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Mulgi valla leht

Lõppes VII Mulgi mälumäng

Juubilarid pidutsesid

Seoses eriolukorraga
Eestis võtsime žüriiga
vastu otsuse lõpetada selleaastane mälumäng nelja vooru
tulemuste põhjal.
Seitsmendat aastat
järjest kestnud teadmiste mõõduvõtul
osales kokku 14 võistkonda, esindatud olid
Mulgi ja Viljandi valla
mälumängurid. Traditsiooniliselt toimusid
kõik voorud erinevates
Mulgimaa kihelkondades. Tänavu külastasime haridusasutusi.
Enne mälumängu algust said kõik soovijad
osa koolides korraldatud ekskursioonist ning
esimese küsimusegi
esitasid võõrustajad.
Virtuaalne aplaus (digikultuuriaasta ju) ja
õnnitlused kõikidele
osavõtjatele. Oli taas
tore ja asjalik mälumängu aasta!
VII Mulgi mälumängu võitis ABIA 144
punktiga. Võistkonda
kuulusid Lauri Sepp,
Marje Kaaremaa, Rein
Mägi, Raivo Kutser ja
Eve Raska. Teise koha
saavutas 137 punktiga Halliste, koosseisus
Andres Rõigas, Ene
Maaten, Maimu Paumere, Jaanus Laidna ja
Mait Mikelsaar.
Kolmandaks jäid 131
punktiga Karksi mulgid, keda esindasid
Jaan Usin, Arvo Maling,
Anti Sõlg, Tõnis Laurik
ja Enn Sarv. Neljanda
koha võistkond Võrtsu
veerest jäi ainult ühe
punktiga pjedestaalile
pääsust ilma.
Selle aasta auhindadeks võidumeeskondadele on MIA OLE
MULK termos ja veepudel. Kõikidele osalejatele on MIA OLE
MULK jala või käe külge kinnitatavad hel-

Juubilar Leili Nael koos Mari praeguste ja endiste tantsijatega.
					Foto: Kaire Kannistu

Oli naistepäeva eelõhtu. Publik ootas Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis tantsuetendust, millega naisrühm Mari
tähistas oma 35. ja nende juhendaja Leili Nael 75. sünnipäeva, sh 55. rahvatantsuga tegelemise aastat.
Mari tantsijad kandsid kauneid Tarvastu rahvariideid,
mis ka kutsekaartidele trükitud olid. Rühm on läbi teinud
noorenduskuuri. Esitati möödunud aegade hitte tantsupidude repertuaarist. Tantsud muudkui voogasid kauni
muusika saatel.
Siis tulid üllatused. Tantsupõrandale liuglesid naised Tõrvast ja Abjast. Küünlad või õiekesed käes võlusid nad oma
esinemisega. Ega jäänud tulemata ka Mari endised tantsijad,
kes liikusid eriti hoogsalt ja emotsionaalselt.
Vaheldust tõi segarühm Sõlesepad. Nägime sirgeselgseid
säärikutes meestantsijaid ka mehisemaid samme astumas.
Õhtut ilmestasid vahetekstid folkloorist või elust üldse, mida
luges kõlaval häälel meie kultuurijuht Kai Kannistu.
Õnnitlejaid oli lõpuks palju, ikka lillede, meenete ja heade
sõnadega, vallavalitsus suure tordiga. Juubilarid olid neid
igati väärt. Kõige rohkem muidugi Leili Nael, peokava ettevalmistaja ja läbiviija. Tema tegevus tantsuradade kõrval on
märkimisväärne – elame meepealinnas ja saame pidutseda
kaunis kultuurikeskuses.

Seitsmenda Mulgi mälumängu võitis võistkond ABIA.

IVI-HELJO HARJU

Jäätmevedu alates 1. aprillist
Alates 1. aprillist on Mulgi vallas jäätmevedajaks
AS Eesti Keskkonnateenused,
kes saadab kõikidele jäätmevaldajatele lepingud koos
kaaskirjaga. Palume kindlasti sealse infoga tutvuda.

Suure panuse ettevõtmise kordaminekuks andis žürii.		

kurid, et paistaksime
mulkidena ikka ja alati kaugele ja kõrgele!
Auhinnad, tänukirjad
ja meened saab kätte
kokkulepitud päevadel
ja kellaaegadel KarksiNuia kultuurikeskuses
või kuskil mujal. Võtke
ühendust Kai või Kairega.
Aitäh suure töö tegijatele – VII Mulgi
mälumängu žüriile ja
küsimuste koostajatele:
Enno Liiber, Piia Mänd,

Alli Laande, Anne-Ly
Ütsik, Anne Pai ja Kaire
Kannistu.
Suur tänu kõikidele koolidele, kes meid
lahkelt vastu võtsid
(Heimtali põhikool,
Abja gümnaasium,
Riidaja kool, Tarvastu
gümnaasium) ning ka
August Kitzbergi nimelisele gümnaasiumile,
kus oodati meid väga,
kuid kahjuks sellel aastal läks nii…

Fotod: Kai Kannistu

Täname toetajaid:
Rahvakultuuri keskus,
Mulgimaa arenduskoda, Viljandi vald, Tõrva vald, Mulgi vald ja
Karksi-Nuia kultuurikeskus.
Hoidke ennast ja olge
terved! Hoiatus – saime
rahastuse kaheksanda
Mulgi mälumängu korraldamiseks! Kohtume
sügisel!
KAI KANNISTU
Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja, projektijuht

Lepingus on toodud konteineri minimaalne suurus, esimene
veopäev ning veosagedus. Kui veokuupäevi ei ole näidatud,
siis saate selle ise arvutada vastavalt 4- või 12-nädalasele
intervallile. Kui konteiner on lepingus toodust teistsuguse
suurusega või olete teinud Mulgi Vallavalitsusele taotluse
jäätmeveo tingimuste muutmiseks, siis andke sellest vedajale
koheselt teda. Kui te andmeid muuta ei soovi, pole vajadust
lepingut vedajale tagastada.
Vallavalitsusele peab taotluse esitama ka siis, kui soovite
kasutada ühist jäätmekonteinerit.
Konteineri võib rentida aktsiaseltsidelt Ragn-Sells või Eesti
Keskkonnateenused.
Tähelepanu, vedaja plaanitud infopäevad jäävad ära!
Küsimuste tekkimisel annavad infot:
Mirjam Järve, mirjam.jarve@mulgivald.ee, tel 435 5605
Anneli Pälsing, anneli@mulgivald.ee, tel 436 3185, 5305 5008
Tiia Kukk, tiia.kukk@mulgivald.ee, tel 53432880
Jäätmete sorteerimiseks leiate juhiseid:
https://www.bioneer.ee/static/files/071/sortimise_tabel_
www.bioneer.ee_katrin_jogisaar.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/liigiti_
kogumise_juhis_ab_est.pdf
http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/juhendid/
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Hea Mulgi valla elanik!
Riigis on välja kuulutatud eriolukord ja tänaseid
arenguid vaadates ning analüüsides peame olema
valmis COVID-19 viiruse laiemaks levimiseks. Selleks,
et võimalikult targalt toimetada, tuleb tähelepanelikult
järgida Terviseameti, ministeeriumite ja kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juhiseid. Pidades nõu erinevate
osapooltega on selge, et olukord võib muutuda hetkega.
19.03.2020 seisuga ei ole Mulgi vallas veel viirusjuhtumeid registreeritud ja kõik meetmed on suunatud
nende ennetamiseks. Haridusasutused on koostanud
tegevusplaani ning õppetöö on viidud kodu- ja kaugõppele. Lisaks üldhariduskoolidele on suletud huvikoolid,
noortekeskused, muuseumid, kultuuri- ja rahvamajad,
spordi- ja jõusaalid ning ujulad. Lasteaedades on avatud
endiselt valverühm. Oluline on võimaldada hoid lastele, kelle vanemad tagavad meile elutähtsate teenuste
toimimise. Ümber on korraldatud perearstide töö ja
vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on
kahtlus meditsiinilist sekkumist vajavale seisundile. Igal
võimalikul muul juhul kasutatakse kaugtöö võimalusi.
Selleks, et kodudes viibimise ajaks jaguks lugemist, jätkavad piiratud lahtiolekuaegade ja teenustega tööd ka
raamatukogud. Oleme aidanud varustada võimaluste
piires isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega lisaks
allasutustele kõiki poode, apteeke ja teisi teenuste pakkujaid, kes peavad jääma avatuks ka eriolukorras.
Mulgi Vallavalitsus jätkab oma igapäevast tööd valla
elu korraldamisel. Mulgi valla ametniku vastuvõtule
saab pöörduda sünni registreerimiseks ning aegkriitilisel,
põhjendatud vajadusel. Muudel juhtudel asjaajamiseks
palume kasutada elektroonseid kanaleid (e-post), samuti
on ametnikud alati kättesaadavad telefoni teel. Palume
anda teada kõikidest eakatest ja teistest abivajajatest, kes
vajavad seoses koroonaviiruse leviku ning kojujäämise
soovituse täitmisega Mulgi Vallavalitsuse abi ravimite
ja toidukauba koju toomisel või mõnel muul põhjusel.
Peame kaitsma riskigruppi kuuluvaid ehk eakaid ja
krooniliste haigustega inimesi. Teeme jätkuvalt vajalikke
ennetustoimingud, jälgime olukorda ja uut informatsiooni edastame jooksvalt.
Väga oluline on käituda vastutustundlikult: hoiame
hügieeni ja haigussümptomite korral väldime kindlasti
edasisi kontakte. Aitame vähendada enda ja teiste haigestumise võimalust, kui hoidume võimalikult palju
avalikest kohtadest, külastades neid vaid äärmise vajaduse korral. Haiguse korral tuleb kindlasti kodus püsida.
Näitame kollektiivset vastutust ja anname igaüks
oma panuse viiruse leviku
tõkestamiseks!
Tänan kõik inimesi
mõistva suhtumise eest
ja suur tänu teile, kes
hoiate endiselt töös meile
kõigile olulisi ja vajalikke
teenuseid. Teeme kõik, et
tavapärane elurütm taastuks võimalikult kiiresti.
Hoiame oma tervist!

Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest?
Meie vanemaealine elanikkond on vastu pidanud mitu riigikorda,
tulnud läbi tulest ja veest ning saanud hakkama ka kõige kitsamates oludes. Seetõttu võib paljudele tunduda, et praegused
soovitused on üle reageerimine või eakate isoleerimisega tehakse neile isegi ülekohut. See ei vasta tõele. Eakatel on uue viirusega raskelt haigestumise risk väga suur: eakateks arvestame
siin 60-aastaseid ja vanemaid, kusjuures eriti suur on risk üle
80-aastaste hulgas. Kui me ei reageeri kohe ja väga jõuliselt, siis
satuvad kõige rängema löögi alla meie eakad. Seetõttu palume
alltoodud soovitustesse suhtuda äärmise tõsidusega.
Uus koroonaviirushaigus COVID-19 levib Eestis ja on jõudnud
juba paljudesse kogukondadesse. Haigestumine kulgeb küll ligi
90%-l juhtudest kergelt, aga eakate hulgas on kergete haigusjuhtude osakaal palju väiksem. Raskest ja eluohtlikust haiguse
kulust on enam ohustatud üle 60-aastased inimesed ja krooniliste
haigustega patsiendid (südame-veresoonkonnahaigusi, diabeeti,
hingamisteede kroonilisi haigusi põdevad, samuti kasvajavastast
ja immuunsüsteemi pärssivat ravi saavad patsiendid).
Praegu oleme jõudnud viiruse leviku sellisesse faasi, kus
suure tõenäosusega enam ei õnnestu viiruse edasist levikut takistada ja tähelepanu teravik tuleb pöörata raske kuluga haigusest kõige enam ohustatud inimestele. Kuna haigus levib inimeselt inimesele, on riskigrupi kaitsmine targalt käitudes võimalik.

SOOVITUSED VANEMAEALISTELE
n TÜHISTAGE KÕIK MITTEVAJALIKUD JA VÄLDITAVAD KODUST VÄLJAS KÄIMISED JA KOHTUMISED. Praegu ei ole
sobiv aeg pidada sünnipäevi, pulma-aastapäevi, katsikuid ega
muid pidusid. Jälgige ametlikke juhtnööre, riigi või terviseameti
antud vastavasisulisi juhiseid. Ärge kutsuge endale külalisi (ka
mitte pereliikmeid) ja ärge minge ise külla. Ärge kutsuge lapselapsi enda juurde hoida! Lapsed ei ole praegu riskigrupp ja nemad
haigestuvad kergelt, kuid perekondlikus olukorras on Teie endi
nakatumise oht suur.
n TEHKE PLAAN SELLEKS PUHUKS, KUI PEAKSITE HAIGESTUMA.
 Leppige lähedastega kokku, kellele tuleb haigestumise korral
helistada. Kui selliseid lähedasi ei ole, siis tuleks helistada
perearstikeskusesse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale. Veenduge, et Teil on olemas vajalikud telefoninumbrid.
 Varuge tavalisi ravimeid, mida olete harjunud tarvitama ülemiste hingamisteede haiguste korral: palavikualandajaid,
köharohtusid vms. Arvestama peaks umbes ühe kuu ravimivaruga.
 Tehke kindlaks, et Teie lähedased on kursis Teie igapäevase
raviskeemiga või teavad, kust seda leida. Raviskeem peaks

olema kirja pandud ning paigutatud nähtavale kohale, näiteks
külmkapi peale.
n PALJUD EAKAD ELAVAD KOOS INIMESTEGA, KES KÄIVAD
TÖÖL VÕI LASTEAIAS. KA KOOS ELADES TULEB RAKENDADA NAKKUSE LEVIKUT TÕKESTAVAID VÕTTEID, NÄITEKS:
 kõik, kes tulevad koju, peavad esimese asjana pesema käsi;
 eakas pereliige peaks võimalusel elama teistest pereliikmetest eraldi ja nendega lähikontakti vältima. Kui eraldi tuba
pole võimalik, siis on soovituslik hoida teiste inimestega
1–2-meetrist distantsi;
 pindasid, mida palju puudutatakse, tuleks sageli puhastada.
Siia kuuluvad näiteks lülitid, ukselingid, teleripuldid, arvutid,
telefonid, vannitoa tasapinnad, köögilauad ja köögi töötasapinnad, külmkappide uksed, öökapid. Puhastamiseks sobib
spetsiaalsete puhastusvahendite puudumisel ka kõige tavalisem seebivesi. Koroonaviirused hävivad 60-kraadise kuumuse
käes 30 minutiga, seega tuleb ka puhastuslappe regulaarselt
pesta;
 tubasid tuleb tuulutada nii sageli kui võimalik;
 kui keegi pereliikmetest on haigestunud, siis peaks ta kandma maski. Maski kandmine on otstarbekas kahes olukorras:
haigestunu peab kandma, et ei nakataks teisi, ja samuti
peaks kandma maski see (hooldaja, tervishoiutöötaja), kes
haigestunut hooldab. Arusaadavalt ei ole igas peres maskid kättesaadavad, sellisel juhul peab haigestunud inimene
rangelt kinni hoidma elementaarsest hügieenist: sage käte
pesemine vee ja seebiga vähemalt 20 sekundi vältel, eraldi
sööginõud, ühekordsed taskurätikud, mida ei tohi korduvalt
kasutada jne.
n PLANEERIGE OMA ELU ETTE: VAADAKE ÜLE JA VARUGE
KAHE NÄDALA TOIDUVARU JA ÜHE KUU RAVIMIVARU.
 Võimalusel ärge käige ise poes ja apteegis, selle asemel paluge seal käia lähedastel või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Kui peate siiski ise kauplustes ja apteegis käima,
siis mida harvem, seda parem.
 Võimalusel koostage poe- ja apteeginimekirjad ning laske
abistajatel kõik asjad ühe korraga tuua ja üle ukse anda.
 Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja selle inimese ID-kaarti, kes ostab,
ning selle inimese isikukoodi, kelle nimele ravimid on välja
kirjutatud (kelle jaoks ostetakse).
 Kui toidu ja ravimid toob keegi teine, tuleks hästi säilivad ja
külmutamist nõudvad asjad pakkida eraldi kottidesse. Külmkapis hoitavad asjad tuleb tõsta külmkappi ja pärast seda
hoolsalt käsi pesta. Kauem säilivad asjad võiksid ukse juures
kotis seista pikalt: paberkottidel püsib viirus eluvõimelisena
24 tundi ja kilekottidel 2–3 päeva.

