kui XV sajandil asus Viljandisse mõneks ajaks ordumeister, tuli Viljandi
komtuuril kolida Karksisse ja linnuses võeti ette uued suuremad ümberehitustööd. Senised
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kindlustused olid ehitatud peamiselt maakividest. Nüüd rajati müüride ette veel poolümarad
suurtükitornid, mis talusid suurtükituld paremini kui kandilised tornid (A. Kitzbergi jutustus
“Maimu” on ajendatud legendist, mis räägib läänepoolsesse nurgatorni, Kadrina tulpa,
elavana sissemüüritud orjatarist. Katariina tulbast on säilinud vaid nurgatorni alus Lossimäe
läänepoolsel nõlval). Nende, peamiselt tellistest tehtud kindlustuste jäänuseid võib märgata
pealinnuse põhjaküljel.
Pealinnus oli korrapärase nelinurkse
põhiplaaniga, mille kolm tiiba olid
hoonestatud. Läänepoolne välismüür oli
hoonestamata. Pealinnuse ees
ürgorupoolses osas asus õu, kust
kivisammastele toetuv tõstesild viis üle
vallikraavi linnusele. Eeslinnus oli
hoonestatud põhja- ja idaküljest.

Karksi linnuse plaan 1656

Niisiis oli Karksi foogti residents ja seda kuni orduaja lõpuni. Ainsaks erandiks on aastad
1470-71. Tollal viis ordumeister Johann Wolthuss von Herse oma residentsi Riiast
Viljandisse, sealne komtuur Bernd von Heide pidi aga ümber asuma Karksisse. Karksi hõlmas
küllaltki suure ala (tõenäoliselt kuni 14. saj lõpuni ka Helme) ning mõningate teadete kohaselt
kuulus sinna ka Ruhja (Rujiena) ümbrus koos sealse linnusega. Tegemist oli maa ühe
viljakaima piirkonnaga – seda on nimetatud ka Liivimaa viljaaidaks, mis määratles Karksi nii
tähtsuse kui ka funktsiooni.
Mõningast informatsiooni Karksi positsiooni kohta annavad visitatsioonid. Ehkki need on
korraldatud alates 14. sajandist, pärineb esimene ulatuslik visitatsioonitekst 1442. aastast.
Selle andmeil oli Karksis orduvendade arv küllaltki väike: nimetatud on foogti, preestervenda,
kamerer’i (laekur), kumpaani (ordu kõrgema ametniku – käesoleval juhul foogti – abiline) ja
marssalit, millega reeglina tähistati talliülemat.
On loetletud varustust: kaks kiviheitjat, kaheksa kahurit, mille juurde kuulus kaks tündrit
püssirohtu; 25 mehe soomusrüüd (nii plekist kui ka rõngassoomusrüüd); lisaks 26 vana
soomusrüüd, 10 pantserit (rinnakaitse), foogti turvistik, 20 mehe turvistikud ja veel 16
pantserit. Nimetatud veel foogtile kuuluvat 25 ambu ja kolm tündrit nooli. Orduvendadele
kuulusid kaheksa hobust, lisaks oli linnuses veel 60 hobust. Järgneb proviantide loend, mille
seas on 450 seasinki, 400 kuivatatud lammast, 8 tündrit heeringat jne. Olulisena järeldub, et
tollal olid paralleelselt kasutusel nii tulirelvad kui ka ammud. Proviandi loendi puhul ei maksa
unustada, et tegemist oli sisuliselt strateegiliste varudega. Siit järeldub, et linnuse üks olulisi
rolle oli laofunktsioon.
Järgmine analoogne visitatsioon on 1451. aastast. Ulatuslik Liivimaa linnuste visitatsioon
toimus 1488. a. Kummaliselt oli Karksi üks väheseid, kuhu visiteerijad ei jõudnud. Pole
võimatu, et Karksi hakkas oma tähtsust minetama. Ajal, mil Vana-Liivimaal järjest levisid
tulirelvad, jäi Karksi linnus küllaltki vanamoeliseks.
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Pärast ümberehitamist sattus loss
sõjatulle esmakordselt 1481.
aastal Liivi ordu ja Vene riigi
vahelises sõjas. See oli venelaste
suur sõjaretk. Eelnevalt Viljandi
vallutamisele vallutati ka Karksi.
Järgnevatel sajanditel seostuvad
Karksiga eelkõige mitmed
poliitilised ja sõjasündmused.
Kirjanduses on korduvalt
mainitud, et 1560. aastal
vallutasid venelased Karksi.
Karksi linnus 1845. Foto: erakogu

Renneri andmeil rüüstasid venelased pärast Ruhja põletamist 2. veebruaril 1560. a Karksi
ümbruses, kuid linnuse vallutamist seal ei mainita. 1560. aasta lõpus võtab Karksi üle Poola
garnison.
Kaks aastat hiljem annab kuningas Sigmund Augustus Karksi koos kuue teise Liivimaa
linnusega hertsog Johanile pandiks. 1563. aastal vahetab linnus taas omanikku ja läheb Rootsi
kuninga Erik XIV valdusesse. Sündmuste tagamaade kohta on teated erinevad: Russow
kõneleb ootamatust kallaletungist, Fabricius nimetab aga reetmist.
1573. a loovutasid rootslased Karksi vene vägedele ja loss anti Ivan IV käsul “Liivimaa
kuninga” hertsog Magnuse residendiks. See jääb ka viimaseks võimuvahetuseks Liivi sõja
vältel.
1582. aasta vaherahuga läks Karksi poolakatele, 1600. aastal aga vallutati uuesti rootslaste
poolt, kelle valdusse jäi kogu XVII sajandiks.
Linnuse rootsiaegse situatsiooni kohta pole palju andmeid. 1633. aastast on teada, et linnus on
kasutamiskõlblik. 1680. aastatest pärineval plaanil on müüristik küll tervikuna tähistatud kuid
eeslinnuse lõunaosa hoonete ümber ja hoonetes on kujutatud puud või võsa. Tähendab, linnus
pidi toona olema vähemalt osaliselt varemeis.

Linnuse varemed 1933. Foto: erakogu

Karksi linnuse lõplik allakäik langeb
Põhjasõja aega. Seni oli linnuse kõige
ohustatumaks tsooniks olnud
kirdekülg, kuna lõunas ja läänes
muutis ürgorg linnuse praktiliselt
ligipääsmatuks. 18. saj alguseks oli
aga kahurite tulejõud niivõrd
kasvanud, et senine eelis kaotas oma
tähenduse. Traditsiooni kohaselt
paiknesidki vene kahuripatareid
linnusest läänes teisel pool ürgorgu
nn. Kuningamäel. Sellega sobib ka
asjaolu, et just ürgoru poolne müüristik

on kõige rohkem hävinud. Millal linnus täpselt purustati, pole kindlalt teada. Ulatuslik vene
vägede retk toimus Karksi piirkonda 1702. aastal, ent tollal oli eesmärgiks maa laastamine
ning andmeid pikaajalisematest piiramistest ei ole. Põletati Karksi loss, kirik, mõisad ja
teeäärsed talud. Hävines ka suurem osa vanadest Halliste-Karksi kirikuraamatutest.
Ulatuslikum retk läbis Viljandi ümbrust ka 1708. aastal.
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Tänapäeval toimuvad säilinud müüride vahel linnuse hoovis kultuuri- ja spordiüritused.

Linnuse vaated 2014. Fotod: Margus Mõisavald

Ordu linnuse varemed 2016. Foto: Ain Peensoo

„RIST ELAVATELE“ on püstitatud 1996.a. kevadel, mil restaureeritud kellatorni 200
aastased palgid otsustati anda teisele elule. Esimesel nelipühal peale jumalateenistust läksid
laulukoor ja kogudus A. Egrelli laulu „Motett“ saatel risti
jalamile, kus diakon Rein Õunapuu pühitses risti.
Rist saadab meid eluteel, rist on rahvariide ja pitsi
mustrites, rist on kaelas, kas ametiristina või ehtena, rist on
kalmudel aga me võime mõtestada seda ka kui tuhandete
süütult hukkunute mälestust. Küllap on sel ristil veel
paljugi öelda meist igaühele.
Praegune rist on taastatud esimese eeskujul, mis langes
vandalismi ohvriks.

Rist elavatele, 2014. Foto: Marnek Tugevus
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15. novembril 1995. aastal tuli Karksi linnusel päevavalgele väike mündiaare. Mündid
avastati linnuse peavärava aluse süvendamisel võimaldamaks kraana sissesõitu linnusehoovi.
Leid koosnes 97 mündist, ühest pronksist linnu kujutisega pitsatsõrmusest ning kaheosalisest
vasest rõivahaagist. Noorim münt oli vermitud 1599. aastal. Jääb mulje, nagu oleks
mündipartii äsja Rootsist saabunud ning omanik ei ole jõudnud seda veel Liivimaa rahadega
segada. On teada, et seoses Poola-Rootsi sõjaga maabus 1600. aasta augustis Tallinnas Rootsi
riigi eestseisja Södermanlandi hertsog Karl (hilisem kuningas Karl IX) oma väega. Vallutanud
Pärnu, liikusid rootslased edasi Viljandi peale. Teel oli neil kavas vallutada ka poolakate käes
olnud Karksi linnus, mida kaitses Georg von Fahrensbach. Pärast esimest ebaõnnestunud
katset hõivatigi linnus hertsogi juhtimisel 1601. aastat sügisel.
Leitud rahasumma oli isegi tolleaegsete arusaamade kohaselt kaunis väike, moodustades 64
ööri. Nähtavasti on see linnuse ründamisel hukkunud Rootsi sõduri palgaraha.

11. Karksi Peetri kirik
Esimene ristiusu kabel Karksis teati olevat juba enam kui 700 aastat tagasi. Selle hävitasid
1305. a. Leedu röövsalgad. 1349. a on teada, et Kerkhus (Kirikumaja) oli üles ehitatud ja seal
elas ning töötas preester Detmarus. 1357. a lasi ordumeister Goswin von Gerike ehitada
linnuse. 17. saj materjalide põhjal paiknes pealinnuses kabel, mis teenindas linnust. Selgub, et
kabel oli kuue aknaga kaunilt võlvitud ruum, milles paiknesid puidust kantsel ja kivialtar. Et
aga kabel oli liiga väike, siis on linnuse ette püstitatud puust kirik. 1642. ja 1668. aasta vahel
oligi linnuse ette rajatud puidust kirik, mille põletasid venelased 1702. aastal. Tõenäoliselt
ehitati see kirik orduajal. On oletatud, et kirik paiknenud hoopis umbes veerand kilomeetrit
linnusest lõuna pool jõeoru veerul, kus olevat olnud näha matusepaiga jälgi.
1640-1696. a määras Rootsi valitsus õpetajaks Johann Berentsi. Toimusid kirikute revisjonid,
kus uuriti põhjalikult kiriku ja koguduse seisukorda ning anti välja määrusi olukorra
parandamiseks. “Kiriku katsumise komisjonid wõitlewad ka liigjoomise ja söömise wastu“.
Määrati: perekondlised peod ei tohi kauem kesta kui 24 tundi. Pidudel ei tohi kangeid jooke
rohkem tarwitada kui 3 toopi wiina ja 4 waati õlut. Külalised ei tohi wiina ega toiduaineid
kaasa tuua. Sünnib see siiski, wõetakse nad ära ja lähewad pooleldi ülesandja, pooleldi kiriku
heaks. Üldse on näha, et rahwa ja kiriku elu-olu nihkub paremuse poole.”
1730. aastal ehitati järgmine puukirik, mis läks maksma 100 rubla. 18. sajandi teiseks pooleks
see kõdunes, mistõttu asuti ehitama järjekordset, seekord kivist kirikut linnuse õuele.
Ehitamiseks kasutati varemetest võetud kive ja isegi kaks linnuse seina jäid müüri sisse. Uus
ehitis sai valmis 1778. aastal ja läks maksma 1950 hõberubla (peale materjalide ja
tööpäevade).
Kuna kirik toetus osaliselt linnuse vundamendile, torni alus aga oli hoopis nõrgem, mistõttu
hakkaski torn varsti viltu vajuma.
1928. a suvel kinnitati raudteeroobastega kiriku torn tagumise seina külge ja lubjati kirik seest
ja väljastpoolt. Remonttööd lõpetati laenuvekslitega. Umbes 1/3 kogu maksmaminevast
summast oli tehtud võlgu. 23. september 1928. a toimus kiriku 150. juubelijumalateenistus.
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1928. aastal oli torni kiviosa
kalle 65 cm, 30 aastat hiljem
oli see juba 85 cm ning 1994.
aastal juba 125 cm. Pärast
kiriku restaureerimist, tornile
uue kandva aluse tegemist ja
tornikiivri vahetust 19941995. aastal on torni vajumine
peatunud. Torni kõrgus on
33,5 m ja kalle 205 cm
tsentrist lääne suunas.

Karksi Peetri kirik 1920ndatel aastatel. Foto: A. Priimägi

Barokiaegse kiriku arhitektuur on äärmiselt lihtne. Orelirõdul on 16 apostleid kujutavat
väärimaali 1770 aastast.
Altariseinal (1770. aastad) on kujutatud lopsakaid inglifiguure, mille autoriks Carl Gottlob
Appelbaum Riiast.
Käärkambris on barokne endisaegne altarimaal “Kristus ristil” (17. saj.). Orel on pärit aastast
1847.

Karksi Peetri kiriku sisevaade. Foto: Ain Peensoo

Rahvajuttude alusel elas lossivaremeis jõukas vanapagan.
“Karksi kiriku käärkambri all olevat juba lossi ajast suur kelder, sealt saanud salakäigu kaudu
maaalustesse varakambritesse, mis omakorda Vanapagana valvata.
Praost Julius Leo Immanuel Girgenson (Karksi õpetaja 1877-1911) märganud, et jutluse ajaks
käärkambrisse jäänud vöörmündritel on kõva kilk peas ja viinahais käib suust välja.
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Kord läinud praost ootamatult kantslist asju uurima ja leidnud käärkambrist luugi, mis viis
põranda alla. Mees sattunud ruumikasse keldrisse. Keset ruumi olnud viinavaat ja sellel
kaksiti Vanapagan – laseb muudkui vaadist viina ja jagab vöörmündritele, kes suurest
rõõmust laulu mörisevad ning vaadi ümber tantsu löövad. Praost saanud maruvihaseks,
kihutanud uksest välja: “Et teie haisugi siin ei oleks!” ja põrutanud pühas vihas jalaga vastu
põrandat. Sellest tekkinudki mõra torni ja kiriku vahele. Praosti käsul müüritud käärkambrisse
viiv käik kinni. Vanapagan sulgenud keldris salakäigu.”

Viltuse torniga Karksi Peetri kirik. Foto: Maire Torim

12. Karksi mõis (Schloß Karkus)
Karksi alad on kuulunud koos Karksi linnusega Liivi ordule. Peale Liivi sõda ja eriti peale
Põhjasõda hakkas arenema Karksi mõis. Mõisa keskuseks kujunes linnusest kaks kilomeetrit
kirdes paiknev teederist.
1747. aastani oli Karksi kasutusel riigimõisana. Siis anti see kindralleitnant von Lieveni
käsutusse. 1780. aastal hakkas mõisa kasutama viimase lesk.
18. sajandi teisel poolel valdussuhete kohta on andmed mõneti ebaselged.
Juba 1765. a kinkis Katariina II ühe osa mõisast krahv Laey’le. Teise osa kinkis keisrinna 30
aastat hiljem Johann von Weidemeyerile.
Samal aastal tehti mõisas põhjalik revisjon peamõisas Karksis ja karjamõisates Kadrinas
(Catrinenhof) ning Papimõisas (Pappenhof). Mõisa hoonete nimekirjas kirjeldatakse 32
Karksi mõisa ehitist: endine elumaja (põles 1794), aiamaja (kus elati aastaringi), jääkelder,
teraviljaait, tall, vankrikuur, kasarmu, piimaköök, viinaköök, nuumtall, sepikoda, õlle- ja
pesuköök koos saunaga, loomalaut, topeltrehi, kõrts, aganaküün, linnulaut, juustuköök.
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Karksi mõisa hooned olid 1795. aastani puidust. Foto: erakogu

1798. a müüs von Weidemeyer oma valduse 70 000 hõberubla eest A. Fr. Sieversile, kes selle
1800. a Polli mõisnikule krahv Duntenile pantis, juba varem oli temale panditud Karksi mõisa
krahv Laey’le kuulunud osa. Pärusomanikuks sai krahv Carl Wilhelm Dunten 1808.aaastal.
1820. a pantis ta Karksi mõisa oma vennale krahv Georg Duntenile, kes 1821. a selle
pärusomanikuks sai.
1832. a kinnitati Karksi mõis Liivimaa maaõiguse alusel Duntenite perekonna
majoraatmõisaks. Selle perekonna valdusesse jäi see kuni Esimese Maailmasõjani, mil see
1916. a konfiskeeriti, kuna omanik oli riigisakslane.