IMRE JUGOMÄE

vallavanem, kriisikomisjoni esimees

Kuidas saan hoida ennast
ja teisi viiruste hooajal?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Haigestumise
kahtluse korral
väldin kokkupuudet
teiste inimestega

Köhides ja
aevastades
katan nina ja
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
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Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele
See, et viirus on pannud sind kodusesse isolatsiooni
või karantiini, ei tähenda, et sa annad sellele kontrolli
oma elu üle.
Theodore Roosevelt on öelnud: Tee seda mida saad,
sellega mis sul on, seal kus sa oled.
Pea meeles, et teed sellega ühiskonnale teene
Sinu kodune isolatsioon või karantiinis olemine aitab
teisi. Sa aitad vähendada teiste haigestumise võimalust.
Oma isetu tegevuse kaudu näitad sa kollektiivset sotsiaalset vastutust ja annad oma panuse viiruse leviku
tõkestamiseks. Sel moel mõeldes, on kergem säilitada
eneseaustust. Kui isolatsioon või karantiiniperiood on
läbi, peaks teistel inimestel see meeles olema, et nad ei
hoiaks eemale neist, kes seda kohustust on täitnud.
Püsi aktiivne, loo igapäevarutiinid
Loo endale igaäevaste tegevuste rutiin, et teaksid, mida
sellel päeval teed. Nii suurendad kontrolli oma elu üle ja
vähendad abitust, suurendad stabiilsust ja turvalisust.
Füüsiline koormus (leia endale sobilikud harjutused ja tee
neid), isiklik hügieen ja regulaarsed tegevused (nt kindlatel
kellaaegadel söömine, suhtlemine teistega, õppimine,
muusika kuulamine, raamatu lugemine, asjade sorteerimine vm) aitavad luua korrastatuse, mis on vajalik uues
ja ebaselges olukorras. Suhtle teiste inimestega.
Sotsiaalmeedia võimaldab teil vestelda ja näha teisi
Facebooki, Skype’i ja muu sotsiaalmeedia kaudu. Suhtle
telefoni teel. Loo endale harjumus (kui sul seda varem
pole) suhelda teiste inimestega iga päev. Suhtlus on
isolatsioonis või karantiinis olles eriti oluline. Anna oma
suhtlusringile sellest soovist teada. Teistega rääkimisel
jälgi, et põhiteema EI oleks koroonaviirus.
Muremõtteid saab ohjata
On loomulik kui sa muretsed võimaliku nakatumise
pärast. Kui sul on aga liiga palju muremõtteid, mis pole
seotud tervisekaebustega, mille osas arstiga konsultee-

rida, siis tuleks need mõtted kontrolli alla saada. Sa võid
need mõtted peatada (öelda endale STOP) ja asendada
toetavate mõtetega, näiteks: “ma teen, mida suudan”;
“ma tulen toime” või öelda endale midagi, mis on sind ka
varem toetanud.
Abiks on kui juhid mõtted eemale: vaatad filme või
seriaale, mängid (rahulikumaid) videomänge, lahendad
ristsõnu, Sudokut, paned puslet kokku, loed raamatut,
mängid lauamänge või tegeled muu endale meelepärase
tegevusega.
Sa võid oma muretsemist edasi lükata ja piirata seda
kindla ajaga päevas. Kuid mitte vahetult enne magamaminekut. Näiteks pealelõunal 10-20 minutit. See on sinu
“muretsemise aeg”. Kui muremõtted tulevad teisel ajal ja
sa nendega midagi muud peale muretsemise teha ei saa,
siis lükka need edasi lubatud muretsemise ajale.
Küsi endalt, kas on midagi, mida sa saad enda olukorda
arvestades teha. Midagi, mis parandaks su enesetunnet?
Tee seda.
Piisab kui viid end uudistega kurssi mõned korrad
päevas Kui tunned, et pidev uudiste jälgimine teeb sind
rahutuks, siis piira seda. See aitab sul rahulikuks jääda.
Kuna päeva jooksul uudiseid korratakse, ja kui sa oled
pidevas uudistevoos, siis märkad ilmselt peagi, et see sind
rahutumaks muudab. Leia endale usaldusväärne ametlik
kanal. Piisab kui jälgid seda mõned korrad päevas.
Tasakaalu meile kõigile! Koos saame hakkama!
Maire Riis
traumaterapeut, kriisikonsultant

Viide:
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland,
L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020).
The psychological impact of quarantine and how to reduce
it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 0(0). https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE
Praeguse info kohaselt on COVID-19 sümptomid
sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada
köha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid.
Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu,
peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid,
eelkõige köha.
Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes
2–14 päeva, keskeltläbi 5 päeva. Kuna viiruse leviku ja
selle poolt tekitatud sümptomite osas esineb endiselt
ebaselgusi, siis ennetavalt rakendatakse rangemaid
meetmeid.
Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks
ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.
Vaata kõrvalolevaid juhiseid

VILJANDI HAIGLA TÖÖKORRALDUS ERIOLUKORRAS
Erakorraline vastuvõtt nii peahoones asuvas EMO-s
kui Jämejala pargis asuvas akuutpsühhiaatria osakonnas toimub tavapäraselt. EMO ei teosta koroonaviiruse
diagnostikat. Mitte-erakorralist arstiabi vajavate patsientide teenindamine võib piirduda õe nõustamisega.
Koroonakahtluse korral helistada perearstile või häirekeskusesse 112, koroonateste elanikkonnale Viljandi
haigla ei tee. COVID19 kahtlusega patsiente teenindab
kiirabi ja Tartu ülikooli kliinikum.
Selleks, et vähendada riski haiguse levikuks haigla territooriumile, on Viljandi haigla peahoone fuajees patsientide ja koostööparterite kontrollpunkt kell 7.30–16.00,
kus hinnatakse sisenejate tervislikku seisundit ja täidetakse
tervisedeklaratsioon.
Kõigis haiglahoonetes (peahoone ja Jämejala hooned)
kehtib külastuskeeld, pakke vastu ei võeta.
Labori verevõturuum töötab senises haigla plaaniliste
patsientide vastuvõturuumis 1. korrusel.
Radioloogiaüksus töötab, edasilükkamatuid röntgenuuringuid saab teha ka viiruskahtlusega patsientidele.

Psühhiaatriakliiniku plaaniline töö on peatatud, lastepsühhiaatria ambulatoorne töö on viidud üle kaugteenusele.
Ambulatoorne ravi: õed ja registratuur võtavad patsientidega ühendust ning lepivad kokku kaugvastuvõtte.
Esialgu saame seda rakendada telefonikonsultatsioonidena, aga võimaluse avanedes hakkame kasutama ka
muid kanaleid (veeb, video). Osutame arstiabi ja teeme
uuringud neile, kelle tervis vastasel juhul võib halveneda.
Taastusravi kogu ambulatoorne töö on peatatud. Inimestega võetakse ühendust.
Nii patsientidele kui personalile pakuvad hingehoidu
haigla kaplan Hedi Vilumaa ja kaplan Monika Lige. Haigla
töötajatele pakub tuge psühholoogiateenistus.
Avatud on telefoni infoliin 433 2322 (8-16.00),
infomail: infoliin@vmh.ee, haigla FB online vestlus –
vastatakse esimesel võimalusel.

Kuidas puhastada?
COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud viirushaigus, mis tuvastati esmakordselt detsembris 2019 Hiinas. Koroonaviirused levivad enamikel juhtudel
piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja kontakti kaudu,
kuid ei ole välistatud ka muid levimisviise. Uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 säilivus väliskeskkonnas pole hetkel
täpsustatud. Teiste koroonaviiruste keskkonnastabiilsust
hindavate uuringute kohaselt võib viirus säilida erinevatel
pindadel soodsatel tingimustel (6-8°C ja niiskus) kuni 9
päeva. Samas on võimalik viirust pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada.
Erinevate koroonaviiruste vastu on tõhusad kuumutamine,
UV-kiirgus ja ka mitmed antimikroobsed ained, nt 70% etanool,
75% 2-propanool, vesinikperoksiid, naatriumhüpoklorit, mille
vähemalt 1 minutilisel toimel viirus hävib.
Ajal, kus desinfitseerivad vahendid ei pruugi suuremate ruumide ja pindade jaoks olla laialdaselt kättesaadavad ja pole alati
ka vajalik, saab tõhusa puhastamise teel ning majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega tagada sama tõhusa tulemuse
Üldised hügieenisoovitused:
1. Pesta käsi seebiga regulaarselt, st koju tulles, peale WCs
käiku, enne sööki, kokku puutudes võimaliku saasteallikaga jne.
2. Mitte unustada, et käte pesemisel on üks väga oluline etapp
käte kuivatamine. Selleks on sobiv kasutada paberit või puhast
ühekordselt kasutatavat kangast, mis aitab kätelt eemaldada
suurema osa mustusest, pesemise jääke jne.
3. Desinfitseerivaid vahendeid kasutada juhul, kui on teada
ulatuslik COVID-19 kokkupuude ja kui muid puhastusmeetmeid
rakendada ei saa!
Kuidas tõhusalt puhastada / koristada?
1. Tuulutada ruume, et tagada piisav ventilatsioon.
2. Märgata puutepindu (nt ukselingid, käsipuud, liftinupud,
lülitid, toolide käetoed alt ja pealt, WC ja vannitoa pinnad jm)
ja teha ruumides ringkäik ning märgata määrdunud esemeid.
Jälgida ja mõelda, milliseid kohti erinevad inimesed puudutavad.
Asjatundjate kogemusel on nt üle 90% seebi- ja paberidosaatorite puutepindadest (alt ja vajutuskohad) mustad, sageli unarusse
jäävad puutepinnad on ka uste servad, lingi ümbrus; koolides
toolide alused, seljatoed; ühiskasutuses olevad esemed, tarbed
kontorites (nt klaviatuur, klambrilööja, VR prillid mängukeskustes,
köögitehnika, telefon, jpm).
3. Märgkoristus on vajalik pinnal olevast mustusest (sh mikroorganismidest) lahti saamiseks. Oluline on meeles pidada, et
kõik pinnad, mis vajavad kuivamiseks rohkem, kui 30 sek tuleb
eraldi kuivatada. Ise kuivades võivad jääda pinnale jääkmustus
ja ka mikroorganismid.
4. Puhtuse loomiseks piisab täiesti tavapärastest ainetest ja
viisidest, nt kasutada puhta veega niisutatud puhast mikrokiust
lappi. Oluline on lapi sobiv niiskusaste, et see seoks piisavalt
mustust ning piisavalt tugev pühkimine! Mustuse eemaldamisel
on oluline roll mehhaanikal ehk pühkimisel tuleb pinda nühkida
piisavalt tugevalt. Leebe „silitamisega“ võib jääda oluline osa
mustusest ja ka mikroorganismidest eemaldamata. Seniste
uuringute põhjal eemaldab selline viis piisavalt infektsiooniviiruseid ja ennetustöös puudub otsene vajadus desinfitseerivate
vahendite kasutuseks. 5. Puhasta puutepindasid ja määrduvaid
esemeid tavapärasest sagedamini ja regulaarselt. Avalikes
ruumides, kus liigub palju erinevaid inimesi, on nt puutepindade
puhastamine mõistlik iga 2-4 tunni järel. Arvestada, et silmaga
nähtav puhtus ei ole puhas veel mikroorganismidest! Kui on
silmaga nähtav määrdumine, siis see on mikroorganismidele
eriti heaks pelgupaigaks.
6. Puhastada koristustarvikud hoolikalt iga koristuskorra lõpus.
Koristustekstiile pesta pesumasinas piisavalt kõrgel temperatuuril. Koduseks kasutuseks mõeldud pesumasinate puhul
temperatuuril 65-90°C. Veeämbris või kraani all käsitsi pestes
tekstiilid puhtaks ei saa.
7. Vajadusel võib sanitaarruumides (WCd, tualettruumid) kasutada lisaks vastavaid desinfitseerivaid vahendeid ehk biotsiide
(vt soovitusi allpool).
8. Pöörata tähelepanu koristuslappide voltimisele ja aseptilisele tööviisile, s.t puhastamisel liikuda puhtamalt pinnalt mustema
suunas, erinevaid pindasid puhastades pöörata lapil uus külg
jne. Eesmärgiks mustuse kokku korjamine, mitte laiali ajamine.
9. Mõelda läbi erinevate koristustekstiilide käsitlemine ja teekond, et need enne kasutamist ei saastuks. Erinevate ruumide
puhastamiseks kasutatavad koristustarvikud peaksid olema
erinevad, et vältida tarviku vahendusel mustuse s.h mikroobide
edasi kandumist.
10.Võimalusel kergesti määrduvaid ja sagedast puhastamist
vajavaid esemeid mitte kasutada.
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Kõlistaks veel korra auraha
Ega seal tegelikult midagi kõlistada ei ole, sest
Mulgi valla teenetemärk
on väike ja vanemal inimesel on sealt raske midagi välja lugeda. Sellepärast on minu ettepanek
anda järgmised märgid
välja noorematele kodanikele. Seda tuleks ikka
teha enne, kui inimene
on võtnud astumisel toeks
kätte kepi. Mihkel Smeljanskile ja tema lähedastele tuleb igas mõttes kaasa
tunda, sest Mihkel saab
oma medalit kanda ainult
taevastel avarustel.
Tiitel „aukodanik“ koosneb kahest sõnapoolest.
Mis ausse puutus, siis see
tundus olema väga suur,
kui arvestada õnnitlejate
pikka rivi. Tänan kõiki
lillede, käepigistuste ja südamesse minevate sõnade
eest. Kummardus valla
volikogule mulle tiitli andmise eest ja Peeter Rahnelile, kes volikogus seda
protsessi vedas. Ütlen
ausalt, et see tunnustus
tekitas minus vastakaid
tundeid. Ei tea seisukohta
võtta ning mismoodi elus
edasi minna. Tavaliselt on
kombeks aurahasid rinda
panna siis, kui on aeg jalust ära minna. Muidugi
võib kiita lolli ja ta jookseb
veelgi rohkem.
Elada ja töötada võib ka
nii nagu omal ajal peale
ülikooli esimest õpetaja
puhkust kasutades – tee-

nides Vambola poldril
toru pannes lisaraha.
Olime juba hommikul
kuuest kraavis ja tahtsime keskööpaiku lõpetada, kui EPT teeneline
kopamees Jüri Oraste lasi
kopa mullavallile ja küsis
ekskavaatori aknast, et
kas on juba tänaseks kõik.
Siit ka tervisetund, sest
neljast kraavis olnud mehest (minust nooremad)
kõnnin mina maa peal
Jüriga edasi. Aga võtaks
äkki sellise seisukoha, et
küll aeg annab arutust.
Mul oli korraks tahtmine
plekikäärid kätte võtta
ja teenetemärgist tükke
hakata jagama, sest ma
leian, et üksinda on elus
sellist au väga raske välja
teenida. Sellest ideest ma
siiski loobusin, sest mulle
ei jääks sellest väikesest
aumärgist ilmselt midagi.
Paljusid ei ole enam maa
peal minuga ühte jalga
astumas, aga tahaks Balti
keti meestele Tarmo Harjule ja Lembit Sootsile,
hüüdnimega Keravälk
märgist tükikese anda. Ja
Kalev Raavele kindlasti
ning Kase vabriku meistritele Raimo Pukile ja Lembit Jallaile samuti. Kuidas
ma spordikooli endise
treeneri Rein Ahuni ära
unustan? Kui kõik minu
kunagised kaasteelised
ette lugeda, siis tuleks
trükkida lisaleht.