Vaade mõisa peahoone esisele. Foto: erakogu

Karksi mõis oli küllaltki suure majandusliku potentsiaaliga. See kajastub ka hoonestusest.
1872. a pärineva hoonestuse nimekirja võrreldes 77 aastat tagasi tehtud nimistuga selgub, et
vanast pole säilinud peaaegu midagi. Puithooned on asendunud kivihoonetega nende arv on
jäänud umbkaudu samaks.
Mõis ehitati esimest korda esinduslikumalt välja 18. sajandi teisel poolel von Lievenite ajal
ning teist korda 19. sajandi esimesel poolel von Duntenite ajal.
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Vaated Karksi mõisa ehitistele. Fotod: erakogu

Tänaseks on vanast hoonestusest alles ait, mis on säilinud hoonetest markantseim. Ehitis on
kivist, alumine korrus võlvitud ristvõlvidega. Reljeefist tingituna on esikülg ühekorruseline,
tagakülg kahekorruseline. Ehitatud on see pärast 1817. a. ja enne 1873. a.
Metsahärramaja on valminud pärast 1872. aastat mitmes järgus. Sepikoda on ehitatud pärast
1865. aastat, idapoolne ots on kujundatud sammastele toetuva varjualusena, aknad
gootipäraselt teravkaarsed.
Karksi mõisa majandust juhtis valitseja. 1870.-1875. a oli valitsejaks O. Winkler, hiljem
Hamster. Valitsejad elasid kohapeal valitsejamajas. Krahv Reinhard von Dunten ise elas Riia
kreisis Nurmise mõisas. 1920. a tükeldati Karksi mõis 54. asunikukohaks.
Mõisahärra Dunten asus oma Karksi valdustesse parke rajama ja sealsete metsade eest
hoolitsema kunagi 1870. ja 1875.aasta vahel. Dunten võttis endale Saksamaalt appi õppinud
mehe, kelle nimi oli Carl Georg Friedrich Cornelius (09.12.1845 Preisimaa – 27.06.1919
Riia). Töötas Karksi mõisa metsaülemana 35 aastat (1871-1906). Tegi Karksi metsades
ulatuslikke metsakuivendusi ja rajas rohkesti metsakultuure. Corneliuse ülesandeks sai ka
mõisavaldustes raielankide määramine ja valvamine. Omapäi ei tohtinud neis enam midagi
teha. Ehk vaid loogapuu võis sealt küsimata välja tuua.
Metsahärra maja ammusel krundil kasvavad praegugi võimsad elupuud. Ühe oksad ulatuvad
madalale maa kohale ja nende alla pugedes tunned end looduslikus telgis olevat. Teine puu on
aga otsekui laasitud ja tema paljas sooneline tüvi on kõrgele näha. Puude ümbermõõdud on
2,16 m ja 1,94 m. Kõrgused on 19 m ja 18 m. Arvatakse, et küllap need elupuud on sinna
maja ette istutanud toosama metsahärra Cornelius.
13. Karksi külamaja ja muuseum
Karksi külamaja ja muuseumitoad asuvad endises mõisa valitsejamajas, mis ehitatud
1830ndatel aastatel. Valitsejamaja on olnud kasutusel korteritena, Karksi kolhoosi kontorina
ja kultuurimajana/rahvamajana. Käesoleval ajal on muinsuskaitsealune hoone Karksi
külamaja, kus on raamatukogu, saal kogukonna kooskäimise kohaks, Karksi kultuuriseltsi
hallatavad muuseumitoad ja taaskasutuskeskus. Karksi kultuuriseltsi poolt koostatud ja EL
ning EV programmidest rahastatud investeeringuprojektide toetusel ehitati keskküttesüsteem,
vahetati aknad, katus ning renoveeriti fassaad.
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Muuseumi rajas Karksi Kultuuriselts
2005. a. Karksi külamajja Euroopa Liidu
programmi projektitoetusel ja valla
osalusel. Karksi külamuuseumil on kolm
ruumi: kolhoosituba, memme-taadi
kamber ja koolituba. Kolhoositoas saab
näha Karksi kolhoosi lippe, vimpleid,
aukirju ja fotosid. Memme-taadi kambris
on püsiekspositsioon 20. sajandi I poole
Mulgimaa talu memme-taadi toast.
Koolitoas säilitatakse ja eksponeeritakse
endise Karksi valla koolide ajalugu ning
kohalikku kultuurilugu mõisaajast tänase
päevani.
Karksi külamaja. Fotod: Margus Mõisavald

Külamuuseumis toimetab vabatahtlikuna kultuuriseltsi juhatuse liige Helve Joon,
taaskasutuskeskuse (asutatud 2004) tööd korraldab kultuuriseltsi juhatuse esimees Anne
Kaljumäe.
14. Vabadussõja Karksi lahingu mälestusmärk
Karksi lahing toimus 4.-5. jaanuaril 1919. Skaut Jaan Kutsari kavalusega vabastati Karksi
mõis punavägedest verevalamiseta 5. jaanuaril 1919.
Karksi lahing leidis aset 1919. aasta 4. ja 5. jaanuaril,
kui vabadussõja algusest oli möödunud kuu. 1919.
aasta jaanuari alguseks jõudis punaarmee Kärstna ja
Karksi mõisa ja Nuia alevisse ning ähvardas edasi
tungida Viljandi ja Pärnu suunas. Karksi mõisa
vabastamiseks saadeti lahingusse osa äsja
moodustatud vabatahtlikust Scouts-üksusest koos
kolmanda jalaväepolgu teise roodu ja Kaitseliidu
salgaga, mis koosnes Võru koolipoistest. Esimese
katse vabastada Karksi mõis «punastest» tegid nad 4.
jaanuari õhtuhämaruses, kuid eestlaste jõud jäid
kasinaks ja ründajad taandusid Morna mõisa.
Lahingujärgsel ööl arutati, kuidas saaks vaenlast
üllatada või vähemalt teada, kui palju enamlasi mõisas
on. Skaut Jaan Kutsar käis üksuse ülemale kapten
Friedrich-Karl Pinkale välja idee, et ta läheb Karksi
mõisa luurele, et saada teavet vastase hulga ja
relvastuse kohta. Kutsar riietus talumeheks ning asus
Foto: Margus Mõisavald

öösel teele, olles enne palunud kapten Pinkalt, et poolteise tunni pärast avataks Morna veski
juurde üles seatud suurtükist kiirtuli mõisa pihta. Nii ka tehti. Tulistamise järel saabus vaikus
ja Kutsarist teateid ei tulnud.
Järgmisel hommikul kell kuus alustasid skaudid ja kapten Johan Schmidti mehed rünnakut
Karksi mõisale. Ründajate üllatuseks vaenlane vastu ei tulistanud. Kui Eesti sõjamehed mõisa
jõudsid, olid punased põgenenud. Mõisa õues jalutas naeratav Jaan Kutsar, kes rääkis
uskumatu loo. Ta oli öösel Karksi jõudnud, esinenud seal Viljandi kommunistide käskjalana
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ja nõudnud kokkusaamist punaste komissariga. Ta luiskas seejärel, et oli sattunud valgete
kätte, pidanud kõik kirjad ja dokumendid hävitama ning teda usuti.
Kutsar olla siis punaste juhtidele rääkinud, et Halliste raudteejaama on jõudnud ešelon inglasi,
soomlasi ja rootslasi – umbes tuhat meest nelja suurtükiga. Just sel hetkel kõlanud ka Eesti
väe suurtükilasud.
Vaenlase ehmatus olnud suur, sest punaväel oli mõisas umbes 300 meest. Kohutatud sellest
jutust ja ümberhaaramise ohust, otsustasid nad põgeneda. Nii vabastati Karksi mõis ilma
ühegi püssipauguta.
Skaut Jaan Kutsar sai selle vägiteo eest Scouts-üksuse ohvitseridele mõeldud hõbedase
rinnamärgi ja see oli üldse esimene vabadussõjas antud sõjaline teenetemärk. Vabariigi
valitsus annetas Jaan Kutsarile II klassi 3. järgu Vabadusristi, hinnates tema ülesnäidatud
vahvust.
15. Karksi küla
Karksi küla on Mulgi valla Karksi piirkonna 20-st külast suurim. Keskasula hoonestus rajati
kolhoosikorra ajal (elanikke oli siis 800 piires). Tänaseks on töö lõpetanud tuntud Karksi õlleja veinitehas. Suuremad tööandjad on OÜ Puidukoda (üle 50 töötaja) ja Lõuna-Eesti
Hooldekeskus Karksi Kodu (ehitatud ümber 2013. a endisest 1987. a ehitatud lasteaedalgkooli hoonest, majutab 90 hoolealust) annab tööd 25 inimesele.
16. Kutsiku kõrts

Karksi-Sudiste teeristil asus Kutsiku
kõrts. Tuntud kui A. Kitzbergi
näidendi „Kosjasõit“ tegevuspaik.
Hoone lammutati aastaid tagasi tee
remondi ajal.

Foto: erakogu

* Teel Karksist Sudistesse
Saviku mäe all voolab Vildu oja (Kõpu jõe algusosa). Ürgorus paremale kulgev tee viib
Potissepa taluni (tänaseks hävinud), kus
sündis kunstnik Konstantin Süvalo
(Štšerbakov) 31.12.1883-28.01.1963, Karksi
mõisa ehitusmeistri Saveli Stšerbakovi poeg.

Foto: erakogu
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Ürgoru vastaskallast kutsutakse
Rutsi mäeks, kus paremal on RutsiHundi ja vasakul Rutsi-Karu talud.
Rutsi lepikust möödudes on
paremal Toomesoo kooli teeots.
Kunagine koolimaja asub ca 500 m
kaugusel. Hoone on erastatud.
Toomesoo kool (17) töötas aastatel
1885 – 1973. Kauaaegne koolijuht
oli August Kuusik 1907 – 1941 ja
viimane juhataja-õpetaja Helve
Joon 1957 – 1973.
Toomesoo kool 1885-1973. Foto: erakogu

18. Sudiste külamaja
Praegu külamajana kasutatav hoone ehitati Karksi vallamajaks 1891. aastal. 1. oktoobril 1926
avati Karksi vallamaja ruumides postiagentuur, mille esimene juhataja oli vallasekretär
Aleksei Ennok. Hoonet kasutas Karksi Põllumeeste Selts Iivakivi (asutas 1925. a Kaprali talu
peremees Hans Kapral) enne seltsimaja valmimist Nuias. Nõukogude korra ajal töötasid
vallamaja hoones Karksi külanõukogu, rahvamaja ja raamatukogu. 1950ndatel aastate algul
viidi külanõukogu üle Saviarru. Aastaid asus ka selles majas Sõpruse kolhoosi kontor, peale
ühinemist Karksi kolhoosiga Sudiste osakonna keskus ja 1995. aastast tegutseb hoones
Sudiste Maanaiste Selts. Seltsi projektidega on hoone renoveeritud.

Sudiste külamaja 2017. Foto: Ain Peensoo

Külamajast paremal üle tee varikus kasvab looduskaitsealune Kaprali hiiepuu ja variku taga
on Kaprali kalme, muistne matmispaik 13. – 18. saj.
Kaprali varikus elanud Pell – muistne Mulgi viljakushaldjas või -jumal. Pellile ohverdati
peamiselt karjasaadusi; talud ohverdasid omaette kivi või puu juures, aianurgas, varemeis või
ohvriaias. Pelli kummardati, et vältida õnnetusi ja haigusi.
Sudiste külas Kaprali talus olnud ka vana Pelli ase. Mäeküla Kitsi talust aetud välja. Pellil
olnud alasti naise kuju, kes imetanud last. Taulil aga elanud Pell vanas kaevus mehe kujuna,
enne Taulile minekut elanud 8 aastat Antskokal. (Peeter Tõrvandi mälestustest)
Sudistesse ulatuvad ka A. Kitzbergi kirjanduslikud rajad, näidendi „Püve talus” tegevuspaik
– tänased Pilgu talud, Pilgu pood (Sudiste endine kauplus) ja Pilguveski.
Sudiste külas tegutses 1930ndatel aastatel Karutsi jazz – Karutoosi talu peremehe Jaak Karu
juhtimisel. Külas toimis aktiivne perenaiste seltsitegevus.
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Sudiste naaberkülas, Mäeküla Viira metsavahitalus, sündis ja veetis oma lapsepõlve ning
kooliaastad doktor h.c. Jaan Hünerson (1882 – 1942). Ta oli põllumajanduskultuuride
arendaja, agronoom, poliitikategelane ja ajakirjanik, Tartu Ülikooli audoktor. Eesti Asutava
Kogu, I, II, III, IV ja V Riigikogu liige, siseminister (04.03.1927-04.12.1928), haridus- ja
sotsiaalminister (09.07.1929-12.02.1931), põllutööminister (20.11.1931-19.02.1932), haridusja sotsiaalminister (19.02-01.11.1932). J. Hünerson tegeles aktiivselt ühistegevuse
arendamisega maal, oli maanaiste ja maanoorte liikumise organiseerija. Ta arreteeriti 1941. a
ja hukati 1942. a Severo-Uralski vangilaagris.

19. Iivakivi ehk Vanapagana kivi
Sudiste küla Pilgu talu maadel asub Viljandimaa suurim rändrahn – Iivakivi. Mõõtmed:
gneissgraniit 10,5 x 6,6 x 3,2 m, ümbermõõt 25,5 m, maapealne maht 46 m3. (H. Viiding,
1986). Alates 1959. Aastast on kivi võetud looduskaitse all. Iivakivi on ivakujuline: ühest
otsast jäme ja teisest otsast peenike.
1957. aastal lisati Iivakivi uuesti kaitse alla võetavate kivide nimistusse, et tegu oli Abja
rajooniga, mis oli tähestikuliselt esimene, siis saigi Iivakivi nimekirja etteotsa, lausa
esimeseks. Kahjuks on kaitsetähis, kuhu oli sisse pressitud tammeleht ja number 1,
praeguseks kadunud.
Iivakivi kohta on rahvasuus mitmeid muistendeid. Tuntuim neist on kivi tekkelugu.
„Vanapaganatel olnud raske liikuda suure Veisjärve pärast. 7 Vanapaganat otsustanud siis
Veisjärvest teed läbi teha. Vanapoisid kogunud agaralt kive põlle pääle. Kivide kandmine
jõudnud kesköösse ja kui kukk kirenud, katkenud Vanapaganatel põllepaelad ning kivid
kukkunud maha.
Kõige esimene pagan olnud kiirem ja tal olnud ka vähem kive – see jõudnud Kärstnasse
Varepuu kohale (kivivarel hakanud puu peale kasvama). Teine oli peasarvik ise, tal olnud
põlle peal üksainus, aga hästi suur kivi – see kukkunud Sudiste Pilgu talu maale ja saanud
nimeks Iivakivi (viljatera-iva kuju). Kolmas pagan olnud oma koormaga Küti kivivare kohal,
neljas Mõku talu Pähnavariku kohal, viies Riidame Mõhnesoo otsa juures, kuues Tauga salu
ja seitsmes Remsi talu maade kohal. Pärast seda laulnud Vanapagan Pähnamäel kase otsas: „
Tauga salu seisa paigal, Iivakivi istu maha, Pähnariba pääse valla!“. (J. Hünersoni järgi 1893).
Kivi andis rohkem kui
kolmveerand sajandi
eest nime Karksi
kihelkonna
karskusseltsile. Paljud
viinasõbrad seostasid
seltsist lähtunud
hurjutamisi kivi ja ühe
joomakamba eestvõttel
oligi ühel 1934. a
suveööl püütud
karskusseltsisümbolit
lõhkeainega purustada.
Lahti saadi ainult aga
üks kivikild.
Iivakivi ehk vanapagana kivi, 2009. Foto: Margus Mõisavald
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20. Härjassaare mägi
Sudiste maadele jääb ka Härjassaare mägi, mis on
Sakala kõrgustiku ja Viljandi maakonna kõrgeim koht.
147 meetri kõrgune mägi on 2 meetrit kõrgem Rutu
mäest, mida 2015. aastani peeti Sakala kõrgustiku ja
Viljandimaa kõrgeimaks tipuks. Härjassaare mägi on
tähistatud.

* Teel Tuhalaande
Karksi kaupluse juurest paremal, Turva-Hirmuküla
teeotsast vasakule jääb Rehe talu (21). Rehe talu on
oma nime saanud 3 rehe järgi, algselt olnudki talu nimi
Kolme rehe talu. Tunnistajaks saviga kaetud vana
rehemüüri osa. Kokku oli talul 8 hoonet, mis aga 1957.
aasta tulekahjus hävisid. Peale Põhjasõda, kui Karksi
ordulossi kirik oli põlenud, peetud jumalateenistusi
Härjassaare mägi. Foto: erakogu
Karksi rehe hoones. Rehe talu õuel asub Karksi küla
kõige kõrgem koht, kust paistavad Sudiste küla Kaprali talu põlispuud. Aastaid tagasi oli
selge ilmaga olnud näha Kärstna mäe ja Rutu mäe vaatetornid. Kõrgemat kohta tähistas lame
kivi, kuhu oli peale raiutud ilmakaared. Endine peremees August Kivisäk hoidnud kivi peal
tõrvapappi, et ajahammas kivile liiga ei teeks. Esimese maailmasõja ajal olnud kivi kohal
vaatetorn. Kivist mõne sammu kaugusel Viljandi maantee poole on lohk, kus asus blindaaž.
Blindaaži kindlustas pealt 3 kihti palke ja üks kiht kive. Käigud ja kaitsekraavid hargnesid 3
suunas: Viljandi, Nuia ja Sudiste poole.
22. Oti metsõunapuu
Oti küla teeb tuntuks Eesti vanim ja jämedaim, kolme sajandi vanune, looduskaitsealune Oti
metsõunapuu. Puu ümbermõõt 30cm kõrguselt on 488cm, kõrgus 11m. Märg lumi murdis
õunapuu pooleks veebruaris 2019.

Oti õunapuu mais 2009 ja veebruaris 2019. Fotod: Margus Mõisavald

*Teel Tuhalaande
Saviaru orus voolab Kõpu jõgi. Paremal asuv hoone on ehitatud 1930ndatel aastatel
vanadekoduks, hiljem asus seal Karksi külanõukogu (23).
Saviaru ürgoru vastaskalda peateelt algab kõrvaltee Tuhalaane suunas. Morna mäel paremal
on endise Morna veski müürid, kuhu on õde-vend Andres Mets ja Anu Rebane rajanud kauni
Morna aiandustalu (24).
22

Morna talu naaber on aianduse, viinamarjakasvatuse ja turismiga tegelev Õnne talu (25),
mille peremees on Georg Gavronski
26. Morna mõis (Morne)
Morna mõis (saksa k Morne) asutati ca 1800, mil see eraldati naabruses asuvast Õisu mõisast.
Alates asutamisest kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis von Sieversite perekonna
valduses, mõisa viimane omanik oli Karl von Sievers. Von Sieversi äi, Vagneri aiaäri
ülemaednik, taanlane Ernst Ohlsen, istutas Mornas põllud ja kännustikud noori õunapuid täis,
kuivendas suure tüki raba ja asutas sinna puukooli, ehitas kasvumajad ja roosikasvanduse.
Ärisidemed olid näiteks Riia, Peterburi ja Moskvaga. I maailmasõda tõmbas tõusvale ärile
kriipsu peale. Von Sievers lahkus Saksamaale, jäid vaid vanad Ohlsenid. 1929. a andis riik
mõisa hallata Polli riigimõisale. Asutati aianduskool, mis lõpetas oma töö 1946. Aaastal. Polli
alluvusse jäid edasi Morna aiad, kus tehti õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsisortide katsetusi ja
aretati hulk uusi puuviljasorte. Mõisas oli ka aastatel 1877-1879 a. Kitzbergi töökoht.
Tänaseks on mõis eravaldus.