Hea on tõdeda, et tänagi
on jätkunud minuga ühte
sammu astujaid: Kai Kannistu oma maja rahvaga,
vallahoolduse meeskond,
Jaak Israel ja Mart Kurs,
Halliste põhikooli pere
jne. Ning ühte ma ütleks
veel küll, et kõik oleks
olemata, kui mul ei oleks
olnud selliseid vanemaid,
Abja keskkooli, Tartu riiklikku ülikooli, oma peret
ja ühtekuuluvat suguseltsi. Eks aja planeerimine
ole minusuguse mehega
perel raske. Aga abikaasa
on kõik minu lollused,
veidrused ja tegemised
ära kannatanud ning lastest ja lastelastest on elus
suur rõõm. Nii palju, kui
mind nüüd tiitli kätteandmisel kiideti, ei ole kunagi
varem tehtud. Mulle on
tundunud, et seda on alati
tehtud parteikoosolekutel
ja konverentsidel. Kuna
ma ei ole kunagi ühtegi
parteisse kuulunud, siis
ilmselt ei olnudki mul
võimalik varem selle osaliseks saada.
Kui auraha käes, siis on
julge välja öelda, mida ma
ise tehtust olulisemaks
pean. Et me teeme kõik
tööd ja töö eest palka
saame, on igapäevane
elu ning selle eest jagati
varem vahest rohkemgi
kortereid, autoostulubasid, turismituusikuid jne.
Ma ise pean tähtsaks seda,
et viie maja ülesehitusel

olen oma õla alla saanud
panna. Eesti õpilasmalev (EÕM) oli tore aeg.
Halliste kirikus sai mitu
kuud õhtuti koos Helger
Topsi ja Lembit Jallaiga
orelile rõdu ehitada ja
muudki puutööd tehtud.
Karksi kirikule sai aidatud
torni paigaldada ja luuke ehitada. Karksi-Nuia
linna ja valla ühinemine
võttis palju energiat. Olin
Kaitseliidu Karksi malevkonna asutaja. Siis olid
veel segased ajad ja malevkond moodustati vabariigis teisena. Balti kett,
Rahvarinne, volikogu ja
selle komisjonides kaasalöömine on iseenesestki
mõistetav asi. Karksi-Nuia
soojamajanduse asi lahenes hästi ja siin tuleb AS
Textuuri ja Argo Jõgi kiita.
Need on olnud minu
elus asjad, mida on tehtud
tasuta või puhkuse arvelt.
Need on saanud juhtuda,
kuna olen sündinud peale
sõda ja elanud huvitaval
ajal, kui Eesti Vabariiki
hakati taastama.
Ja lõpetuseks suruksin
teisel Mulgi valla aukodanikul, Märt Londil õnnitluseks kätt. Seda tuleb ajalehe kaasabil teha, kuna
Mulgi vald on nii suur ja
lai ning auväärseid tiitleid
jagati erinevatel üritustel
LEO LIIBER

Kontsert-aktus Mõisaküla kultuurimajas 24. veebruaril
Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva tähistati piduliku kontsert-aktusega
Mõisaküla kultuurimajas.
Keskpäeval alanud peole
kogunes saalitäis linnarahvast ja külalisi. Kultuurimaja direktor Laine
Pedaja lausus avasõnad
ja seejärel toodi pidulikult
saali Mulgi valla lipp. Aktust ilmestas Iivo Hakkaja
juhitav big-band. Puhkpillimuusika toetas hümni
laulmist ja lisaks esineti
vahepaladega sõnavõttude vahel.
Päevakohased kõned
pidasid Laine Pedaja ja
Mulgi valla osavallavanem, Mõisaküla linnapea
Ervin Tamberg. Sõnavõttudest jäi kõlama peamine mõte: vaba Eesti riik
vajab hoidmist, kaitsmist
ja arendamist läbi meie
kõigi jõukohase panuse.
Mõisaküla kooli õpilased esinesid isamaaliste

Aktust ilmestas Iivo Hakkaja juhitav big-band.

luuletustega. Ajaloominutites rääkis Mõisaküla
muuseumi juhataja Anu
Laarmann seekord Tartu rahulepingust, mille
sõlmimisest möödus 2.
veebruaril 100 aastat.
Heaks tavaks on saanud
iga-aastasel aktusel anda
tänukirjad silmapaistvatele kodanikele, kes on
panustanud oma tegevusega Mõisaküla nime
vääristamisse.
Ervin Tambergilt said

tänukirja ja Laine Pedajalt
roosiõie Iti Marii Varik
– eduka osalemise eest
Eesti noorte- ja juunioride
meistrivõistlustel tõstmises; Ott Varik – eduka osalemise eest Soome
meistrivõistlustel käsipallis; Kadi Kask – kõrge
professionaalsuse eest
Mõisaküla kammerkoor
Kungla dirigendina; Kertu
Kukka – kõrge professionaalsuse eest Mõisaküla
kammerkoor Kungla abi-

dirigendina; Laine Pedaja
– pikaajalise ja pühendunud töö eest Mõisaküla
näiteringi juhendamisel;
Mirjam Järve – turismialase tegevuse arendamise ja
Eesti-Läti projekti „Rohelised rööpad“ läbiviimise
eest; Mõisaküla kammerkoor Kungla – märkimisväärselt eduka tegevuse
eest 2019.a ja koori 10.
sünnipäeva puhul.
Piduliku aktuse lõpetas
minikontserdiga kõrgelt
tunnustatud Mõisaküla
kammerkoor Kungla.
Seejärel ootas kontsertaktusel osalejaid väikeses
saalis kaunilt kaetud koogi- ja kohvilaud.
ANU LAARMANN
Mõisaküla muuseumi
juhataja

Inspireeriv päev
haridusmessil
“Intellektika”

Messile oli kogunenud palju inimesi Eesti eri paikadest. Foto Kadri Aria

Foto messi fotogaleriist

13. veebruaril toimus Tartu Näituste messikeskuses
haridus- ja karjäärimess “Intellektika”. Juba mitmendal aastal toimuv üritus tõi kohale väga palju
noori, aga ka täiskasvanuid üle terve Eesti. Abja
gümnaasiumi 11. klass käis ise kohapeal tutvumas
edasiõppimisvõimalustega.
Üritusel olid osalejateks väga tunnustatud ja
teada-tuntud koolid, kui ka mõned ettevõtted.
Eriti silmatorkavalt meelitas rahvast uudistama
just Sisekaitseakadeemia ja Tartu vangla. Mõlemad
pakkusid külastajatele huvitavaid tegevusi ja eksponente, tuues külastajateni isegi nende igapäevatöösse kuuluva – näiteks Tartu vanglal oli väljas
lausa üks mudel-näide nende vangla ruumist, kus
külastajatel oli võimalus ruumi ise proovida. Silma
paistis ka Tallinna tehnikaülikool, mis pakkus erinevaid virtuaalseid lahendusi, mis olid seotud näiteks
edasiõppimisega nende koolis.
Noori meelitas ka uudistama üks Eesti tuntum raadio MyHits, mis pakkus messil olijatele võimaluse
mängida tantsumängu “Just Dance 2020”. MyHits’i
näol olid kohal ka raadio enda töötajad, toimetajad,
kes juhendasid neid julgeid, kes julgesid avalikult
terve messi rahva ees tantsida. Kuid siiski MyHits’il
läks päris edukalt, sest enamik nobedaid noori läks
sinna julgesti tantsima.
Huvitav oli ka Kõrgema Kunstikooli Pallase korraldatud joonistamine, kus paljud noored läksid
põnevusega oma kätt proovima. Pallas oli ise ette
andnud modelli, kelle järgi joonistati vastavalt
oma oskustele nõndanimetatud visandused. Võib
öelda isegi, et nii mõnelgi usinamal läks väga hästi
joonistamises.
Hoolimata sellest, et mess tundus pigem poistekeskne (st poistele mõeldud koole oli väga palju), oli
messil siiski väga palju inimesi aga ka tüdrukuid.
Haridus- ja karjäärimessina tuntud “Intellektika” on
olnud edukas oma osalejate (välja toodud koolide)
poolest, aga ka külastajate arvu poolest. Võib öelda,
et noored on väga huvitatud edasiõppimisvõimalustega.
KADRI ARIA
XI klass
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Georg Ots 100
Mälestuskilde 50. aasta tagustest aegadest
Aasta siis oli 1970 kui sama
aasta Abja Keskkooli abituriendid Tiiu Savi ja Haide
Mets seisid 21.märtsil RAT
Estonia laval Georg Otsa õnnitlejate järjekorras. Kuidas
siis niimoodi juhtus, et ühe
ääremaa kooli õpilased sattusid sellise kuulsa mehe juubelile. Sattumisega siin siiski
tegu ei olnud, sest tolleaegne
Abja keskkool oli tugevalt
teatrilembene. Koolis tegutses
draamaring, korraldati sõnakunstnike konkursse, viktoriine, käidi teatrietendustel 3. teatripäev 1968. aastal, esinevad Georg Ots ja Viktor Gurjev.
Ugalas, Estonias, Vanemuises, 		
Noorsooteatris ja 1966. aastast
alates toimusid teatripäevad.
Kõigi nende tegevuste taga oli
entusiastlik õpetaja Pia Kelk.
Tänu Piale olid koolil tol ajal
tihedad sidemed Teatriühinguga, mis igati toetas Abja
kooli teatrialast tööd.
Kolmanda teatripäeva külaliseks 1968. aastal oli Georg
Ots koos Viktor Gurjeviga.
Teatripäeva moto oli „Jutustus ühe kunstniku teest“.
Õpilased andsid ülevaate Georg Otsa teatriteest. Abja Keskkooli abituriendid Tiiu Savi ja Haide Mets RAT Estonia laval
Georg Otsa õnnitlemas.		

II klassi õpilane laulis rahvaviisi „Vaikne kena kohakene“,
see oli Georg Otsa esimene
laul solistina. Ning siis esines
rahvakunstnik. Ta kõneles
oma tööst teatris, oma uutest
osadest ning vastas õpilaste
küsimustele. Kõlama jäi soovitus, et elus tuleb ikka edasi
püüda ja õppida kui selleks on
aeg. Ei tohi rahulduda saavutatuga, vaid alati seada uusi
sihte ja eesmärke. Siis esitas
Georg Ots stseene ooperitest
„Võluflööt“, “Lembitu“, „Othello“, „Porgy ja Bess“ ja koos
Viktor Gurjeviga erinevaid
laule. Ilmselt jäi see kohtumine kauaks meelde paljudele
tolleaegsetele õpilastele. Peale
seda kohtumist saatis Georg
Ots igal aastal Abja keskkoolile uusaastakaarte, kuid 1975.
aasta kaart jäi viimaseks, sest
samal aastal andekas ja töökas
laulja suri.

kus kreeka vm pähkel
on aetud nööri otsa ja
kastetud tärklise või jahuga keedetud viinamarjamahla sisse. Gruusia
linnapildis on üsna tavaline, kui koduloomad ja
-linnud jalutavad vabalt
tänavatel ringi.
Kohtumise lõpus kuulasime gruusia meesansambli Basiani esituses
tuntud gruusia laulu “Suliko”.
Tänan kõiki, kes olid
kohale tulnud ja veetsid
pika ja huvitava õhtupooliku Halliste raamatukogus.

„Kuule, Hille! Tule õige haridusseltsi juhtima. Kui
raske see ikka olla saab: käime paar korda aastas
koos ja Sina, tegus naisterahvas, võta see asi enda
peale!“ Nii arvas Margus Mõisavald peale seltsi
endise juhi Endel Lepiku lahkumist meie hulgast
2008.a septembris.
Nüüdseks on Karksi haridusselts tegutsenud 15
aastat ja kui arvestada juurde viis seltsinguaastat,
tuleb oma paarkümmend täis. Kui üks asi ette võetakse, siis tuleb seda teha täie rauaga.
Haridusselts on Karksi piirkonnas üks aktiivsemaid ja teotahtelisemaid. Siin mõeldakse kõigele:
tervisele, hingele, silmaringi avardamisele. Meie,
pedagoogide elutöö on tehtud, vaid mõned liikmed on veel töötavad pensionärid, ja nüüd saab
teha just seda, mis meile meeldib. Oleme kuulanud
terviseloenguid, käinud matkaradadel, teatris, kohtunud huvitavate inimestega, laiendanud teadmisi
nii looduse, tevise kui ajaloo vallas. Teadmistejanu
ja soov olla kursis kõige aktuaalsega käib vist meie
ametiga kaasas.
Viimasel kokkusaamisel, kus arutasime tehtu üle,
kohtusime teoloogi, rännumehe, kirjaniku ning
mulgi keele ja meele hoidja Kalle Gastoniga, kes tutvustas meile oma raamatuid. Tänapäeval on teoste
üllitamine raske ja tänamatu töö, sest inimesed ei
osta enam nii palju raamatuid kui varem. Internet ja
nutitelefon – uued innovatiivsed vidinad – on oluliselt vähendanud trükiste ostusoovi. Aga Gaston on
kindlameelne, sest ta valutab südant Mulgi murde,
tavade, kommete, uskumuste pärast. Siin mõned
näited tema raamatutest: „Mulgi muheluse“, „Helme helinad“, „Nõiduslik Eesti: tõestisündinud nõiaja ebausulood“, „Kihelkondlikud kihelused: Eesti
kihelkond vanemas ajakirjanduses“ jne. Gaston on
teinud uskumatut tööd: uurinud arhiivimaterjale,
küsitlenud veel mäletajaid, lugenud uurimusi. Aga
paljuski jääb tööde avaldamine raha taha. Tuleb
kulutada uksi, selgitada oma töö tähtsust, paluda
ja kui uks kinni lüüakse, siis tulla kas või läbi seina,
rääkimata oma raha paigutamisest trükiste alla.
Tammsaaregi on öelnud, et millegi saavutamiseks
peab ikka natuke hull olema. Kohtumine Kalle
Gastoniga pani meid mõtlema, et kes veel kui mitte
meie ei päranda esivanemate varandust tulevastele
põlvedele.
Koos kaaslastega kohvi juues rändavad mõtted
tänamisele. Hea on teada, et haridusseltsi esinaine
Hille Krusberg leiab oma igapäevategemiste juures
aega juhtida haridusseltsi tööd. Tema abiliseks on
projektikirjutaja Helve Joon. Just tänu temale on
paljud ettevõtmised teoks saanud. Projektide toel
oleme reisinud, käinud loodusradadel või kogunud
materjale kohaliku kultuuri- ja hariduselu kohta
ning avaldanud neid trükistena. Protokollijaks,
kroonika pidajaks on Anne Tiitus, kes on täpne ja
südamega asja juures. Rahaasjadel peab silma peal
Ülle Värk. Tema edastab ka haridusseltsi liikmetele
teateid. Margus Mõisavald on fotograaf, aga ka kohaliku gümnaasiumi ajalugu käsitleva kaheosalise
trükise „Meenutusi kroonikate toel“ koostaja.
Kui tihti me täname? Justkui see oleks midagi,
mida peaks häbenema. Meie president on öelnud:
„Tänamine on midagi, mida ei peaks kunagi homseks jätma. Tihti armastame endast rääkida, nagu
oleksime just siin sellel oma maalapil tänamisega
kitsid. Et tänust kergemini tulevad huulile nurin
või “jah, aga...” sissejuhatusega etteheited“. Küllap see kitsidus kiita tuleneb eestlaslikust omaette
olemisest.
Meie, haridusseltslased, täname juhatust ja
esinaist, et me tahame ja tohime osa saada neist
ühistest ettevõtmistest. Jätkugu meil kõigil tahet ja
tarmu ikka tulla ja nautida koosolemist.