Morna mõisa peahoone 1932. Foto: A. Järvekülg

Peahoone 2012. Foto: Margus Mõisavald

27. Tuhalaane küla
Tuhalaane asub kõrgendikul kahel pool Tuhalaane oja. Ojale on paisutatud kaks järve –
Kutsiku ja Loisu. Mõlemal töötasid varem veskid. Põhjapoolsel orunõlval kasvavad kaunid
põlispuud. Nende vahel on taastatava Eesti Apostlik-Õigeusu Tuhalaane Jumalaema
Uinumise Koguduse kiriku (28) varemed. Ehitatud 1872. aastal. Kirik oli 5-torniga ja
sibulkiivriga. 1950. aastal süttis see pikselöögist põlema.

Tuhalaane kiriku varemed (vasakul) ja kihelkonnakooli hoone, mis on eravaldus.
Fotod: Margus Mõisavald
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Tuhalaane kihelkonnakool (29) töötas aastatel 1872 – 1997. Kauaaegsed koolijuhidõpetajad Ants Tomp ja Helvi Visnap. Koolis on õppinud advokaat ja poliitik Jaan Poska, Arne
Mikk – Estonia näitejuht-direktor. Tuhalaanes on sündinud ka EW-aegne riigivanem ja
välisminister Ants Piip.

Tuhalaane tamm. Foto: Enn Sarv

Tuhalaane rändrahn. Foto: Margus Mõisavald

Tuhalaane kalmistu juurest Volmre poole Kuuse talu maadel kasvab üksik tammepuu ehk
Tuhalaane tamm (30), mille ümbermõõt on 4,75 m. Tamme kere on tüüakas ja
piksepragudega, võras köndid ja oksad kui kodarad harali.
Tuhalaane rändrahn (31) asub Kirikumäe jalamil, Kutsiku järve kaldal. Kivi on pikk 5,5 m,
4,3 m lai ja 3,3 m kõrge, ümbermõõt on 16 m.
Tuhalaanest on pärit Ants Piip, kes oli Eesti poliitik, diplomaat ja õigusteadlane. Ta oli Eesti
Vabariigi seitsmes peaminister (26. oktoobrist kuni 21. detsembrini 1920). Ta määrati
samaväärsena valitsust juhtima Eesti Vabariigi esimese riigivanemana (21. detsembrist 1920
kuni 25. jaanuarini 1921).
Tuhalaane lähedal on sündinud eesti maalikunstnik ja pedagoog Lepo Mikko ja kunstnik
Juhan Muks.

32. Murri häärber
Muri kuulub koos naabruses asuvate Suuga ja Tuhalaane küla aladega Viljandimaa
väärtuslike kultuurmaastike (II kl) nimistusse. Muri küla Kangru ja Müüri maaüksustel, Müüri
järvest 150 m läänes on muinasaegne asulakoht, mis pärineb esimese aastatuhande II poolest
ja teise aastatuhande algusest ning kuulub riikliku arheoloogiamälestiste hulka. Muri külas
asuv kultusekivi on tunnistatud arheoloogiamälestiseks.
Muri külas asub ajalooline Murri
talu häärber. Talu esimene
peremees oli Jaan Puskar, kes sai
ärklikorrusega taluhoone ja maa
omanikuks 1900. aastal. Kahjuks
ei suudetud talu edukalt
majandada ja see läks 1925.
aastal võlgade katteks Sakala
pangale.
Murri enne 1930ndat aastat.
Foto: erakogu
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1931. aastal ostis 9000 krooni eest talu Ernst Timma, kes oli ajakirja „Eesti Raudtee“ ärijuht
ning elas peamiselt Viljandis ja Tallinnas. Kuna maa oli väheviljakas, siis Timma kujundas
sellest aiandustalu: ehitati kasvuhooned ja rajati aednik Ernst Lehtma poolt liigirikas ilu- ja
dendroaed.
E. Timma laskis ehitada ärklikorrusega taluhoone kahekorruseliseks häärberiks, kus kahel
korrusel paiknesid toad, mõlemal pool maja olid rõdud ja verandad.
Ta rentis talumaid välja, häärberi kasutas aga suvitamiseks ja külaliste vastuvõtuks. Talus said
tööd kohalikud külaelanikud, häärberis peeti koosviibimisi ja muusikaõhtuid. Murri talu
häärberit, iluaeda ja osa külaelus võib pidada Eesti iseseisvuse esimeste aastakümnete
Mulgimaa talukultuuri näidiseks.
Sõjajärgsetel aastatel kasutasid hooneid
Kurvitsa aiandussovhoos ja Õisu
sovhoos. Säilisid hooned ja aed, kuigi
mitte algsel kujul.
Omandisuhete muutumisega
1990ndatel aastatel ei leitud Muri
puukooli hoonetele otstarbekat
rakendust, hooned lagunesid ja aed
metsistus. 2002. aastal erastas KarksiNuia Aianduse ja Mesinduse Selts
häärberi ja kõrvalhoone, ait-keldri ning
garaaž-aida. Alustati ehitus- ja
renoveerimistöödega. Tänaseks on
taastatud pargis, iluaias ja hoonetes on
võimalik veeta mõnus puhkus looduses,
matkata, korraldada koolitusi ja üritusi.

1960. aasta suvel Murril. Foto: erakogu

Renoveeritud Murri häärber 2011. aastal. Foto: Leili Nael
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33. Õisu mõis (Euseküll)
Õisu esimene mõisakeskus asus Ümarkuusikus, praegusest kilomeeter kagu suunas. Säilinud
kirjades märgitakse Õisut kohanimena aastal 1551. 16. ja 17. sajandi vahetusel kuulus mõis
Karksi piirkonna valdajale. 1630. aastal kinkis Gustav II Adolf mõisa riigi varahoidjale. 1681.
aastal sai mõisa haldajaks ooberst Gustav Crus. Mõis põletati kaks korda Põhjasõja ajal maha.
Pärast Põhjasõda rajati uued mõisakeskuse hooned kilomeeter loode poole, praegusesse
asukohta. Mõisakeskuse üleviimise tingis eelkõige vesi, mida vajati arenevas
mõisamajanduses, samuti oli siin väljakujunenud teedevõrk.

Õisu mõisa peamaja. Foto: G. Gempel ja KO

1744. aastal kinkis Vene keisrinna Jelizaveta Petrovna Karksi ordulossi põhjapoolsemad alad
(praegune Õisu, Morna ja Kurvitsa mõis - hilisem Heimtali) admiral Peter von Siversi lastele,
mis jäi mitmeks sajandiks nende omandiks kuni riigistamiseni Eesti Vabariigi poolt. Oma
uusi valdusi vaatama tulles leidsid Siversid eest üksnes pooltühjad külad ja võssakasvanud
põllud. Mõisasüdant polnud õieti ollagi ja kõik, mis selle asemel, üsna äbar ning troostitu.
Põltsamaa pastori August Wilhelm Hupeli teatel sündis Õisu mõis Siversi kätes kahekümne
aastaga täiesti uuel kujul.
Eriti uhke vaade avanes sellele just kagust, Morna poolt tulevalt sissesõiduteelt, sealt viib
mõisani pikk ja sirge, tugevatest tammedest palistatud puiestee. Vanasti paistis mõis
sealtpoolt kui peopesal keskmeks kõrge sokliga ühekorruseline häärber, selle ees aga avar
paraadhoov, mida ühelt küljelt piirab hiiglaslik aidahoone, teisalt samasugune tall – tõllakuur.
Nende hoonetega oli pandud kindlalt paika kogu mõisasüdame sümmeetriatelg, mis jätkus
keskse vaatesihina ka teisel pool härrastemaja, küündides mitte üksnes Õisu järveni, vaid ka
üle selle, nii kaugele, kui silm ulatus.
Paraku on selle kohta, mis järjekorras Õisus üks või teine hoone valmis, on ainult väheseid
teateid. Esimene elumaja (tuntud härrastemajana) ehitati barokkstiilis aastail 1760 kuni 1767 .
Arhitektuuriliselt omapärased "kõvertallid" valmisid aastail 1782 ja 1783. Vanemaid maju on
ka nn Õlleköök Veskijärve kaldal, kus 1799. aastal asutati tubakavabrik, üks esimesi
mehhaniseeritud tubakatööstusi ümbruskonnas. Imposantne klassitsistlikus stiilis peahoone ei
valminud korraga, arvatakse, et see valmis 18. sajandi lõpukümnendil.
Peahoone välisuksel on vasksed kunstsepised madu ründava kotka kujutisega. Mõisahoone
fuajees on kaks lainelises rõivastes marmorist naisfiguuri: Justitia - õigluse ja
õigusemõistmise jumalanna ja Prudentia - tarkuse ning ettevaatlikkuse võrdkuju. Fuajees on
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ka mõisa omaaegne "söömakell" - valatud on see 1824. aastal Tartu meistri W. I.
Strandtmanni töökojas.
Kaheldamatult on Õisus olnud üks rikkalikumalt sisustatud mõisamaju. Paraku pole aga nüüd
endisaegsest hiilgusest enam kuigipalju järel. Enamik ruume on ümberehitatud, välja arvatud
suur
saal, mida ehivad 19. sajandi lõpust pärinev kroonlühter ja kaks väga ilusat ampiirsetes
vormides kahhelahju.

Marmorist naisfiguurid Prudentia ja Justitia. Fotod: Margus Mõisavald

Saalist pääseb rõdule, kust avaneb suurejooneline vaade parki. Sealsamas rõdu ees vuliseb
purskkaev ning suurte elupuude varjust võib leida Aime Kuulbuschi 1972. aastal loodud
figuurigrupi "Noorus ".
Kõrvalhooneid on olnud suurel hulgal, kõvertall ja - ait, teenijatemajad jäävad otse
härrastemaja ette, enamik aga mõisasüdame põhja- ning kirdeküljele. Sealtpoolt piirab
mõisasüdant Vidva oja, millele on paisutatud mitu järve. Mööda järvekaldaid ja ojaveeri kõik
need tallid, laudad, küünid, rehalad, veskid, tisler- ja sepikojad, õlle- ja viinaköögid
paiknesidki.
Inglise stiilis pargi kujundamisega alustati juba 1770. aastate teisel poolel. Peahoonetagust
järsakut oli võimalik kujundada laskuva terrassina, sealt edasi planeeriti kogu ala vabalt
vahelduvate lagendike ja puuderühmadega. Keskel järvele avanev vaade, otse teljele lasti
kaevata pikk kitsas tiik ning sealt läbivoolavat Vidva oja täiendati soodiga, tekitades sellele
niimoodi uue saare. Kõrgekaarelised kerged sillad, mis nii tiigile kui ojale ehitati, täiendasid
seda ilu.
1890. aastatel rajati läbi mõisamaade Viljandi-Mõisaküla kitsarööpmeline raudtee, kusjuures
raudteetamm läbib pargi läänetippu ja on alles koos kaitseribaga alles praegugi. Rong hakkas
käima kuskil 1895. aasta paiku ning viimane reis oli 1973. aastal. Rong peatus ka Õisus.
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Peale Õisu mõisa riigistamist rajati põllumajanduslik keskühisus "Estonia", kellele tehti
ülesandeks valmistada ette piimandusspetsialiste. See rentis õppetöö paremaks korraldamiseks
Õisu mõisa. Mõisas on 1922. aastast alates Eesti piimandustegelasi koolitatud. See traditsioon
jätkus läbi erinevate koolide kuni 2007. aastani. Tänaseks on mõis eravalduses. Mõisa
peahoones toimuvad kontserdid, koolitused, teatrietendused. Samuti osaletakse Avatud
mõisate projektis.

Õisu mõis linnulennult, 2005. Foto: erakogu

34. Kulla Leerimaja
Leerimaja on ehitatud punastest tellistest historitsistlikus stiilis. See esindab just
Viljandimaale ajalooliselt omast tellisarhitektuuri. Halliste kiriku koguduse jaoks ehitatud
leerimaja valmis 1902. aastal. 1930. aastatel kolis ruumidesse Pornuse 6-klassiline algkool
ning õppeasutusena oli maja kasutuses kuni 1998. Aastani. Hoone seisis 17 aastat tühjana.
Selle aja jooksul hävisid laiadest laudadest põrandad, osa lagedest ning uksed ja aknad. 2017.
aasta märtsis taasavati renoveeritud Kulla leerimaja. Ehitaja on püüdnud hoida maja ajalugu.
Põnev on käsitsi tahutud palkidest riputuskonstruktsioonil tervena säilinud saalilagi.
Ehitustööde käigus kasutati vanade ehitusinseneride loodud võimalust ja pingutati kohati päris
palju vajunud lagi sirgeks. Sisekujundaja ja ehitaja töötasid koos selle nimel, et säilitada
aknalaudadel ja seintel kunagiste õpilaste jäädvustatud nimesid, aastaarve ja ka mõni
inimanatoomia termin. Teise korruse väljaehitamise tõttu on hoone tagaküljele rajatud kolm
vintskappi. Kuna kirikupoolse otsapealse sissekäigu dekoreeritud puitveranda seisund
võimaldas selle taastamist, siis sai ka peasissekäigu veranda selle järgi sarnase kuju.
Kulla leerimaja sisekujundus andis sisearhitekt Liis Tarbele sisearhitektide liidu aastapreemia.
Projekteeris Kalle Kadalipp.
Hoones asuvad Mulgi vallavalitsuse Halliste piirkonna kontor, raamatukogu ja Mulgi Kultuuri
Instituut. Hoone kuulub Halliste Püha Anna kogudusele ja seda kasutab omavalitsus
hoonestusõiguse alusel.
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Kulla leerimaja 2018. Foto: Meelis Sõerd

Sisekujundus andis sisearhitekt Liis Tarbele
sisearhitektide liidu aastapreemia.
Foto Muinsuskaitseameti kodulehelt

35. Halliste kirik
Halliste kogudust mainitakse esmakordselt 1504. a. Esimene kirik asunud rahvajutu järgi
«Kuksi» lähikonnas. Järgmine väike puukirik olnud ehitatud Pornuse mõisa põllule praegusest
surnuaiast mõisa poole.
Praeguse kivikiriku vanemad osad pärinevad 15. saj II poolest. Siis oli kirikul ruudukujuline
kooriruum ja tornita lühike kolmelööviline pikihoone.
1642. a pärinevais ürikuis leidub tähendus, et Halliste kirik on heas seisundis.
1668. a esitab õpetaja kirikupatroonile uue kivist kiriku ehitusarve, mis ulatub 765
riigitaalrini.
17. saj alguse sõdades võlvid kaotanud kirik taastati Rootsi ajal. Siis on kaitsepühakuna
nimetatud peaingel Miikaeli.
1700. a süütavad venelased Põhjasõja ajal Halliste kiriku.
1721. a saab uus kirik katuse alla, ent 1728. a puuduvad tal veel aknad, põrand, altar ja toolid.
1778. a ehitatakse uus käärkamber
1781. a ehitati uus kivist läänetorn, 1816-23. a lammutati kooriosa ning kirikut pikendati ida
suunas, muutes selle avaraks saalruumiks.
22. juulil 1863. a hävis
pikse süüdatud kirik
peaaegu täiesti, püsima
jäid vaid seina- ja
tornimüürid. Säilis ka
käärkamber. Tules hävis
ka haruldaselt väärtuslik
kirikukell, mis sisaldas,
nagu «Perno Postimees»
teatas, rohkesti hõbedat
ning olnud 246 aastat
vana.

Halliste kirik 1930ndatel aastatel. Foto: erakogu
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1867. a ehitati kirik suurendatud kujul uuesti üles. Nurgakivi asetati juba 1864. a (arh.
Matthias von Holst) ja kirik sai oma praeguse kuju. Hoonet laiendati ning ehitati uus torn.
Ehituskulud tõusid umbes 48 000 rublani. Uus kirik pühitseti 1867. a. Altaripildi oli maalinud
professor Schmidt.
1856. a muretseti Halliste kirikule orel, mille ehitas orelimeister Kessler Tartus.
Suuremaid remonte teostati 1890. ning 1926. aastal.
Taas põles kirik 28. aprillil 1959. aastal kirkla õuel okste põletamisel tuld võtnud hoonetelt
kandunud sädemeist ning seisis järgnevad 30 aastat varemeis.
1989 alustati kiriku taastamist Kalev Raave eestvedamisel. Arvukate annetuste toetusel
valminud kirik pühitseti 1991. a jõulude ajal.

Kiriku sisevaade enne 1959. aasta põlemist. Foto: erakogu

Jüri Arraku altarimaali „Kristus“.
Vaade Halliste Püha Anna kirikule.
Fotod: Margus Mõisavald
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Halliste kirikut külastades on võimalus näha Eesti kunstniku Jüri Arraku altarimaali „Kristus“
(1990) ja maali “Püha Anna Neitsi Maarjaga” (1991). Kiriku kantslipoolses külgnišis asub
skulptuur “Halliste ema” (autor Aime Kuulbusch, 1991), mis on pühendatud kõigile
kannatanutele, hukkunutele ja lahkunutele läbi Eesti ajaloo. Kirikul on pühakodades
harvaesinev musta värvi lagi. Kirikus on ca 800 istekohta.
36. Friedrich-Karl Akeli (1871–1941) sünnikoht
Akel sündis Halliste kihelkonnas Kaubi karjamõisa
omaniku pojana. Ta oli diplomaat ja Eesti Vabariigi saadik,
välisminister1923-1924, riigivanem1924, riigikogu liige. PõhjaBalti Arstide Seltsi ja Tallinna Rahvahariduse Seltsi juhatuse liige,
spordiseltsi Kalev, teatri osaühingu Estonia ja Tallinna Eesti Seltsi
Estonia esimees, Krediidipanga nõukogu esimees, Konsistooriumi
abipresident ja Eesti esindaja Rahvusvahelises Olümpiakomitees.
Ametilt silmaarst.
Nõukogude okupatsioonivõimud vahistasid 69-aastase
Akeli 17. oktoobril 1940 ja viisid
ta Keskvanglasse. Tema
ülekuulamine kestis peaaegu
aasta. NKVD vägede sõjatribunali kohtuotsus tehti 2. juulil
1941 ja 3. juulil 1941 lasti ta teadmata kohas maha, ka tema
haua asukoht ei ole teada.
1997. a tegi Nikolai Guli Akelist Eesti Kaubandus- ja
Tööstuskoja tellimusel õlimaali, mis asub Kadrioru lossis.
2001. a 5. septembril avati Tallinnas temale kuulunud majal
Roosikrantsi 10 mälestustahvel. 2011. 5. septembril avati
tema 140. sünniaastapäeva tähistamiseks Riigikantselei
eestvedamisel tema sünnikoha lähedal Nosil mälestuskivi.

Foto: Margus Mõisavald

* Mart Pukits (1874-1961)
Sündinud Uue-Kariste vallas sepa pojana (Niguli külast sõita
Kitsaare talu suunas). Eesti graafik, ajakirjanik ja tõlkija.
Õppis Tartu saksa käsitööliste seltsi joonistuskoolis ning 18991902 Leipzigis Graafika- ja Raamatukunstiakadeemias.1921-25
Pallase kunstikooli kunstiajaloolektor. 1924-40 Tartu Linna
Keskraamatukogu juhataja. Oli Pallase auliige, Eesti NSV
Kirjanike Liidu ja Kunstnike Liidu liige, Läti NSV teeneline
kultuuritegelane.
Valdas soome, leedu, ungari ja läti keelt. Tema teeneks tuleb
lugeda, et Vanemuise teatri avamisel esietendus August Kitzbergi
"Tuulte pöörises".
Kunstnikuna oli Pukitsa erialaks puugravüür. Temalt on mitmeid
puugravüüris raamatu-kujundusi, millest märkimisväärseim on
viievärvilises puugravüüris kaas Karl Eduard Söödi luulekogule

Foto geni.com
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"Mälestused ja lootused" (1903) – varasemaid juugendstiili näiteid
eesti kunstis. Ta on loonud ka Kreutzwaldi portreed värvilises litograafias (1903) ja
kahevärvilises puugravüüris (1905) ning viljelenud oforti.
Tema karikatuure avaldati Teatajas ja Rahva Lõbu-leht.

37. Kosksilla kool
Kunagise Halliste kihelkonna kõige vanem kool alustas Jaan Jungi andmetel tegevust 1810.
aastal. Hoone asub Uue- ja Vana-Kariste vahelise tee ääres. Kuna koolimaja kohal oli ojas
palju kive ja vesi jooksis kohisedes nendest üle, siis sellest tuli ka arvatavasti nimi Kosksilla.
Lõplikult suleti kool 2008. aastal. Praegu on eraomandus.
See maja oli helilooja Ants
Kiilaspea lapsepõlvekodu. Tema
isa Enn Kiilaspea oli aastatel
1922-1937 Uue-Kariste valla
Kosksilla 6-klassilise algkooli
juhatajaks, kes asutas UueKariste lugejate ringi juurde
mees- ja segakoori, juhatas
sümfoniettorkestrit (tol ajal
nimetati neid maal
segaorkestriteks) ja
džassorkestrit.
Ta tõi mängijaid (samuti ka
lauljaid) välja sealt, kust teised
neid ei osanud leida.
Endine Kosksilla koolimaja, 2008.
Foto: Tea Kartau

Enn Kiilaspea orkestrites käidi
mängimas kuni 15 km raadiusega.
Olles ise hea viiuldaja, käsitses ta ka
teisi keel- ja puhkpille ning andis
noormeestele algõpetust nende
mängimiseks. Mitmes kohas õpetas
ta kõik orkestrandid välja ise:
nooditundmisest kõlapuhtuseni. Ja
kui orkestrantidest siiski veel
nappus tuli, hakkas ta õpetama
vallakooli poisse.

Vasakult esimene (istub) Enn Kiilaspea. Foto: erakogu

Halliste orkestri külaskäigu ajal Õisu mõisa imestanud aga külarahvas: „Näe, sellel suure pilli
mängijal alles pink jalge all, mänguriist mehikesest endast mitu korda suurem!” Lugu seisis
selles, et kontrabassi tõmbas maestro enda väike poeg Ants, kellest hiljem kujunes
muusikapedagoog, helilooja ja üldlaulupidude üks juhte.

38. Araku kool
Sammaste külas asus Kaarli vallakool, mis varem kandis nime Sammaste kool ja hiljem oli
Araku algkool. Araku kool oli Halliste kihelkonna üks vanemaid koole. Kooli ehitusluba
saadi 1824. a. Õisu noorelt mõisnikult Friedrich von Sieversilt. Kooli ehitasid Sammaste küla
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ettevõtlikud taluperemehed. 1807. aastast oli lapsi õpetanud Hall-papa kodaniku nimega Saul
Saurich.
1837. a täiendati koolimaja ehitust ja 1904 valmis maja juurdeehitus. 19. sajandil olid siin
koolmeistriks ja koolijuhatajaks Laarmannide kolm põlvkonda: Mats Laarmann1824-1855,
Märt Laarmann 1855-1894 ja Mats Laarmann juunior 1894-1910.
1964. a. kool suleti, edaspidi kasutati maja õpilasmalevlaste majutamiseks. 28. mail 1981. a
hävis tulekahjus Araku koolimaja hoone. 10. juunil 1989. a vilistlaste kokkutulekul
avati Araku koolile ning nende rajajaile ja õpetajatele mälestuskivi.
* Taru talu peremees Jaak Raekson (1850-1932) oli loonud Taru puiestiku Iiresoo oja
kaldale, kus korraldati suvepidusid ja koht oli tuntud üle mitme kihelkonna. Oli ka Eesti
Haridusministeeriumi poolt korraldatud „Teejuhis“ soovitus Taru ilusa puiestiku
külastamiseks.

39. Taru kalmed
Kalmeid kirjeldas Jung (1899), samuti esinevad need nii 1926. aasta kui ka 1931. aasta
Halliste kihelkonnakirjeldustes. Sammaste Taru I kivikalmel kaevasid 1880. aastal Jung ja
Aspelin ning 1886. aastal Grewingk. Kihelkonnakirjelduste põhjal võis eristada kolme kalmet,
äärmistel neist olid suuremad kiviprügitused, keskmisel väiksemad, samuti oli keskmisel ka
mullast kuhjatis. Äärmised kalmed olid leiuvaesed, keskmisest leidis Aspelin kaks kelti, ühe
silmusega ja ühe kraega, kolm nooleotsa, kaheksa sirpnuga ja ühe pronksist spiraalsõrmuse
(leiud asuvad kihelkonnakirjelduse järgi Helsinki muuseumis). 2001. aastal oli kalme kaetud
puudega ning servad mattunud kivide alla. Muistisel puudub pass.

Sammaste Taru I kivikalme 2008 ja Sammaste Taru I kivikalme 2009.
Foto: Muinsuskaitseameti fotokogu, Anne Kivi

Sammaste Taru II kivikalme („Kirikumägi“) asub Taru I kalmest umbes 80 m edela pool.
1989. aastal viis kalmel kaevamised läbi Heiki Valk. Kalmet on mainitud Halliste 1926. aasta
kihelkonnakirjelduses. Koht oli tuntud ka „Kabelimäe“ nime all. Kalme asub pisut kõrgemal
künkal, seda katavad puud, kuid künkalagi on puudevaba. Kalme oli kasutusel eelrooma
rauaajast kuni 17. sajandini. 2002. aasta mais olevat kalmet metallidetektoriga rüüstatud. Selle
kohta andsid tunnistust kalmele labidaga kaevatud paarkümmend väikest auku. Muistis on
kaitse alla võetud kalmistuna. Kaevamistulemused 1989. aasta Kirikumäe kaevamistel
paljastus hoburaudsõlgi ja mitu muud eset.
Rahvajutt pajatab, et mäel asunud kirik või kabel, mida kutsutud Katariina kabeliks. Et
talupojad pidanud seal ohvripidusid, olevat käskinud kirikuvõimud kabeli lammutada.

33

*Peeter Ruubel (1859-1929) sündis Taru talu vahetus
naabruses asuva Toksi talu rentniku Peeter Ruubeli perre.
Lapsele pandi isa nimi Peeter. Kuus aastat hiljem osteti
Kääriku talu ja koliti sinna elama. Vallakooli kursuse võttis
ta vanema venna Jaagu juhendamisel läbi jaanipäevast
septembrini. 1871. aastal pääses Peeter Ruubel õppima
Viljandi kihelkonnakooli, mille ta lõpetas 1873. Õpingud
jätkusid Viljandi kreiskoolis 1877. aasta juulini. Lisaks
võttis ta eratunde ladina ja prantsuse keeles ning
võimlemises, sest tal oli kavas minna edasi õppima
Peterburis asuvasse polütehnikumi. Kodutalu suured võlad
ei võimaldanud seda plaani ellu viia. 1877. aastal sai Peeter
Ruubel abiõpetaja koha Karksis. Pärast
kihelkonnakoolmeistri eksami sooritamist jäi ta õpetaja
ametit pidama 37 aastaks. Ta töötas Karksis aastatel 1877—
1880, oli Paistu kihelkonnakooli juhataja 1880—1899 ning
Kõpu poeg- ja tütarlastekooli juhataja 1899—1914.
Foto: erakogu
Ta oli üks Rimmu raamatukogu asutajaid ja
laulu „Kaunimad laulud“ sõnade autor, V laulupeol oli selle pealkiri "Eestimaale".

40. Rimmu küla asub Mulgi vallas Raudna-Kariste tee ääres Kõpu jõe ääres.
Rimmu küla tekkis 1798. a Rimmu veski juurde. Rimmu oli 19. sajandi II poolel tolleaegse
Kaarli valla administratiivseks ja kultuuriliseks keskuseks. Siin asusid vallamaja, vaestemaja,
kool, metskond, meierei, kõrts, kauplused, rahvamaja (Saksamõisas) ja mõned väiksemad
tööstused.

Rimmu Veski järv ja "kadunud katused"
(elektrijaam, jahuveski, saeveski ja Veske taluhooned põlesid 1950. aastal). Foto: erakogu

19. sajandi viimasel aastakümnel liikus tihti Ülemõisa ja Rimmu vahelisel teel siitkandi
populaarseim rahvalaulik Laulu-Mihkel (Mihkel Ilus), seljakott seljas, talvel roobits vööl ja
suvel labidas õlal, kuid ikka suur kannel kaasas. Selliseid seljakotiga talust tallu rändavaid
töömehi - linakolkijaid ja kraavikaevajaid - nimetati Mulgimaal kotlasteks või kotimeesteks.
Sinna tallu, kus Mihkel töötas, kogunes laupäevaõhtuti või puhkepäevil alati palju rahvast
kuulama ta laulu ja kandlemängu. Laulu-Mihklil kui seltsival inimesel oli palju sõpru.
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Üheks tema lähimaks sõbraks sai siin Araku noor koolmeister Mats Laarman (1872-1964),
kes hiljem kogus ta laule ja eluloolisi andmeid. M. Laarmani teateil Laulu-Mihkel ise oma
lauludele viise ei loonud, vaid kasutas tuttavaid lauluviise.
Sageli peatus Laulu-Mihkel Sammaste küla Torimu talus, kus peremeheks oli endine
koolmeister Mihkel Ilus. Ilus hindas Laulu-Mihklit kui andekat rahvalaulikut ja tegi talle
ettepaneku anda trükki oma vanade laulude käsikiri. Laulude kogu "Laulu Mihkli Vana
Kannel" ilmus 1895. a. Viljandis trükis.
Laulu-Mihkliga võis tihti kohtuda Rimmu vanas kõrtsis. Ka siia kogunes pühapäeviti palju
inimesi teda kuulama.
Rimmus on säilinud osaliselt ümberehitatuna endine Kaarli vallamaja. Selles majas töötas
Kaarli valla kirjutajana aastail 1889-1893 luuletaja Kaarel Krimm. Ta tegi agarasti kaastööd
ajalehele "Sakala". Ulatuslikumas teoses "Uba-Kaarli poeg" kujutab ta realistlikult külaelu.
Ainukese raamatuna ilmus 1887. a. lugulaul "Saatuse ja vale vangis".
K. Krimmi külastas mitmel korral sel ajal "Sakala" juures töötanud luuletaja Juhan Liiv. 1892.
a. suvel tuli Juhan Liiv haigena Alatskivilt Rimmu oma sõpra vaatama. 1893. a. kinnitati K.
Krimm "Sakala" teiseks toimetajaks. Ta suri Kadrina kihelkonnas Undlas 1894. a.
41. Rimmu külamaja
Majas tegutseb külaselts Rimmo, perenaiseks
on Anneli Pälsing. Korraldatakse külaelanikele
üritusi, korrastatakse külamaja.

Rimmu külamaja mai 2018.
Foto: Margus Mõisavald

*Jaan Taklaja (1898-1942) sündis Rimmus, suri Siberi
vangilaagris. Päevalehe majandusosakonna toimetaja, Eesti
Ajakirjanike Liidu esimees, Estonia Seltsi juhatuse liige.
Vabadusristi II liigi 3. järgu kavaler. Vabadussõjas osalemise
eest sai talu Saksamõisa.
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42. Uue-Kariste mõis (Neu-Karrishof)
Uue-Kariste mõis lahutati Vana-Karistest 1795. aastal. Eraldatud maatüki kinkis keisrinna
Katariina II krahv Hans Heinrich von Fersenile. Ferseni perekonna kätte jäi mõis kuni 1919.
aasta riigistamiseni. Uue-Kariste rüütlimõisa viimane omanik oli krahv Nikolai Paul von
Fersen. Mõisa peahoone oli pikk ja lihtne ühekorruseline poolkelpkatusega ehitis, mis hävis
1929. aastal tulekahjus. Väga omapärased ja pilku püüdvad olid mitmed historistlikud
kõrvalhooned 19. saj II poolest, eriti meierei, sepikoda ja vesiveski. Tegemist oli
maakivihoonetega, mida ilmestasid mitmesugused tellistega ääristatud ümarkaaravad.
Ümarkaarsed olid neil hoonetel nii aknad kui ka dekoratiivse iseloomuga ehisnišid, millel
praktiline tähendus puudus. Hooneterohkest ansamblist on tänaseni säilinud üksikud hooned.
Uue-Kariste mõisa südames asub looduskaitse alla võetud park ja selle juures pikk käänuline
ülespaisutatud Pale jõgi- Uue-Kariste järv.
Mulgi Külamuuseum (43) asutati 1993. aastal Koskilla kooli küladest kogutud
eksponaatidest Esemed olid eksponeeritud nii koolimajas kui kooli juures paiknevas vanas
aidas. Seoses Kosksilla kooli erakätesse minekuga toodi vana ait Uue-Kariste mõisa parki.
Kosksilla kool asus Mulgi külas ja sellest ka nimi Mulgi Külamuuseum. Muuseum asub
mõisa antvärkide majas veebruarist 2015.

Mõisa antvärkide majas asub Mulgi muuseum (vasakul). Rahvamaja seinal on vabadussõjas langenute
mälestustahvel. Fotod: Margus Mõisavald

1912–2013 tegutses Uue-Kariste raamatukogu (asutati Lugejate Ringi Seltsina, tegutses algul
Uue-Kariste vallamajas, aastast 1939 mõisas valitsejamajas).
Uue-Kariste rahvamaja asutati 1938. aastal. Rahvamajas tegutsevad mitmed ringid ja
külaseltsid, korraldatakse üritusi, kodulooring uurib ajalugu ja teeb näitusi.
Rahvamaja seinal on vabadussõjas langenute mälestustahvel.
Uue-Karistest on pärit Ernst Johannes Kollist, kes oli Inglise kuninga George VI
kroonimispidustuste peakondiiter ja mitme kokaraamatu autor, kolonel Jaan Rink, füüsik
Johan Vilip, kirjamees, kunstnik ja sporditegelane Anton Suurkask, rahvaluulekoguja,
folklorist ja kirjanik Jaak Peeter Sõggel.
*Teel Uue-Karistest Vana-Karistesse jäävad tee äärde kunagiste suurte talude kohad:
Vilpsaare, Puisi suurtalu, Rabi, Koiksaare Ants ja Koiksaare Jaan, Intsaare, Käära. Peaaegu
kõigi talude pererahvas küüditati Siberisse.
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44. Puisi taluhäärber
Uue-Kariste valla Puisi talu peremees Karl Unt lasi 1913. aastal esimese talumehena Eestis
projekteerida arhitektil oma maja. Selle aja kohta väga moodsa projekti autoriteks olid Karl
Burman ja Artur Perna, kelle isa Jaan pidas Abjas kõrtsi. Puisi oli esimene taluhäärber Eestis,
mis on ehitatud arhitektide projekti järgi.
Nelja korstnaga juugendliku puumaja põhikorruse pindala oli projekti järgi 300 m², peale selle
lahtine avar veranda (25 m²) ning lisaks 70-80 m² mansardkorrusel ehk kasulikku pinda kokku
umbes 400 m². Eluruumid olid projekti järgi 11 jalga ehk 335 cm kõrged. Alumise
l korrusel oli avar ühine köök talurahvale ehk peremehele ja pererahvale ehk talu tööperele,
suur söögi- ja eluruumina kasutatav peretuba ning eraldi magamistoad poistele ja tüdrukutele.
Peremehe poolel olid veel kabinet ehk töötuba, võõrastetuba ehk saal ja söögituba, mida
eraldas kokku lükatav sein (pindala kokku 54 m²), kaks magamistuba, vannituba, kaks
väljakäiku, kolm sahvrit ning lahtine rõdu ehk veranda.
Häärberi makett valmis 2009 ja seda saab näha Abja muuseumis.