SIRLE TELLIS

VIIU LEPIK

Meenutas 50 aastat tagasi
Abja keskkooli lõpetanud
TIIU SAVI

Fotod erakogust

Teeõhtu Kalle Gastoniga
12. veebruaril oli Halliste
raamatukogus kohtumine Kalle Gastoniga,
kes jaanuaris külastas
Gruusiat ja oli lahkesti
nõus jagama värskeid
reisimuljeid. Ta oli kaasa toonud gruusia teed,
mida kuulajad meelsasti
suupistete juurde rüüpasid.
Eestikeelne nimi Gruusia on laenatud vene keelest, Lääne-Euroopas kasutatakse nime Georgia,
mida eelistavad grusiinid
ka ise.
Sissejuhatuseks kuulasime gruusia laulu „Tbiliso“, mis on grusiinidele
sama võimas ja oluline
nagu eestlastele „Koit“.
Kalle külastas Gruusias
kolme regiooni, Eesti
mõistes maakonda. Läbi
piltide ja videote saime
tutvuda gruusia kultuuri
ja vaatamisväärsustega,
looduse, muusika ja eluoluga. Kalle tutvustas
meile Gruusiast pärit erinevaid pillirühmi: puhk-,
lõõts-, keel- ja löökpille.
Kuulasime ka nende kõla.
Tutvusime gruusia tähestikuga. Kalle tähelepanek
oli, et puuduvad suured
tähed ning ema on deda
ja isa on mamik´o.

Kalle Gaston rääkis Gruusiast. 				

Gruusia vanimad linnad on Khuthaisi ja Mtshetha. Mõlemad on olnud
ka pealinnad – Mtshetha
3. saj eKr–5. saj ja suuruselt teine linn Khuthaisi
10. saj – 1122. a. Mtshetha
linna ajaloolised hooned
kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Bordžomi linn on tuntud boržommi mineraalvee poolest, mida saadakse allikatest. Veejugade ja Kura jõe ääres on
matkarada, mille juures
on nn veevannid, kus oli
võimalus soojas vees mõnuleda. Üldiselt kohtas
kõikjal linnas nõukaaegset nostalgiat.

Enamik grusiine on õigeusklikud. Õigeusu kristlus on riigi põhiseaduses
ametlikult tunnustatud.
Gruusia kirik on autokefaalne, st on täielikult ise
ennast valitsev ja juhtiv,
teistest kohalikest kirikutest administratiivselt
sõltumatu õigeusu kirik. Kirik on rahva kirik.
Gruusias on mitu riiklikku kiriku meediakanalit,
kust kantakse üle suuremate pühade ülekandeid.
Gruusia köök on väga
rikkalik. Põhitoidu juurest ei puudu juustupirukas hatšapuri, erinevate täidistega hinkalid.
Gruusia üks imepärane
maiustus on tšurtšhela,

Mõtisklusi
haridusseltsist

Foto: Sirle Tellis
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Eesti Vabariik 102
Veebruar, mis korraks
isegi talvist nägu võtta üritas, tõi meile kaks
suurt tähtpäeva. Möödus
sajand Tartu rahulepingu allkirjastamisest ning
102 aastat iseseisva Eesti
Vabariigi väljakuulutamisest. Mõlema sündmuse
tähtsust meie riikluse
jaoks on keeruline ülehinnata.
Rahvaid, kes oma iseseisva riigi loomise eest
verega maksma pole pidanud, on ajaloost raske leida. Väga paljudel
eestlastest suurematel
rahvastel pole aastakümneid kestnud veristamine
ihaldatud eesmärki, oma
riiki, lähemale toonud.
Meie 102 aasta sisse mahub küll suur ports sõjakoledusi ja okupatsioone,
kuid viimaste pommide
langemisest linnadele on
juba möödunud üle 75
aasta. Jääb üle loota selle
olukorra jätkumist!
Eesti Vabariigi sünnipäeva lähenemisele viitasid aegsasti ilmuvad uudised väärikate kodanike
tunnustamisest preemiate, aunimetuste ja riiklike
autasudega. Kuigi keegi
neist inimestest pole igapäevaselt toimetanud
aurahasid silmas pidades,
on tunnustamine ikka
meeldiv märk sellest, et
kulutatud aeg ja energia
ühiskonnale korda läheb.
Pidulikud sündmused
riigi sünnipäeva tähistamiseks algasid juba

21. veebruaril. Mulgi
Vallavalitsuse esindajad,
Halliste põhikooli pere,
Kaitseliidu Karksi malevkonna esindus, Halliste
rühma noored kotkad
ja kodutütred ning piirkonna rahvas kogunesid
Halliste kiriku juures asuva Vabadussõja ohvrite
mälestussamba juurde.
Pikema jutluse pidas
seal praost Marko Tiitus.
Järgnes lillede asetamine
ja küünalde süütamine.
Üritus jätkus koolimaja
saalis, kus särtsaka pidupäevakõne pidas Ene
Maaten, kes andis üle ka
mitmed auhinnad kaunimatele kodudele ja taludele ning tänas Mulgi
valla sümboolika loojat.
Oma laulu, tantsu ja pillimänguga õnnitlesid saalis
olijaid lasteaia ning kooli
lapsed. Direktor Merle
Hüval oli kooli tublidele
sportlastele, olümpiaadide võitjatele, ringide
juhtidele ja kooliperele
jagada suur hulk tunnustust. Koosviibimine
lõppes kohvilauas.
Kaitseliitlastel on kombeks oma tähtsamad tunnustused kätte anda omavalitsuste liidu esimehe ja
Kaitseliidu Sakala Maleva
pealiku vastuvõtul, mis
seekord toimus 23. veebruari õhtul Karksi-Nuia
kultuurikeskuses. Karksi
malevkondlane, Sakala
maleva aasta kaitseliitlane, noortejuht ja riigikaitse õpetaja Meelis Eelmaa

sai Maleva vapimärgi
kavaleriks.
Pidupäeva hommikul
tähistati Karksi-Nuias
Eesti Vabariigi 102. aasta sünnipäeva piduliku
rivistusega Vabadussõja mälestusmärgi juures, kus osalesid Mulgi
vallavalitsuse, Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja
Noorkotkaste esindused.
Pidulikkust lisasid rahvatantsijad ning sõbrad
ja koostööpartnerid Lätimaalt. Peeti päevakohaseid kõnesid, mälestati
Vabadussõjas langenuid
ja lõpuks tehti ühispilti.
Tähistamine jätkus Karksi-Nuia kultuurikeskuses.
Viljandis leidis samal
ajal aset traditsiooniline
iseseisvusdeklaratsiooni
ettelugemine kohtumaja
trepilt ja pidulik jalutuskäik puhkpilliorkestri
saatel Johan Laidoneri monumendi juurde.
Sealt suundus Sakala
maleva rivi Kirsimäele,
kus pealik Andrus Tiitus
kinnitas maleva allohvitseride mundritele uued
pagunid, jagas käepigistusega malevapoolseid
tunnustusi tublimatele
ning kaasvõitlejate ees
andsid vande oma maad
väärikalt teenida uued
maleva liikmed. Mulgi
valla ja Karksi malevkonna mundrikandjaid
oli pealikuga kätlemas
arvukalt.
Tänaseks on pidustused
lõppenud ja argipäev jälle

Karksi malevkonna esindus Hallistes. 				

Pidulik rivistus Karksi-Nuias. 				

oma koha sisse võtnud.
Igal Eesti Vabariigi elanikul on käsil toimetused,
mida saab ära teha hästi
või väga hästi. Kindlasti
on väga hästi oma argiseid ülesandeid täitvaid

Kodutütred lihvisid ühislaagris teadmisi
21.–22.veebruaril toimus Lilli loodusmajas
Karksi ning Halliste kodutütarde ühine rühmalaager. Kodutütred said
täiendada järgukatsete ja erialadega seotud
teadmisi ning praktilises
keskkonnas oskuste arendamist professionaalide
juhendamisel. Rühmalaager sai teoks isamaalise
hariduse programmi toetusel ja Karksi kodutütarde rühmavanema Enno
Teiteri eestvedamisel.
Esimesel päeval võeti
ette räätsadega matk Ikepera rabas. Õhtul valmisid Lilli loodusmajas laste
käe all maitsvad mulgi
korbid. Kellel oli jaksu,
sai valmistada külmkapimagneteid ja mängida
erinevaid lauamänge.
Teisel päeval koguti usinasti matkatarkusi

inimesi kordades rohkem
nendest, kes mõne tähtpäeva puhul ametlikult
tunnustatud saavad. Märkame siis neid igapäevaselt ja tunnustame tavaliste, täiesti rahavabalt saa-

Foto: Peeter Jürgenson

Foto: Meelis Eelmaa

daval olevate südamlike
tänusõnadega.
Elagu Eesti!
ENN PINSEL
Karksi malevkonna
teavituspealik

KOP aitas taas
varustust muretseda
Kohaliku omaalgatuse programmi abiga on taas
uuenenud Mõisaküla puhkpilliorkestri varustus.