Pildil olev arhitektide Artur Perna ja Karl Burmani joonestatud Puisi talu vaade pärineb
1913. aastal ilmunud ajakirjast Põllumajandus

45. Liplapi aiatöö- ja majapidamiskool
Kool töötas Liplapi talus aastatel 1910-1927. Oli eesti õppekeelega – esimene omataoline
tervel Tsaari-Venemaal. See oli mainekas kool, kuhu sõideti õppima kõikjalt Eestist. Kokku
õppis koolis seitsmeteistkümne aasta jooksul 568 tütarlast. Õppetöö kestis koolis igal aastal
seitse kuud. Tunnid algasid aprillis ja lõppesid saagi koristamisega oktoobris. Ühekorraga
kogus Liplapil aiandus-, mesindus-, kodu-, majandus- ja söögitegemistarkusi 20-24 tüdrukut.
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Kool asutati preili Marie Sapase
(1875-1950) poolt, kes oli
koduõpetaja kutse saanud Tartust,
kasvatuskursuse võtnud aga
Moskvast. Edasi õppis ta Soomes
Järvenlinna aiatöö ja
majapidamiskoolis ning täiendas
ennast Saksamaal. Marie Sapas oli
üks eesti rahvarõivaste uuesti
kasutusele võtmise propageerijaid.
1949. aastal viidi 74-aastane vana
daam Valga vangilaagrisse, kus ta
aasta pärast suri.
Koolihoone aset märgib mälestustahvliga raudkivi.

Liplapi aiatöö- ja majapidamiskool. Foto: Jörgen Siil

46. Maru kool
Hoone valmis 1812, töötas algkoolina ja suleti 1932.
Selle kooli olemasolu on näha kõikidest koolide tegevust käsitlevates dokumentides.
Seejuures on kooli alati nimetatud esimeste hulgas. Raamatuid muretsesid lastevanemad.
Kaevati, et neid polnud saada ja need olid kallid.
Maru kool oli 19. saj lõpul teiste kihelkonna vallakoolidega võrreldes mõnevõrra suurem.
Õpilaste arv on olnud üle poolesaja.

Maru kool oli 19. saj lõpul. Foto: erakogu
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1897. aastal sündis koolijuhataja Ado Thari tütrena Agnes
Taar.
Agnes Taar (1897–1976) sai kutseliseks kirjanikuks 1928.
Oli viljakas peamiselt lastekirjanduse põllul. Mitu
näidendit on olnud edukad. Kirjutas veel romaane,
lastenäidendeid, libreto A. Wirkhausi operetile
”Veskineiu” ja muud. 1950 heideti ta süüdistatuna
kodanlikus natsionalismis koos Betty Alveri, Kersti
Merilaasi, August Sanga, Johannes Semperi ja teistega
ENSV kirjanike liidust välja.
17. septembril 2017 avati Vana-Karistes Maru kooli juures
Eesti Looduskaitseseltsi A. Kitzbergi nimelise osakonna
eestvedamisel kirjaniku Agnes Taar-Kajara mälestuskivi.
Kirjanik Agnes Taar-Kajar

47. Kävardi talu
Vana-Kariste kroonumõisale kuulunud 120-hektarise talu ostis 1884 Baltimaade Riigivara
Valitsuselt 2175 hõberubla eest Hendrik Kevard (ka Kevart v Kävart). 1908 ostis talu
oksjonilt 10 643 rbl eest endale talupoeg Aleksander Roger. Kui vanaperemees 1924 suri,
pärisid talu tema pojad Oskar ja Alfred.
1935. ostis Oskarilt mõttelise poole ära Šveitsi kodanik Hilda Heuberger-Kapsta.
Elumaja on projekteeritud 1936. aastal Berni arhitekti Hans Streitil poolt ja valminud 1937.
aastal.
Kävardi oli enne sõda isemajandav ettevõte, kus leidis tööd seitse inimest. Koristustöödeks
võeti juurde abilisi.

Kävardi talu 1938. Foto: erakogu
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1939. aasta suvel põllumajandusloenduse ajal täidetud talundilehelt on võimalik jälgida
majapidamise seisu täpselt üks aasta enne sundvõõrandamist. Kävardi talu andis VanaKariste koolilastele tasuta piima.
Kui 1940. aasta 23. juulil Kävardi valdused natsionaliseeriti, lahkus selle perenaine Greta
Kapsta ööpimeduses kiiruga kokku kahmatud varanatukesega talust ja põgenes oma poja
Hansu juurde Sürgaverre.
1946 loodi Kävardil Abja Invaliidide Kodu koos abimajandiga Kävardi. Hiljem kandis ta
nime Abja Internaatkodu (1981), Vana-Kariste Internaatkodu (1983), Vana-Kariste
Hooldekodu (1992).
Kui talu 1997 pärijaile tagastati, kolis asutus Kävardilt välja. Hoone on olnud kasutusel
suvekoduna.
Kävardi kuulub Leida Kapsta-Wüthrichi vanema õe Hilda Kapsta-Heubergeri tütrele Heidile.

48. Vana-Kariste koolimaja
1931–32 ehitati Vana-Karistel kohalike talupidajate rahadega koolimaja, kus 2007. aastani
tegutses algkool (vahepeal ka Vana-Kariste 7. klassiline kool). Aastatel 1973-1992 tegutses
majas internaatkodu.
Praegu kuulub hoone külaseltsile ja on kasutuses külamajana, mis on põhjalikult renoveeritud.
Hoone on kahe täiskorrusega klassitsismi mõjutustega u-kujulise põhiplaaniga madala
kelpkatusega puitvoodriga ja tihedaruuduliste akendega. Lihtsat hoonet ilmestab dekoratiivne
laudis.

Vana-Kariste koolimaja, 1991. Foto: J. Vali

Vana-Karistes endise vallamaja seinal avati 2008. aastal, Eesti Vabariigi 90. aastapäeva eel,
taas mälestustahvel Vabadussõjas langenud sõjameestele. Esmakordselt avati Vana-Karistes
mälestustahvel Vabadussõjas langenuile kohaliku haridusseltsi eestvedamisel 24. veebruaril
1936. Tõenäoline on, et mälestustahvel peideti nõukogude okupatsioonivõimude eest ja see
hävis.
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Esiplaanil on Vana-Kariste vallamaja, mille seinal on vabadussõjas langenute mälestustahvel. Paremal
puude taga paistab külamaja, endine Vana-Kariste koolimaja.
Foto: Margus Mõisavald

49. Kuivsaapa talu
Sellele talupidajale kuulunud eesõigused juba Rootsi ajast saadik. Mõisavalitseja olevat
püüdnud neid kitsendada, talumehed käinud aga 1645. ja 1673. aastal Rootsis selle pärast
kaebamas ja said tõendi kinnitamaks, et on kohustustest vabad. Ka Vene ajal jäeti talule
Rootsiaegsed õigused.
Talu häärberi lasi ehitada
Šveitsis õppinud ja
töötanud meditsiinidoktor
Els Sapas-Blum (1892–
1945). Krohvitud
puitmajas, kust ei
puudunud ka veevärk, oli
12 eluruumi, hoonet
ilmestasid rõdud ja
verandad. 1941. aastal pere
küüditati, 1950–1970 oli
majas Kariste kolhoosi
keskus, hiljem elasid seal
majandi töölised.
Praeguseks on hoone
hävinud.
Kuivsaapa talu koduväi oli pärit Šveitsist, seepärast olevat uue
elumaja projekti 1930. aastail teinud samuti šveitsi arhitekt.
Foto: Eesti Rahva Muuseum
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50. Kivirist
Üks allesjäänud kolmest rootsi ajast pärit omapärasest
ristist, mis on püstitatud 1600. aasta hilissügisel Rootsi ja
Poola vägede vahel toiminud lahingus langenud meeste
auks Vana-Kariste lähedal Saapa talu maadele.

Kivirist.
Foto: Margus Mõisavald

51. Muku kool
Kool ehitati ja alustas tegevust 1860. aastal. Õpilaste arv oli 40-60. 1932. aastal kool suleti.
See on Halliste kihelkonnas asunud vallakoolidest ainuke, mille hoone on esialgsel kujul
säilinud.

Endise Muku kooli hoone. Foto: Margus Mõisavald
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52. Vana-Kariste
Vana-Kariste mõisast on teateid alates 1641. aastast. Peahoone on ammu kadunud, osa
kõrvalhooneid on alles, sealhulgas viinavabrik-õllekoda.

Vana-Kariste mõisa õllekoda. Foto: Margus Mõisavald

53. Koodiorg
Endise Vana-Kariste mõisa õllekoja juures on rohkesti koopaid, üldpikkusega 106 m. Need on
tõenäoliselt loodusliku tekkega ja inimese käega laiendatud. Koodiorg on seotud Vanapagana
muistenditega.

54. Abja-Paluoja Esimesed andmed Abja kohta on 1504 aastast. Veel 19. sajandi kolmandal
veerandil asus praeguse linna kohal ainult pikk kõrts, mille ees peatusid Tartumaalt Pärnu
suunduvad linavoorid. Aga juba siis
peeti Paluoja kõrtsi juures sügislaata.
See oli suurim Eesti kariloomade laat.
Abja laadale sõitis kariloomade
ülesostjaid Riiast, kes maksid nende
eest kõrgemat hinda kui kohalikud
lihunikud. Loomi toodi Apja mitte
ainult Hallistest, vaid ka kaugemalt.
Pärast laata aeti neid suurte karjadena
Penuja kaudu Lätimaale.

Abja laat. Foto: erakogu
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Käsitööliste ja kaupmeeste alevikuks kujunes see paik välja 1890. aastal. Uut asulat hakati
Abja-Paluojaks nimetama sellel piiril voolava Paluoja oja tõttu.

Kõrts, mida samanimelise oja järgi nimetati Paluoja kõrtsiks. Foto: Jaan Piiskop

Et 1897. aasta 13. veebruaril avati raudteeliiklus, mis hakkas Abja-Paluoja ühendama nii
Viljandi, Pärnu kui ka Valgaga, kasvas alevik jõudsalt edasi.
1914. aastal asutati Abja-Vanamõisa lähedale ühisettevõttena toorlinavabrik, mis oli Tsaarivenemaa esimene sooja vee leotusega linavabrik. 1922. aastal hakkas tööle linapuhastus- ja
ketrusosakond ning värnitsavabrik. Abja linavabriku taga töölistemajade lähedal on häärber,
mida rahvas inseneri lossiks kutsus. Selle ehitas Abja toorlinavabriku asutaja ja juhataja,
insener Mats Kissa.
Eesti vabariigi aastail elas Abja-Paluojal ligi tuhat elanikku. Ka siis säilitas Abja laat oma
endise ulatuse. Laadaplatsi keskel, kõrtsist ümberehitatud koolimaja ees tungles laadapäeval
nii palju rahvast, et lastel oli kooliminek raskendatud. Kool tuli neil päevil sulgeda. Nüüd ei
aetud pärast laata kariloomi enam Lätti, vaid paigutati rongile Võhma ja Tallinna
eksporttapamajja saatmiseks.
29. detsembril 1945. aastal saab Abja-Paluoja aleviks. 01. oktoobril 1950. aastal moodustati
Abja rajoon keskusega AbjaPaluojal. Rajoonil asus JaanusHansu talu maadel lennuväli (55),
mida ka vajadusel kasutati. Abja
rajoon liideti 31. detsembril 1962.
aastal Viljandi rajooniga. 1993.
aastast alates võib Abja-Paluojat
linnaks nimetada. Tänapäeval asub
Abja-Paluojal Mulgi Vallavalitsus.
Linnas on mitmeid ettevõtteid,
kultuurimaja, raamatukogu,
gümnaasium, spordi- ja
tervisekeskus, noortekeskus,
Vaade Abja-Paluojale 2015. a suvel. Foto: Margus Mõisavald
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lasteaed, muusikakool, päevakeskus, esmatasandi tervisekeskus, apteek jne. Suurimaks
vaatamisväärsusteks on pangahooneks ehitatud (valmis 1929, arhitekt E. Kuusik) praegune
Abja muuseumi hoone ning kultuurimaja (valmis 1957, arhitekt A. Matteus).
Vanemad andmed koolihariduse kohta on aastast 1683. Halliste kiriku köster Bent Johan Funk
õpetas lugemist. Edasi on kooli toimimise kohta üksikuid andmeid. Muutus toimus 1803.
aastal kui ilmus rahvahariduse määrus, millega loodi ühtne koolisüsteem. 1812. aasta aruanne
Tartu õpperingkonna koolikomisjonile kooliõpetuse kohta märgib, et kihelkonnas ainult Abja
mõisavalitsus sunnib lapsi kooli minema ja on ametisse palganud kaks kooliõpetajat, kellest
üks on Kaidi talu peremees Jaanus Laas.

56. Kaidi koolimaja
1856. aastal ehitati pastor Ernst Schneideri nõudmisel Kaidi talu maale esimene Abja
koolimaja. See oli 12 sülda pikk ja 5 sülda lai. Selle kooli õpetajaks valiti 1857. aasta kevadel
Jaan Jung Pilistvere kihelkonnast.
Kooli astusid lapsed 11-aastaselt. Koolis käidi 5 päeva nädalas 18 nädala jooksul, see on 90
päeva aastas. Alustati tavaliselt mardipäeval ja lõpetati paastumaarjapäevaks. Kokku käidi
koolis kolm talve. Õppeplaanis olid järgmised õppeained: piiblilugu 3 tundi, katekismus 3
tundi, testamendi lugemine 1 tund, kirikulaulude laulmine 3 tundi, rehkendus 4 tundi, eesti
keel 5 tundi, geograafia 2 tundi ja vene keel 11 tundi nädalas.
Koolil oli orel, 3 gloobust, Euroopa kaart ja rehkenduse masin. Õpilaste kasutada oli kaks
klassituba, kaks magamistuba ja kaks sahvrit. Kõik koolilapsed magasid kooli juures.
Koolmeistri kasutada oli kolm tuba, köök, ait, laut, rehi ja 11,5 tündrit maad. Palka talle ei
makstud. Kool sai valla käest 70 sülda puid ja 10 rubla valgustuse ja 17-18 rubla tindi ja
paberi jaoks aga seda mitte igal aastal.
Legend räägib, et parunihärra Reinhold von Stackelberg tuli oma noore proua Henriettega
Kaidi kooli pühitsema. Ta laskis enne pidustust maja roheliste pärgade, kuuskede ja
triiphoonest saadud roheliste taimedega ehtida. Igal aknal säras kümne küünlaga püramiid.
Koolimaja nägi kaugelt vaadates välja nagu tulemägi. Õues oli üles riputatud rida kirjusid
laternaid ja laternate read ulatusid mõlemal pool tee äärt kuni mõisani. Kokku olid kutsutud
kõik valla koolilapsed, peremehed ja mitme valla ametnikud. Koolimaja pühitses noor
kirikuõpetaja E. M. Schneider. Kooli patrooniks sai paruniproua ja koolile anti tema järgi
nimi – Henriette kool. Pärast pühitsemist pidutsesid valdade ametnikud ja saksad, rahvale
jagati ka saia ja veini. Heniriette koolile ja Peraküla koolile lubas parunihärra prii kütte.
Jaan Jung (1835-1900) valiti Kaidi kooli õpetajaks 1857. Ta töötas selles koolis kuni 1898.
aastani, see on 41 aastat. Teda tunti ümbruskonnas kui ärkamisaja kultuuritegelast. Ta on
Eesti esimene eestlasest arheoloog ja ajalooliste muistendite uurija, kes võttis arvele suure osa
linnamägedest, kalmetest, ohvrikividest ning muudest kinnismuististeist. Neid on ta
põhjalikult kirjeldanud kahe köitelises „Muinasaja teadus eestlaste maal“. Kolmanda osa
andis välja peale tema surma Kolga-Jaani pastor Villem Reimann.
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Kooli asukohale paigaldati
20. detsembril 1979. aastal mälestuskivi.
Foto: erakogu

Jung tõlkis esimesena eesti keelde Läti Hendriku „Liivimaa kroonika“ ja andis välja õpikuid,
oli eesti Kirjameeste Seltsi, Eesti Aleksandrikooli, Karksi karskusseltsi Iivakivi, Viljandi Eesti
Põllumeeste Seltsi asutajaliige.
Järgmine kooliõpetaja oli aastail 1889-1929 Jaak Raekson. Viimaseks kooliõpetajaks oli Anna
Hain. Kool suleti 1933. aastal. Lapsed ja õpetajad toodi üle Abja-Paluoja algkooli.

Mälestuskivi Kaidi kooli õpetajale Jaan Jungile aastal 2019. Foto: Margus Mõisavald

*Teel Abja-Paluojalt Penujasse
Nuudi kalmesse on arvatavasti maetud 1695.-1697. aastal nälga surnud või 1710. aastal katku
surnud inimesed. Neid oli Abjas 573, Pornuse-Kaubil 432, Karistes 294, Penujas 247,
Veeliksel 59 inimest.
Tee lähedal põllul endise taluõue ja metsa vahel asub väike voor. Rahva mälujärgi oli seal
sajandeid tagasi Urite hiis, kus rahvas nii Abjast kui ka Penujast ohverdamas käis.
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57. Näitleja Aleksander Teetsovi (1891-1946) lapsepõlvekodu
Villema talus veetis lapsepõlve näitleja, lavastaja, Pärnu
kutselise teatri asutaja, teatri direktor
Aleksander Teetsov. Ta lõpetas aastal 1906 Pärnu
linnakooli, õppis elektrikuks. Lavategevust alustas aastal
1907 Pärnu seltsides, aastatel 1909–1911 õppis Endla
seltsi lähetusel Vanemuise teatris Karl Menningu juures
teatri-juhiks ja töötas ühtlasi näitlejana.
Ta oli kutselise Endla teatri asutajaid ning aastatel 1911–
1914, 1922–1924 ja 1925–1932 näitleja. Aastatel 1914–
1916 oli ta Vanemuise teatri näitleja, aastatel 1916–1922
näitleja. Aastatel 1924–1925 oli Ugala teatri näitleja ja
direktor ning aastatel 1932–1944 Tallinna Töölisteatri ja
aastatel 1944–1946 Noorsooteatri näitleja. Ta on
mänginud ka kuuldemängudes ("Kosjasõit", 1941).
Aleksander Teetsov. Foto: Endla teatri fotoarhiiv

58. Alistemägi
Alistemägi asub Penuja lähistel, umbes ühe kilomeetri kaugusel asulast põhja pool. Mäele
viib aeglaselt tõusev ja veidi kurviline tee ning mäe all voolab Penuja oja. Alistemägi oli
muinaseestlaste püha paik. Seal korraldati usuriituseid ja paluti abi muinasjumalalt Taaralt.
Mäel põles võimas tuli, rahvas tantsis ja laulis tule ümber. Rahvapärimuste alusel oli mäel
asunud pärast ristiusu vastuvõtmist esimene Aliste kabel, mis pühendati pühale Annale.
Katoliku kiriku munkadel oli komme ehitada tihti kabeleid muinaseestlaste pühadesse
paikadesse.

59. Penuja külamaja
Külamaja asub endises koolimajas. Penuja vana ehk esimene koolimaja ehitati kiriku kõrval
1875. aastal. Vene õigeusu kihelkonnakool oli Penujas alustanud tööd juba aastal 1861,
abikool kaheksa aastat varem, aastal 1853. Lõpuks oma majja kolinud kool oli kaheastmeline:
valla- ehk abikooli aste ja kihelkonnakooli aste. 1919. aastal toodi Penuja kihelkonnakooli
juurde üle ka 1838. aastal asutatud Niitsaadu kool. (Niitsaadu koolist räägib oma ''Ühe vana
tuuletallaja noorepõlve
mälestustes'' August
Kitzberg, kelle vend Jaan
Kitzberg oli Niitsaadul
koolmeistriks).

Penuja koolimaja 1870ndatel
aastatel. Foto: erakogu
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1920. aastal muudeti Penuja kihelkonnakool nime järgi algkooliks ja selle ülalpidajaks sai
Penuja vald. Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude
koolikorralduse järgi muudeti Penuja, nagu enamus teisigi riigi algkoole, 7-klassiliseks
mittetäielikuks keskkooliks. Seda nime - Penuja Mittetäielik Keskkool - kandis kool aastatel
1944-1950. Aastatel 1950-1962 oli kooli nimeks Penuja 7-klassiline Kool, siis viidi vanemad
klassid üle Abja Keskkooli ja kool sai üheksaks aastaks taas tagasi oma vana nime Penuja
Algkool. 1971. aastal kool suleti.
Hoones on tegutsenud raamatukogu ja sidejaoskond, vahepeal seisis vana maja ka tühjalt.
1990. aastate algul ehitati maja ümber uueks. Esimest maja meenutab vaid uue hoone samale
vundamendile laotud põhiosa, täielik uusehitis on parem tiib. Maja sai ehituse lõppedes uhke
ja avar rootsipunane, selles tegutses aastatel 1993 - 1999 koolijuhataja Ingrit Porkaneni käe all
veelkord Penuja Algkool. Peale algkooli lõplikku sulgemist seisis maja mitmeid aastaid taas
praktiliselt tühjana. Külaselts sai 2004. aastal põllumajanduse ja maaelu arengu programmist
SAPARD külamaja renoveerimiseks 198 000 krooni toetust. Abja vald tasus 10-protsendilise
omafinantseeringunõude, vallavolikogu tegi otsuse lisada summale veel 50 000 krooni. Selle
rahaga said korda ja sisustatud saal, söögituba, köök, külaliste- ja arvutituba, külavanema tuba
ning abiruumid. 2011. aastal sai külamaja endale järjekordse projekti raames uued aknad ning
kena päikesekarva välisilme. Renoveeritud maja pakub häid võimalusi puhkamiseks.

Penuja külamaja 2019. Foto: Margus Mõisavald
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60. Penuja kirik
Aastal 1871 alustati kiriku ehitusega, kuna kirikul polnud aga piisavalt raha, et soetada
teeäärne maatükk, ehitati kirik soo äärde ning seepärast on ka sissepääs soo poolt. Penuja
Kõikide Pühakute Kirik õnnistati 12. juulil 1873. aastal. Samal ajal valmisid ka maja
preestritele ja nende abidele ning koolimaja. Algul toimus jumalateenistus sõjaväe kasarmus,
mis asus Jussi kõrtsi läheduses. Kohalike üleminek luteri usust vene õigeusku algas 1840.
aastal, kuna rahvale lubati siis tasuta maad. 1852. aastal oli Penuja koguduses 1072 liiget ja
kogudust on teeninud üle paarikümne vaimuliku.

Penuja Kõikide Pühakute kirik. Foto: erakogu

Penuja kirik 2019. Foto Margus Mõisavald

1919. a punaste poolt hukatud ja 2004. a pühakuks kuulutatud õigeusu vaimulik Joann
(Jaan) Pettai (1894-1919) määrati ametisse Penuja kogudusse, kuhu ta asus elama koos
abikaasa Ksenjaga. Detsembri keskel sai ta õelt Karulast kirja, et nende isa on haige, ema aga
surivoodil. Vaimulik asus pärast pühi teele Valka, et sealt Karulasse edasi sõita. Punased oli
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aga Valga hõivanud ning seal oli kehtestatud komandanditund. Linna jõudnud preester
vahistati ja teda hakati üle kuulama. Isegi valla töötute ja maatameeste saadikute nõukogu
esimees kirjutas kommunistide staapi uurijale, et Joann Pettai hoidis alati sõnades ja tegudes
vaeste ja maatameeste poole. Ent kommunistid otsustasid vaimuliku kui “klassivaenlase”
suhtes teisiti.
Nikolai Leisman (1862-1947) oli eesti õigeusu vaimulik, Petseri kloostri ülem, Petseri
vaimuliku seminari juhataja ja Petseri ülempiiskop.
Sündis kooliõpetaja peres. Ta lõpetas Põltsamaa
kihelkonnakooli, Riia Vaimuliku Kooli ja Seminari
1883 köster-kooliõpetaja kutsega ja Peterburi
Vaimuliku Akadeemia 1887 teoloogiamagistri
kraadiga. 1933. aastal sai temast Petseri kloostri ülem
ja õnnistati mungarüü kandjaks. Tervise halvenedes
tuli 1940. aastal Penujasse Vahtrase tallu olles samas
ka preester
Penujas ning lühikest aega 1943. aastal metropoliidi
abi Tallinnas. Nikolai Leisman suri 27. aprillil 1947
Penujas ning maeti Penuja kiriku lõunapoolse haarde
seina äärde. 1979. aastal rüüstati tema haud ja tema
põrm maeti ümber Penuja kalmistule (61).
62. Penuja mõis (Penniküll)
Läbi aegade on ostu, pantimise ja pärimise teel Penuja (Penneküll) mõis sageli omanikke
vahetanud. 1870. aastal ostis selle 20 800 rubla eest Abja valla mees Peeter Widriks, kellest
sai üks esimesi eesti soost mõisnikke.
August Kitzberg iseloomustab mulgist mõisnikku Vidriksit järgmiselt: «... Ta oli sel ajal juba
vanaldane mees, sõi võid ainult meega pooleks segatult, oli rasvane, paksu kõhuga, pöetud
habemega; tema tuju oli alati hea, ta armastas väga teisi pilgata ja, kus võis, ninakatele
ninanipsu ja vingerpussi mängida. Laokile jäänud mõisa põllud seadis ta varsti korda, aga
muidu ajas ta sellega uhkust, et võimalikult talupoja elu püüdis elada ja riiete poolest täiesti
talumeheks jääda.

Penuja mõis 1971. Foto: Abja maaturismi koduleht
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Vanade abjakate nahktasi rippus tal alati rihmaga ümber niuete seotult ees. Vidriks ostis
endale ka tõlla, seest sinise kaleviga vooderdatud. Aga Vidriks ei tarvitanud tõlda iial ise, kui
ta kirikusse sõitis, siis ikka naisega ühehobuse redelvankris ees, aga mõisa teenrid ja tüdrukud
ikka mitmehobusetõllaga sõitsid taga järel. Muidugi tahtis ta kõiki rüütlimõisa õigusi, mis
kuidagi olemas, alles hoida ja pinnis valda kuis võis. Nõnda ajas ta kogu valla klaperjahile,
ehk küll hunte enam ammu juba meie maal keegi polnud näinud. Ise ta jahile ei läinud, aga
pärast jahti oli mõisas alati pulm. Ajajatele anti süüa ja juua, küttidele tehti suurepärane pidu.
Ka õigust mõisnikkude maapäevast osa võtta Riia landstoal ei jätnud ta kasutamata. Kahjuks
ei osanud ta saksa keelt. Tal olnud aga Kaubi mõisaomaniku von Bockiga kokku räägitud: kui
asjade otsustamisel häält andes vaja olnud püsti tõusta ehk istuma jääda, pidanud ta nõnda
tegema, nagu von Bock ees teeb. Ilma frakkülikonnata ei ole teda landstuppa sisse lastud. Ta
muretsenud endale ka kohe niisuguse, aga sidunud enesele siiski oma nahktasi ette. Seda ei
ole keelatud. [...] Oma ainukest poega Vidriksit ta palju ei koolitanud, laskis elementaarkooli
läbi teha. Teisest abielust noore naisega oli tal ka ainuke tütar.»
Praeguseks ei ole mõisa peahoonet alles, ka kõrvalhooned
on üsna kehvas seisus. Säilinud on Penuja mõisapark.
Selles on Penuja tamm(63), mille ümbermõõt on 449 cm
ja kõrgus 28 meetrit. Penuja ümbrus on muististerohke.
Siin on mitu kalmekohta ja rahvapärimustega seotud
kohti.

Penuja tamm. Foto: Margus Mõisavald

Sika talus Penuja külas on sündinud skulptor ja kauaaegne Kunstiakadeemia õppejõud
August Vomm (1906-1975). Tema loomingupärandist tänaseks asub suurem osa Eesti
muuseumikogudes. Viljandis Johan Laidoneri platsil asub August Vommi skulptuur „Poiss
kalaga", mis paigaldati platsile 1932. aastal.
64. Rootsi kalmistu asukohta tähistab ristiga maakivi. Rahvajutu ja Jaan Jungi väitel olla
elamu, mis on tänapäeval küla kõige vanem hoone, lähedale maetud rootsi sõdurid. Hoones
on säilinud omapärased ahjud.
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Ristiga maakivi Rootsi sõdurite matmiskohal.
Foto: Jaan Roots

65. Parun Friedrich Adolph Stackelberg matmiskoht
Aastatel 1780-1824 Abja mõisat valitsenud Friedrich Adolf von Stackelberg olevat olnud
vägivaldne mees, kes kord kogemata karjatüdruku surnuks peksnud. Hiljem hakanud teda
süümepiinad vaevama ning ta tahtis, et teda maetaks Siitame karjamõisa majandusõue ette. Ta
oli öelnud omastele „Ma ei ole väärt, et mind maetakse pühitsetud mulda, mind tuleb matta
põllupeenrasse“. Kalmul olnud neli kõrget kivisammast, mis olid omavahel kettidega
ühendatud ja uhke mälestusplaat.
Parun Stackelberg oli julm nii orjade kui loomade vastu ning sai selle eest lausa 500-rublase
trahvi. Seesama parun ehitanud aga Abja mõisa üles. Tol ajal kasvanud Peterburi linn vajas
palju nii toitu kui viina ja tänu sellele läksid Eestis mõisad ülesmäge ja rikastusid. Julma
Stackelbergi pojapoeg laristas kogutud varanduse hiljem paraku maha.

66. Lopa koobas
Punakaspruunist liivakivist kujunenud Lopa paljand ehk „Lopa Põrgu“ on 6,5 meetri kõrgune
ja 30 meetri pikkune üks pikemaid huvitava ehitusega Eesti looduslikke koopaid Pöögle oja
kaldal. 1997. a suvel mõõdistati koobas uuesti ja pikkuseks saadi 37 meetrit. Koopa suund on
loodesse. Koopasuu, mis asub paljandi seinast 1,8 m sügavamal on 4 m lai ja 2,5 m kõrge
ning tema põhjapoolsest küljest voolab välja 0,3-0,4 m laiune veerohke maa-alune oja.
August Kitzbergi kaudu on paljandil seos Eesti kultuurilooga, nimelt Lopa talu on saanud
tuntuks teoses "Kauka jumal" kirjeldatud sündmuste tegevuskohana.
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Lopa paljand ja koobas. Foto: Kerstin Rei

67. Maie koolimaja ja kirjanik August Kitzbergi tubamuuseum
Pöögle valla kool Maiel ehitati 1867. aastal Maie talu maale. Sellest ka kooli nimi. Alguses
olid kool, vallavalitsus ja kogukonnakohus ühes majas. 1871. aastani oli koolmeistriks Johann
Känts, siis tuli Maiele Jaan Kitzberg. 1873. a kinkis Pöögle mõisaomanik krahvinna Mellin
koolile uued koolilauad ja harmooniumi. 1875. a laskis krahvinna ehitada uue koolimaja, kuna
ruumi jäi mitme asutuse jaoks väheks. Vanasse koolimajja jäi Pöögle vallamaja. 2. detsembril
1875. a peeti uue kooli pühitsemispidu, kus ka Abja koolmeister Jaan Jung esines.

Koolmeister Jaan Kitzberg.
Foto: erakogu

Krahvinna Mellini kingitud uued koolilauad ja –pingid.
Foto: erakogu
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Kitzbergide aeg oli Maie kooli õitseaeg. Rajati ilu- ja puuviljaaed. Neil oli oma
loomuomaduste poolest kui ka tolleaegsete kultuuriolude tõttu ümbrusele suur kasvatav mõju.
Jaan Kitzberg pani tööle laulukoore, võttis aktiivselt osa karskusseltsi "Iivakivi" maja
ehitamisest ja seltsi tegevuse arendamisest.
Tagasiminek koolielus tuli aastatel 1918-1933. Vallavanemad ei olnud koolist huvitatud.
1926. a juhtis koolivalitsus tähelepanu Maie Algkooli ruumide halvale olukorrale.

Maie koolimaja 1932.
Foto: erakogu

Aastail 1928-1936 oli koolis õpetajaks Anton Animägi. Koolielus algas jälle tõusuperiood.
Peale koolitöö tegeles ta palju muusikaga. Ta asutas Karksisse 1924. a laulu-ja mänguseltsi
ning puhkpilliorkestri. Pöögles organiseeris ning juhatas sega- ja meeskoore. Koolitöös
abistas teda abikaasa Alice Animägi (Särev). Oma kulu ja kirjadega remontis Anton Animägi
koolimaja. Esimesed 14 raamatut kooli raamatukokku toodi 1922. aastal.
1936.-1940. aastani oli õpetajaks August Tammaru. Elu koolis läks ikka veel tõusuteed.
Paljud mäletavad õpetajaid Hilda Toomet, Misella Roostalu, Elsa Mäge, Renate Soometsa,
Leili Kirikut, Maie Torimit, Asta Jaaksood ja Heiti
Raidi. Kõige kauaaegsema töö au kuulub Leili Kirikule.
Tema eestvedamisel loodud Maie Algkooli
koduloonurgast kasvas hiljem välja August Kitzbergi
tubamuuseum, mille hingeks sai kodu-uurija, kooli
viimane juhataja Asta Jaaksoo (1930-2017).
1964. aastal Maie Algkool suleti. 1992. aastal paigaldati
Asta Jaaksoo algatusel selle asukohta mälestuskivi.
5. augustil 1964. a asutas Kõrgemäe sovhoos Maie
koolimajasse lastepäevakodu, mille juhatajana töötas 20
aastat Asta Jaaksoo. Kõrgemäe lastepäevakodu suleti
1994. aasta kevadel, viimane juhataja oli Leida
Berezjuk.
Asta Jaaksoo. Foto: Margus Mõisavald
Mulgimaa suurima kirjaniku mälestuseks on Maiel vanas vallamajas A. Kitzbergi
tubamuuseum. August Kitzberg tuli Niitsaadult koos venna Jaaniga Maiele, kui viimane sai
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siin 1871. aastal vallakirjutaja ja kooliõpetaja koha. Kitzberg elas venna juures ja abista teda
tema töös vaheaegadega aastail 1871-1877 ja 1891-1892.

A. Kitzbergi elukoht Pöögles Maiel.
Foto 1960. aastast. Kitzbergi muuseumi arhiiv

A. Kitzbergi tubamuuseum Maiel, 2019.
Foto: Margus Mõisavald

Muuseumi avamine toimus 27. detsembril 1983. Tuba-muuseumi rajamisele aitasid kaasa
Tartu Kirjandus-muuseum, Tallinna Teatri- ja Muusikamuuseum, sugupuu-uurija August
Kits, Kitzbergi-päevade mõtte algatajad Jaan Kits ja Aare Mäemets. Esimesed Kitzbergi
päevade läbiviijad olid tuntud koduloolased J. Põldmäe, J. Riisalo, T. Univer, H. Piir, H.
Kattai jt.
Asta Jaaksoo on töötanud August Kitzbergi kirjanduslike paikade giidina ühiskondlikus
korras alates 1959. aastast kuni oma surmani 2017. aastal.
Pöögles alustas A. Kitzberg kirjanduslikku tegevust. Siin
kirjutas ta jutustused "Valge kirik kivivaremete seas ehk
room ja kurbtus kaksikvennad", "Sauna-Antsu "oma"
hobune", "Libahunt", "Rätsep Õhk ja tema õnneloos",
"Punga Mart ja Uba-Kaarel", millest mitmed hiljem
dramatiseeris.
Muuseumis saab tutvuda põhjalikult Kitsede suguvõsaga,
Kitzbergi loominguga ja vallakirjutaja töötoaga.
Hoonel on mälestustahvel.

Kirjanik August Kitzberg.
Foto: Kitzbergi muuseumi arhiiv

68. Indu
See oli lühim tee Pornuse ja Kaubi mõisa ning Abja mõisa vahel. Üle Halliste jõe viis omal
ajal Indu puitsild, mis 2010. a taastati jalakäijate sillana. Rajatis on 16 m pikk ning 1,5 m lai,
laudkatte ja metallpiiretega. Vahetult enne jõge on Indu kõrtsi asukoht, kus elas legendaarne
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ravitseja Agnia Avi, keda rahvasuus tunti Indu Nõia nime all. Tema ravimeetodid olid nii
tõhusad, et ta oli kuulus üle Eesti. Kõrtsi savihoone ei ole säilinud, kuid krunt on eeskujulikult
hooldatud eravaldus.

Indu kõrtsi asukoht.
Foto: Piret Kask

Indu sild
Foto: Margus Mõisavald

Üle silla minnes, matkaraja vasakul pool, veidi maad Halliste, poole asub lihtne kuid
kultuuriloolises kontekstis omapärane mälestuskivi (69) mehele, kelle hobune hakkas tõusul
lõhkuma ja vankris olnud inimene suri kukkumisel saadud vigastustesse. Mälestuskivi
peetakse teadaolevalt Eestis esimeseks mälestusmärgiks liiklusõnnetuses hukkunule.

70. Abja mõis (Abia)
Abja mõisa on esmakordselt mainitud 1460 ja arvatavalt praegusel kohal asub Poola võimu
ajast 16. sajandi lõpul. Varasemad teated mõisa kohta pärinevad 1582. aastast, mil see kuulus
perekond Vietinghoffile. 1611 pantisid pärijad mõisa Jürgen Helffreichile. 1630 sai
omanikuks Reinhold Fersen, 1630–1723 kuulus Fersenite perekonnale. Põhjasõja järel 1723.
aastal läks mõis parun Mauritz von Posse omandusse. Tolle Rootsi päritolu perekonna käes
püsis Abja kuni 1780. aastate lõpuni, nende ajal 1764. aastal külastas mõisa Vene tsaarinna
Katariina II.
1780. aastate lõpus läks Abja valdusõigus landraat Carl Magnus von Posse poegadelt
tükkhaaval nende õemehele, Krootuse mõisa omanikule Friedrich Adolph von Stackelbergile,
kes oli tigeda iseloomuga ja lasi talupoegi väga julmalt ning halastamatult karistada. Õisu
mõisahärra vend Friedrich von Sivers andis tema väärtegudele ametliku käigu ja maanõunike
komisjoni kolleegium määras Stkelbergile 500 rubla trahvi.
Tema ajal ehitati mõisasüda esmakordselt esinduslikumalt välja. Senine häärber oli
tagasihoidlik, puust laudkatusega ja väljastpoolt krohvitud seintega. Uus hoone kerkis aga
kahekorruselisena ja kivikatusega.
Aidast ja kivitallist moodustus härrastemaja ette sümmeetriline ansambel. Ehitati teenijatemajad, karjahooned, suur õlle- ja viinaköök, kaks vesiveskit ja üks tuuleveski, magasiait,
menagerie – koht, kus julm mõisnik hoidis oma külaliste lõbustamiseks metsloomi.
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Otse väravast algas mitme kilomeetri pikkune sirge allee, mis viis perekonna matmispaiga
juurde.

Abja mõis 1900. Foto: erakogu
Parki kujundama palkas Stackelberg aedniku Johann Friedrich Semischi Saksamaalt. Pargi
kujundamiseks pakkus häid võimalusi mõisasüdant läbiv sügav org. Park laienes mööda oru külgi, oru
põhjas asetsesid tiigid poolsaarte ja saartega, purrete ja sildadega. Pargis asusid Jaapani tempel ja Uus
tempel. Ühte oru nõlva kaevati grott. Mõistagi istutati kõikjale rohkesti lilli. Suvel toodi
kasvuhoonetest pottidega välja agaave, loorberipuid ja noori apelsinipuid. 1813. aastal oli neid mõisas
81.
Abja mõisa juurde kuulusid Monisküla ja Siitame karjamõis ning 4 kõrtsi.
Friedrich Adolph von Stackelbergi järglasena juhtis mõisa poeg Georg Gotthard Baron Stackelberg.
Ta oli oma loomupoolest sõbralik ja suhtus töölistesse ja nende perekonna liikmetesse hästi. Tema
järel valitses mõisa Reinhold Stackelberg. Tema armastas palju reisida ja ei majandanud mõisat. Kuna
ta oli sageli suures rahahädas, siis võeti temalt ära õigus otsustada mõisa rahaasjade üle. Ta oli
talupoegade hulgas austatud ja surres 11. juulil 1879. aastal kandsid peremehed ta kätel üle Indu silla
Halliste kalmistule. Samuti toimiti 10 aastat hiljem tema abikaasa Henriettega.
Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Charles von Stackelberg. Ta vestles sageli oma
töötajatega ja päris kuis neil läheb. Eriti meeldisid talle lapsed, võttes neid sageli sülle.
Tema sagedaseks väljendiks oli „ikka kah“. Kord läbi kopli minnes tuli oinas teda puksima, siis ta
lausus „täna võtame sul pea maha, ikka kah.“
Stackelbergid viisid talud raharendile juba 1836. aastal ning 1843 hakkasid neid päriseks müüma. Just
päriseksostetud ja linakasvatusega jalule aetud taludest tulid need abjakad , kellest kirjutab kirjanik
August Kitzberg.
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Abja jäi Stackelbergide kätte kuni mõisate võõrandamiseni 1919. aastal. Eesti Vabariigi ajal anti
korraldus endistel mõisaomanikel mõisast lahkuda aga Abja mõisnik pidas seda ikkagi oma koduks.
1923. aastal tahtis kohtupristav teda välja ajada, aga talurahva ja mõisatöötajate hulgas ei olnud
kedagi, kes oleks pristavile appi läinud.
Kui mõisa kolis Abja Kultuurtehnika Ühisgümnaasium, siis õpilased korraldasid mõisnikule
„Jüripäeva“. Algul elas ta preilide majas, hiljem Kaubi mõisa tohtrihärra majas. 1927. aastal jäi ta
rongi alla ja on maetud Halliste kalmistule.

Abja mõis 1966. Foto: erakogu

Pärast võõrandamist mõisas tegutsenud koolides on õpetatud kultuurtehnikat (1922–30),
kodundust (1930–44) ja linnukasvatust (1944–55). 1957–1992 asus seal lastekodu. Lastekodu
tarbeks ehitati hoone vanem osa 1950ndatel aastatel kahekorruseliseks. 2003. aastani asus seal
Abja piirivalvekordon. Kaasajal on mõis eraomanduses.

Abja mõis 2019. Foto: Margus Mõisavald
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*Abja mõisa teenistujate peredest on pärit Eestile olulised isikud. Mõisa sepa Annus Raua poeg Märt
Raud sai alghariduse Abjas ja Õisus. Õppis Riia Polütehnikumis ja sai 1912. aastal ehitusinseneri
diplomi. Ta võttis Eesti Ajutise Valitsuse volinikuna Kohtla-Järve põlevkivikaevanduse saksa
okupatsiooni administratsioonilt üle. Sellest kaevandusest sai alguse Riigi Põlevkivitööstus. Tema
vennapoeg oli kunstnik Mart Raud ja tema tütar on tekstiilikunstnik Anu Raud.

Abja mõisa õllepruuli perest on pärit kirjanik,
karikaturist, ajakirjanik Karl August Hindrey
(1875-1947). Oma elukroonikas ta kirjeldab Abja
mõisa elu. Hindrey oli ka ühe Eesti esimese
mängufilmi "Karujaht Pärnumaal" stsenaariumi
autor.
Karl August Hindrey
Foto: Mulgimaa.ee

Abja mõisas möödus Märt Pukitsa (1874-1961) lapsepõlv. Ta õppis 1899-1902 Leipzigis Graafika- ja
Raamatukunstiakadeemias. Töötas 1905-1920 riigiametnikuna ja koduõpetajana Peterburis. 1921-25
oli Pallase kunstiajaloo lektor ja kuni 1940. aastani Tartu keskraamatukogu juhata. Ta on loonud
puugravüüre ja sulejoonistusi ajakirjadele ja raamatutele. Tõlkis Läti ja Leedu kirjandust. 1954. aastal
omistati talle Läti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetus.

71. Toomiste maja
Hoone ainulaadsus seisneb selles, et on ainuke valubetoonist elamu Mulgimaal. Ehitatud
1930-1933, majas elatakse praegugi.

72. Poliitik Jaak Nanilson
Jaak Nanilson (1880-1924) kuulus II Riigikogu ja Pärnumaa maakonnanõukogu koosseisu. Ta
sai Riigikogu liikmeks Töörahva Ühise Väerinna nimekirja järgi Alice Leevaldi
asendusliikmena, kuid hiljem sai temast iseseisvate sotsialistide rühma liige. Seetõttu sõimati
teda Juudaks. Kommunistide lehes kirjutati, et kindlasti leidub klassiteadlik tööline, kes
äraandmise eest kätte maksab.
Ajalehes kirjutati, et Abja rong oli laupäeval 16. augustil 1924. kell 21.44 kohale jõudnud.
Sellest astus maha riigikogu saadik Jaak Nanilson, ajas kohalike elanikega pool tundi juttu ja
hakkas siis abikaasaga kodu poole astma – tal oli asuniku talu Abja mõisas. Umbes kella 11
ajal õhtul pimedas kargas võsastikust tundmata mees välja ja laskis Nanilsoni peale kolm
revolvri pauku, mille peale Nanilson surnult maha langes. Pimeduses ei läinud Nanilsoni
naisel korda kurjategija nägu näha. Politsei poolt piirati sündmuskoht ümber ja otsiti läbi, kuid
kurjategijat kätte ei saadud. Tagajärjetuks jäi otsimine ka politseikoertega. See oli Eestis
esimene poliitilistel põhjustel toime pandud riigitegelase mõrv. Nanilsoni tapmine oli
kommunistide terrori algus.
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Protsess Jaak Nanilsoni mõrvas kahtlustatavate üle toimus Viljandi-Pärnu rahukogus 10.–12.
juulil 1926. Kõik kohtualused mõisteti tõendite puudumisel õigeks
73. Abja muuseum
Abja muuseum asub endises Abja-Paluoja panga- ja postimajas. Hoone valmis 1929 ja selle
projekteeris Edgar Johan Kuusik. Ehitis projekteeriti pangahooneks, ent on kasutud ka
postkontorina. Seda on nimetatud ka ainukeseks puhast pangamaja tüpoloogiat esindavaks
hooneks Eestis kahe maailmasõja vahel.
Kahekorruseline ja väljaehitatud ärklikorrusega krohvitud kivihoone, mis jätkab saksa
heimatstiili eeskujude järgimist eesti arhitektuuris. Hoonet katab kõrge punaste S-kividega
kelpkatus. Fassaad on rahulik. Hoone on sümmeetrilise fassaadiga, mis on Kuusiku töödele
iseloomulik, eriti kui oli vaja rõhutada esinduslikku funktsiooni.
Sümmeetriataotlusest tingituna on alumise korruse kaarjas aken vormistatud analoogselt
uksega ja raamitud samuti kui uks, tumeda portaaliga. Kõrge kivikatus, tumedad aknapiirded
ja portaalid on kontrastiks seina heledale krohvipinnale. Algselt olid all pangaruumid,
ülakorrusel juhataja korter. Sõjajärgsetel aastatel on ka II korrus ametiruumideks ehitatud.
Hoone esialgset ilmet on muutnud katusekorruse ehitamine korteriteks.
Majas asuv Abja valla muuseum kajastab valla rahva minevikku ja tänapäeva. Muuseum
tegutseb alates 1999. aastast. Alalises ekspositsioonis on stendid ja vitriinid – muinasaeg,
mulgid, kultuurielu,
haridus, postiteenistus,
tuletõrje, lasteaed, sport,
haigla, raamatukogu,
teedevalitsus, linavabrik,
piimatööstus, mõisad jt.
Muuseumis on näitused
kasutusel olnud
tööriistadest,
tarbeesemetest, õpikutest ja
mitmesugustest
dokumentidest. 2-4 korda
aastas pannakse välja
lühemaajalised näitused
seoses tähtpäevadega ja
aktuaalsete teemadega.
Abja muuseum asub endises postimajas. Foto: Meelis Sõerd

74. Johan Ludri sünnikoht
Johan Ludri (1895–1937) oli eesti päritolu NSV Liidu laevastikujuht, I järgu flagman,
admiral.
Ta sündis Vana-Mõisa Ärma talu popsiperes ja alghariduse sai Laatre koolis. 1911. aastal
siirdus õppima Kroonlinna merekooli. Ludri osales Esimeses maailmasõjas ja
mereväekomissarina Venemaa kodusõjas. 1918. aastal astus Kommunistlikku Parteisse.
Kodusõja ajal võttis ta komissarina osa Kroonlinna mereoperatsioonidest. 1918–19 oli
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Johan Ludri sünnimaja. Foto: erakogu

Kroonlinna merekindluse, 1919–20 Oneega flotilli ja 1921 Musta mere laevastiku komissar,
1921–23 Kaspia laevastiku juhataja. 1923. aastal astus mereväe akadeemiasse. Pärast
Mereväeakadeemia lõpetamist oli 1927–30 Musta mere laevastiku rannakaitseülem, 1930
sama laevastiku staabiülem, 1930–32 NSV Liidu Merejõudude Valitsuse osakonnaülem,
1932–36 Punaarmee merejõudude juhataja asetäitja, 1937 Mereväeakadeemia ülem, NSV
Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi nõukogu liige. Talle omistati 1928. aastal Punalipu orden ja
1935. aastal Punatähe orden.
Ta hukkus stalinlike repressioonide ohvrina ja on maetud Moskvas Donskoi kalmistule.
Rehabiliteeriti 1956.

Ärma talu õue teepoolsete viimaste puude all on Johan Ludrile püstitatud mälestuskivi.
Ta oli Abja Keskkooli pioneerimaleva nimikangelane.
Foto: Piret Kask
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75. Laatre jaamahoone
Endise Mõisaküla-Abja-Viljandi
kitsarööpmelise raudtee äärde jääv 1925.
aastal ehitatud puidust jaamahoone on
säilinud ja omanäoline kultuurimälestis.
Pooljaam avati 1926. aastal ja suleti 1973.
aastal seoses kitsarööpmelise raudtee
sulgemisega.

Foto: Anne Kivi

76. Kirjanik August Kitzbergi (1855-1927) sünnipaik
Eesti draamakirjanduse üks rajajaid August Kitzberg sündis Puldre alatare kandiperes Laatre
vallas. Tema esiisad olid olnud kolm põlve rätsepad, kuid tema isa hakkas aednikuks ja hiljem
põllumeheks. Isa oli tal üks kolmest ümbruskonna haritud mehest, kes oskas kirjutada ja luges
palju. Samuti oskas saksa ja läti keelt. Ema suri varakult ja isa asus elama teise poja Jaani
juurde, kes oli Penuja Niitsaadul koolmeistriks.

Puldre alatare Laatre vallas, 1858. Foto: Kitzbergi tuba-muuseumi arhiiv
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August õppis kooliõpetajast venna juures Niitsaadul, kelle käest saadud algharidust täiendas
hiljem iseõppijana. 1871. aastast töötas ta mitmel pool vallakirjutajana. 1894. a pidi ta
venestusreformide tõttu sellest ametist loobuma. Kuni 1901. aastani elas Kitzberg Lätimaal,
töötades vabrikutes kontoristina. Aastatel 1901-1904 aga Tartus „Postimehe“ juures ärijuhina,
1904-1920 oli Tartu Hüpoteegi Seltsi pangaametnik ja aktiivne Eesti Kirjanduse Seltsi
tegelane.
Ta toetas tärkavat Noor-Eesti liikumist, oli Eesti Kirjanikkude Liidu asutajaliige. Suri Tartus
ja on maetud Raadi kalmistule.

A. Kitzbergi sünnipaika kase istutamine 1972.
Foto: erakogu

Aastaid hiljem avati sünnipaigas mälestuskivi.
Foto: erakogu

Kitzbergi perekonnanimi oli kuni 1863. aastani Kits. Kui aga Augusti vend, koolmeister Jaan
Kits valmistas õppevahendite konkursile esimese eestikeelse gloobuse ja sai selle eest
auhinnalise koha, siis Halliste pastorile ei meeldinud, et eesti mats sellise au osaliseks saab,
pani Kitse nimele "berg" lõppu ja muutis s-i z-ks. Kuid Jaan Kitzberg oli rahul: ega nimi
meest riku. Vastuolude tõttu Penuja mõisniku Peeter Widriksiga, samuti majanduslikel
põhjustel kolisid Kitzbergid Karksi valda Pöögle-Maiele, kus praegu asub Kitzbergi
tubamuuseum.
Endise nimega Karksi-Nuia
Gümnaasium on saanud oma nime
kirjaniku järgi, nüüdseks kannab kool
nime August Kitzbergi nimeline
Gümnaasium. Mitmes Eesti asulas on
Kitzbergi järgi nimetatud tänav.

Mälestuskivi Kitzbergi sünnikohas 2019.
aastal.
Foto: Margus Mõisavald
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77. Mõisaküla
Mõisaküla linn on rajatud soisele maale, mis kuulus Abja mõisnikule. Soo asemel on tänasel
päeval ilus roheline mitme pargi ja kaunite aedadega rahvaarvult Eestimaa väikseim linnake,
mille pindala on 2,2 ruutkilomeetrit.
Läti põhjapoolne tipp jääb Mõisaküla lähistele.
1894. a hakati ehitama kitsarööpmelist Pärnu-Valga raudteed. Sellega pandi alus Mõisaküla,
tolleaegse nimetuse järgi Moisekülli, edaspidisele arengule.

Mõisaküla raudtee ja jaamahoone 1930ndatel aastatel.
Foto: Ado Tuuga kogust

Aastat 1895, kui valmis raudteejaam, loetakse Mõisaküla sünniaastaks. Esimene rong läbis
Mõisaküla jaama 19. oktoobril 1896. a. 1900. aastal läks käiku Raudteetehas, kus hakati
remontima vedureid. Valmisid esimesed tööliskasarmud. Unikaalse arhitektuuriga hooned on
osaliselt säilinud tänaseni. Viimane reisirong väljus Mõisakülast 31. jaanuaril 1996.
Mälestuseks raudteest on jäänud rööpapaar, reisivagun ja jaamahoone, mis valmis 1944.
aastal hävinud vana jaamahoone asemele. Rööpapaaril on võimalik soovi korral sõita
dresiiniga, ühe sõidu pikkuseks 400 meetrit.
1920. aastal sai Mõisaküla aleviks,
1938. aastal anti linnaõigused.
Mõisaküla oli enne II maailmasõda
väikelinnade hulgas üks jõukamaid.
Sõjamöllus hävis suurem osa
kesklinnast ja tööstusest.

Foto: Ado Tuuga kogust
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Kesklinnas asub praegune koolimaja. Mõisaküla esimese kooli avas Jaan Sihver 1905. a Kesk
tänaval. Selle asukohta tähistab mälestuskivi. Kooli asutaja mälestuseks kandis tänav 1959.a.
kuni 2019. aasta veebruarini Jaan Sihveri nime.
Kooli läheduses asub lasteaed, mis tegutseb 1. juunist 1999. aastast kaunis renoveeritud
hoones. Lasteaia lähedal paikneb Suveaed, kus toimuvad vabaõhuüritused. Sügis-talvisel
perioodil pakub igakülgset huvitegevust ja üritusi kultuurimaja.

Raamatukogu ja avalik internetipunk
asuvad kooliga samas hoones.
Foto: Meelis Sõerd

Kesklinnas püüab pilku renoveeritud
Mõisaküla linnavalitsuse hoone,
mille teisel korrusel asub muuseum.
See on üks väheseid maju endise
Kesk tänava ääres, mis jäi sõjast
puutumata. 1970. aastal rajatud
muuseum annab põhjaliku ülevaate
linnakese ajaloost.

Foto: Mõisaküla linnavalitsuse kogust

Mõisaküla vaatamisväärsusteks on neli pühakoda: EELK Luteriusu kirik, Uusapostlik kirik,
Nelipühi kirik ja Apostliku Õigeusu kirik. Kolme esimese kiriku juures tegutsevad
kogudused. 1934. aastal Alar Kotli projekti järgi valminud EELK puukirik on pärast 1983. a.
põlengut taastatud ja tegutseb kirik-kontserdisaalina.
Kodukandipäevad toimuvad Mõisakülas alates 1987. aastast. Augustikuu esimesel nädalavahetusel on kõik oodatud Mõisakülla pidustustest osa saama.
78. Mõisaküla muuseum
Mõisaküla Muuseum asutati 1970. aastal ekskavaatoritehase tehnoloogi Valter Ilisoni
eestvõttel ja „Talleksi” juhtkonna toetusel.
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Ettevõte oli Eesti NSV ajal tootmiskoondise Talleks allettevõte.
Foto: Mõisaküla muuseumi kogust

1992. aastal andis AS Eesti Talleks muuseumi varad üle Mõisaküla linnale. Kuni 2001.
aastani asus muuseum AS ET Mõisaküla ruumides.
Praegused muuseumiruumid asuvad Mõisaküla ühes vähestest 1941. aasta sõjatulekahju
üleelanud hoonetest. Esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus see maja jaamakorraldaja Peeter
Karrole. Hoone valmis 1932. aastal.
Muuseumi ekspositsioon annab põhjaliku ülevaate Mõisaküla ajaloost, asula tekkimisest,
siinsete ettevõtete toodangust, haridus- ja kultuurielust ning sporditegevusest.
Mõisaküla tekkimine ning edasine areng
oli väga tihedalt seotud raudteega,
seetõttu on ka muuseumieksponaatidest
suur osa raudteeteemalised. Esiletõstmist
väärivad pronksist raudteeveeremite- ja
tehasesildid, millest vanim on 1896.
aastast pärit Belgia veduri silt.
Külastajate tähelepanu on alati köitnud
veeremite mudelid ja maketid. Näha saab
auruveduri, reisivagunite, lokomobiili,
rulliku nn „kontsiku” ja mitmeid teisi
makette.

Muuseumi sisevaade 2011. Foto: Anu Laarmann

Ekspositsioonis on tööriistu, mida kasutati kitsarööpmelise raudtee ehitamisel 19. sajandi
lõpul ja hiljem. Muuseumis võib näha Vene tsaari Nikolai II kupeevaguni pronksist tuhatoosi.
Vagun ise lammutati 1920. aastatel Mõisakülas.
Ülevaade on antud Mõisaküla hariduselust, vanimatest koolidest. Muuseumis on vaadata Jaan
Sihveri kirjutuslaud, samuti tema koolimaja makett.
Mõisaküla Muuseumi ühed väärtuslikumad eksponaadid on kahtlemata Mõisakülast sirgunud
olümpialase tõstja-raskekaallase Arnold Luhaääre medalid ja arvukas kellade kollektsioon,
millest vanim on 19. sajandi lõpust pärit puuratastega seinakell.
Samuti on rohkesti tarbeesemeid – üle saja aasta vana ühe jalaga laud, samovare, lampe
omavalmistatud vasest majapidamisesemed (kohvikannud, kastrulid, kausid) jpm.
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Muuseumi kogude suurus on üle 23 000 säiliku, eksponeeritud on ligi 1200 erinevat eset ja fotot.
Foto: Meelis Sõerd

79. EELK Mõisaküla kogudus ja kirik
1895. a rajatud Mõisaküla asula arenes kiiresti. Elanikkond oli tänu erinevatest rahvustest
raudteetöölistele ka erinevate usuvaadetega.
Luteriusklikele hakkas alates 1913. a
pritsimeeste maja saalis jumalateenistusi pidama
Halliste koguduse õpetaja Ervin Karl Reinhold
von Dehn.
Aja jooksul tekkis alevirahval soov asutada oma
kogudus, kuid Halliste õpetajale see mõte ei
meeldinud. Ta rõhutas, et kihelkonda ei tohi
lõhkuda ja soovitas asutada abikoguduse oma
õpetajaga. Kümme aastat hiljem, 1923. a,
moodustati komisjon, mis hakkas sidepidajaks
kiriklikes asjaajamistes alevi elanikkonna ja
õpetaja E. Von Dehni vahel. Komisjoni tegevus
oli tulemuslik ja kohapeal loodud Mõisaküla
Evangeelse Luteriusu koguduse põhikiri
registreeriti konsistooriumi poolt 19. veebruaril
1927. aastal.
Mõisaküla kirik 1939. Foto: entsyklopeedia.ee

Koguduse avajumalateenistus peeti 8. mail 1927. a. Tuletõrje Ühingu saalis. Seda päeva
peetakse Mõisaküla Evangeelse Luteriusu koguduse sünnipäevaks.
Nüüd, kui kogudus oli olemas, otsustati ehitada oma kirik mahutavusega 400-500 inimest.
Vaidlusi asukoha üle oli mitmeid. Lõpuks valiti Lämba talu omaniku Peeter Raska poolt
pakutud maa-ala, 1,5 Riia-vakamaad hinnaga 375 krooni. Koguduse juhatuse otsusega telliti
kiriku projekt arhitekt Alar Kotlilt maksumusega 300 krooni. Kiriku ehituse algatas ja
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altarimaali tarbeks korraldas korjanduse Julius Kosenkranius. Mõisaküla kiriku altarimaal
telliti kunstnik Richard Kiivitilt. Tegu on ligi kolme meetri kõrguse õlimaaliga "Jeesus
päästab Peetruse", tuntud ka pealkirjaga "Päästa mind, Issand".
Kiriku nurgakivi panek toimus 14. mail 1933. a. Aasta hiljem, 22. juulil 1934 toimus kiriku
pühitsemise talitus. Esimene leerilaste õnnistamine toimus 5. juulil 1933. a.
Kuigi kiriku esialgne hoone hävis 30. aprilli 1983. a öösel tules, on kogudus olnud tegus
tänaseni. Päästa õnnestus altarimaal, terveks jäi ka torni rist, mis ehib nüüd uuesti torni.
Praeguse kirikuhoone nurgakivi pühitseti õpetaja
Raivo Asuküla poolt 30. septembril 1995.

Mõisaküla kirik tänapäeval.
Foto: Meelis Sõerd

Kirikut on ehitatud Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti külade uuenduse ja
arendamise investeeringu toetuse fondist
vastavalt esitatud projektidele. On korraldatud
korjandusi koguduse liikmete, Mõisaküla linna
rahva ja külaliste ning sõprade hulgas. Oluliselt
on kiriku ehitust toetanud Nurmijärvi
sõpruskogudus Soomest.
Kirik on sisustatud Saksamaalt Bramsche
sõpruspraostkonnast kingituseks saadud
pinkidega.
Kirikutorni paigaldati 2011 enne jõule kaks kella.
Kellad valmistati pronksist Saksamaal OÜ
Toomas Mäeväli Orelitöökoda juhendamisel.
Väiksem kell kaalub 70 kilogrammi ja suurem
140 kilogrammi. Väiksemal kellal on kujutatud
neitsi Maarjat ja on trükitud sõnad: „Mu hing
ülistab Issandat!“ Suuremale kellale on trükitud
„Au olgu Jumalale kõrges!“

Kirikusaalis korraldatakse aeg-ajalt kontserte ja püsivalt jumalateenistusi. 2019. aastal kuulub
kogudusse 103 liiget.

80. Mõisaküla Apostliku õigeusu kogudus ja kirik
Areneva Mõisaküla apostlikel õigeusulistel polnud mingit sidet oma kogudustega, sest siia
oldi tuldud tööle erinevatest Eestimaa paikadest. Lähim apostlik õigeusu kogudus asus
Saardes, sinna oli 19-20 km. Penujas asus ka kogudus ja kirik. Sealse kiriku kellade helin
kostis soodsate ilmade ja tuulega üle soode Mõisakülla, kuid ligipääs maanteed kaudu oli 1920 km. Apostlike õigeusuliste arv aina suurenes. Vene keelega kool oli olemas, kuid puudus
usuline kasvatus ehkki usk ja haridus olid lahutamata. Maja omaniku Robert Arroga oli kokku
lepitud, et kooli saalis on võimalik pidada jumalateenistusi apostlikele õigeusulistele. Kooli
rajaja muretses kirikuteenistuseks vajalikud tarbed ja preestri riided, mida hoiti kooli saalis
kahes kapis. Lepiti naaberkogudustega kokku, et nende preestrid Küppar Saardest ja Sarv
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Penujast käivad vajaduse korral Mõisakülas õigeusulisi teenimas. Nii lahendati see küsimus
Mõisaküla esimestel aastakümnetel.
1919. a jaanuarikuu esimestel päevadel jalutasid kaks 14-15 aastast tütarlast koolimajja,
plaaniga minna harjutama klaverimängu. Need olid Melania Gerberson ja Marie Kõvamees.
Kooli juurde jõudes nägid nad läbi akna, et saalis jalutasid vene sõdurid, seljas preestri
üleriided ja käes kirikutarbed. Tütarlapsed olid kasvanud usklikes peredes ja teadsid, mida
tähendab sõna "püha". Tütarlapsed astusid saali venelaste juurde ja nõudsid, et sõdurid
jätaksid kiriku pühatarvete rüvetamise ja paneks need kohe kappi tagasi. Kappide uksed olid
purustatud ja kapis asuvad esemed kõik segi paisatud. Ristid, küünlajalad jm. esemed olid
noaga kraabitud, et näha, kas need on väärismetallist. Sõdurid olnud kuulekad, pannud ära
kirikutarbed ja lahkunud saalist. Tüdrukud panid laialipillatud asjad kappidesse tagasi ja
läksid koju asjast vanematele teatama. Kodused tulid koolimajja, võtsid kirikuriistad ja riided
ning viisid need pr. Gerbersoni juurde hoiule. Hiljem, kui venelased olid alevist lahkunud ja
normaalne elu taastunud, sõitis pr. Gerberson Pärnu praost J. Välbe juurde, et valgustada teda
kohapealsete apostlik-õigeusuliste olukorrast. Välbe soovitas luua Mõisakülla Apostliku
õigeusu iseseisev pihtkond.
13. juunil 1920. a oli ARS-i koolimajas jumalateenistus praost J. Välbe osavõtul. Pärast
alanud koosolekul otsustati asutada iseseisev Mõisaküla Eesti apostliku õigeusu pihtkond.
Valiti 16 liikmeline kohapealne nõukogu. Juhatus hakkas energiliselt tööle, sest eesmärk oli
juba algusest peale asutada oma pühakoda. Raha kogumiseks korraldati arvukalt teeõhtuid ja
pidusid.
23. juulil 1922. a avati Apostliku Õigeusu kiriku ülemvalitsuse loal Mõisaküla Apostlik
Õigeusu Pühavaimu kogudus. Koguduse kassasse oli kogutud 42 974 marka, see näitas, et
väikesele liikmete arvule vaatamata suutis kogudus vaadata tulevikku.
Kiriku asukohaks valiti ühe Riia-vakamaa suurune plats Viljandi-Valga raudtee vahelisel
maa-alal. 1931. a oktoobriks olid valmis kiriku seina ehitamiseks vajalikud 1122 betoonkivi.
Samal ajal kaevati kirikule vundamendikraav ja täideti see kividega. Tööd tehti talgute korras.
Kiriku vundamendi valmistas müüritöömees Jakob Tohver, seinad ladus Andrei Leilop.
1932. a veebruaris valiti apostliku õigeusu koguduse esimeheks Jaan Kukk.
Samal ajal pöörduti riigivanema Konstantin Pätsi poole, kes oli ka vene apostlikku õigeusku,
toetuse saamiseks. Riigivanem annetas 100 krooni kiriku nurgakivi heaks.
12. juunil 1932. a pidas kogudus 10 aastase tegevuse juubelit ja samal päeval pühitseti
pidulikult ka kirikule nurgakivi panekut. Kiriku ehitamine edenes jõudsalt, muretseti vajalik
puitmaterjal. Kuid raha hakkas lõppema ja juhatus palus abi Sinodilt. Korraldati ülemaaline
apostlike õigeusuliste koguduste vaheline korjandus, Sinod võimaldas raha laenu näol. Nii
saadi ehitusega jätkata.
Kiriku katus otsustati teha valgest tsinkplekist, kiriku kella ja pühakute kujud annetas Petseri
klooster. Kell kaalus 14 puuda (224 kg).
Kirikul puudusid uksed, aknad ja põrand. Kiriku projekt oli olemas, selle valmistaja oli
insener Kinnonen Tartust. Elisabeth Gerberson koos tütre Melaniaga katsusid veel teha, mis
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võimalik ja otsustasid sõita Tallinna riigivanema Konstantin Pätsi palvele. Vastuvõtt
riigivanema poolt oli väga lahke, lubati raha 150 krooni, mis järgmisel päeval kanti üle Pärnu
Riigipanga osakonda. Nii saadi ehitustöödega edasi tegutseda. Kiriku põranda, uksed ja aknad
valmistas puutöömees Erman Luus. Põrandatalade alla oli tarvis kive, need toimetas tasuta
kohale Kiikre talu peremees Hans Kuuse seenior.
Kiriku ehitamisega jõuti lõpuks niikaugele, et koolimajas asuvad kirikutarbed toodi kirikusse.
Saarde kogudus kinkis 3 kroonlühtrit. Puudus veel torn ja nii paigutati Petserist saadud kell
ajutiselt üles nelja posti vahele. 19. detsembril 1933. a toimus kiriku ja kella õnnistamine.
Kirikule torni ehitamisest on andmed koguduse protokolliraamatus, et otsustati muretseda
põllukive torni ehitamiseks ja muud tarvisminevad materjalid ning teha algust torni
ehitamisega. Torni vundamenditööd, just mullatööd, otsustati läbi viia omal jõul.
Tsementkivide valmistamiseks vajalik kruus otsustati kohale tuua rongiga Sinialliku
kruusaaugust. Torni ehitas Jaan Pirsko, kes varem tegi ka luteriusuliste kirikule vundamendi.
Kirikusse kavatseti panna elektrivalgustus, kuid kahjuks jäi see rasketes oludes teostamata.
1972. a 11. juunil peeti kirikus 50. a juubeli jumalateenistus. Seda pidasid preester Lind
Karksist, preester Kirs Uduverest ja preester Väinola Häädemeestelt.
1980-ndatel koguduse liikmete arv vähenes ja kirikutegevus seiskus.

Mõisaküla Apostliku õigeusu kirik seisab tänapäeval kasutuseta ja mahajäänuna.
Foto: entsyklopeedia.ee
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Marsruudi koostas MTÜ Mulgi valla muuseumide ja turismi sõprade selts

Marsruudi koostamist toetas Rahvakultuuri Keskus
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