Kodutütred tegid tutvust talu loomadega.

koolitaja OÜ Veematkad
tegevjuhi Kalle Räästase
juhtimisel. Talvises metsas õpiti tundma erinevaid taimi ning liikumist
kaardi abil, vahepeatuse

ajal aga lõkke tegemist ja
sellel toidu valmistamist.
Loodusmajas said lapsed
jalutada talu sõbralike
loomade, hobuste, lammaste, kitsede, jäneste ja

Foto: Ebe Õnne

kanade keskel.
Suur tänu Lilli loodusmaja perele, eriti perenaisele Ly Laanemetsale.
EBE ÕNNE

Kui eelmises taotlusvoorus sai orkester uue
trombooni ja mõned orkestripuldid, siis nüüd on
orkestril kokku 15 uut orkestripulti ja igal mängijal
olemas ka noodipuldi valgustid. Orkester ise arvab,
et nad näevad nüüd välja nagu päris orkester.
Uued vahendid annavad uut värskust ja indu
edasi kõlada ja kuulajaid rõõmustada. On ju Mõisaküla puhkpilliorkester meie vallas ainulaadne. Kui
näed reklaami, kus esinejaks Mõisaküla puhkpilliorkester või Mõisaküla BigBand, on see hea põhjus
kodust välja tulemiseks.
Kohaliku omaalgatuse programm aitas soetada
ka kaasaskantava helivõimenduse, mis hõlbustab
erinevate nii väli- kui siseruumis toimuvate sündmuste korraldamist.
KOP toetuse taotlejaks oli MTÜ Arenev Mõisaküla, kes esitas toetustaotluse 2019. aasta sügisesse
vooru.
MIRJAM JÄRVE
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Kotkanoored Toompeal
Tänapäevane koolijüts
Agu Sihvka leiaks kooliskäimise ja vaheaja peamise erinevuse küllap
sellest, et vaheajal saab
koolipoiss kohe peale
ärkamist arvutist lemmikmängu üles otsida, sest
tüütult kohustuslik retk
koolimajja jääb ära.
Arvatavasti kulgenuks
Halliste kotkanoorte vaheaeg just nimetatud viisil, sest talverõõmudeks
või kevade nautimiseks
polnud ilmataadi kavalehel tavapärase sandi
suusailma kõrval ühtegi
vaba kuupäeva saadaval.
Lapsed, kes tänapäeval
õues pigem kassipoegade
kombel vihma, lund, pori
ja putukaid kardavad,
ei vaevu ilmataadi tegemistele tähtsust omistamagi. Kuniks elekter ja
võrguteenused kenasti
pahandustest puutumata
jäävad, on elu püsivalt lill!
Halliste kotkanoorte
juhid leidsid seekord koolist vabaks jäänud aja
sisustamisel liitlaseks endise Mulgi vallavanema,
Riigikogu saadiku Peeter
Rahneli. Lugupeetud saadik nõustus lahkesti võõrustama meie noori Eesti
kõrgema võimu kantsis
Toompeal.
26. veebruari hommik
oli rajune. Tugevas tuu-

Halliste kotkad ja kodutütred Riigikogu Valges saalis. 				

les asendus vihm juba
öötundidel lumesajuga,
mis hommikuks teed ebameeldivalt libedaks muutis. Sõit algas siiski plaanipäraselt. Kadunuks jäid
ainult mõned kaaslased,
kes olevat lihtsalt haiguste ohvriks langenud. Tuul
kõigutas bussi usinasti
ning tema esimest töövõitu kraavis konutava
veoki kujul nägime juba
Viljandi lähistel. Seesuguseid kummalisel viisil
pargitud sõiduriistu saime imetleda ohtrasti veel
tagasiteelgi. Peatusteta
ettevaatlik sõit venis nii
pikaks, et pärale jõudsime
täpselt õigeks ajaks.

Turvakontrolli läbimise järel kohtusime oma
giidiga, kes meile kogu
lossikompleksi lugu jutustas ning grupi mööda koridore erinevatesse
ruumidesse juhtis. Meie
liikumist mõjutas Ukraina
parlamendi delegatsiooni
külaskäik.
Vahelduseks saime kehastuda ajakirjanduse
esindajateks, kes pressirõdult rahvaesindajate
tühje kohti uudistasid.
Tühjus saalis võimaldas
giidil seletada istekohtade
paigutust istungisaalis
ja rõdudel ning nende
kasutamise korda. Külastasime meid võõrus-

Foto: Peeter Rahnel

tanud Keskfraktsiooni
tööruume, piilusime Riigikogu kohvikusse ja sattusime peagi rõdule, mis
mõeldud poliitilise teatri
etenduste nautimiseks
tavakodanikele. Saime
meiegi jälgida ministri
„praadimist“ arupärimiste käigus. Miks poliitikud
sageli kätega vehivad või
siis hoopis neid taskus
hoiavad – seda selgitas
meile humoorikalt Peeter
Rahnel.
Koridorides liikudes
kohtasime paljusid Eestis
tuntud inimesi. Meeldiv
üllatus tabas kotkanoori
riigikogu Valges saalis.
Meie juurde astus Kaido

Lasteaiatöötajate konverents
„Tarkust taskusse“
28. veebruaril toimus
Karksi-Nuia kultuurikeskuses konverents „Tarkust taskusse“, mis oli
pühendatud Karksi-Nuia
lasteaia 75. sünnipäevale.
Juubelikonverentsil osales üle 80 lasteaedniku
Viljandimaa ja KilingiNõmme lasteaedadest.
Kaasatud olid kohaliku
omavalitsuse ametnikud ning hoolekogude
ja haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed. Konverentsi
eesmärgiks oli uueneva
õpikäsitust toetava organisatsiooni loomine,
personali arendamine,
vallaasutustega koostöö
kujundamine, töösuhted ja -korraldus ning
toimetulek erivajadustega lastega. Konverentsil
esinesid lektorid lasteaia igapäevaelu olulistel
teemadel. Päeva moderaator Priit Oks juhtis
mõttevahetusi ja muutis

Karksi-Nuia lasteaia töötajad konverentsil.

konverentsi erinevaid ettekandeid lõimides tervikuks. Esimene lektor oli
religiooniantropoloog ja
koolitaja Jaanus Kangur,
kes rääkis suhtlemise
peamistest eduteguritest. Tartu ülikooli eripedagoogika lektor Pille
Häidkind andis teadmisi
teemal „Erivajadustega
ja/või käitumisprobleemidega lapsed lasteaias“.
Projektõppe teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest jagas mõtteid

Foto: Kaire Kannistu

kasvatusteadlane Maarika Pukk. Väga praktilisi
teadmisi ja oskusi müramismängudest tutvustas
Paikuse lasteaia liikumisõpetaja ja treener Kauri
Mitt. Lasteaia ja kooli
koostööst tegi huvitava
ja põhjaliku ülevaate August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi direktor
Jaak Israel. Karksi-Nuia
kultuurikeskuse juhataja
Kai Kannistu ettekanne
andis värvikate fotodega ülevaate lasteaia ja

kultuurikeskuse pikaaegsest koostööst. Mulgi
valla hariduselu tutvustas Mulgi Vallavolikogu
haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo
Viitas. Päev lõppes sünnipäevatordi söömisega.
Konverents oli rahastatud SA Innove meetme
„Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“
tegevuse „Õpetajate ja
haridusasutuste juhtide
koolitus“ toetusega. Suur
tänu lastevanematele,
kes võimaldasid lasteaiatöötajatel konverentsil
osaleda. Tänan projektijuht Daire Gorjatškot,
Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja Karksi-Nuia lasteaia personali konverentsi
korraldamise eest!
KATRIN KIVISTIK
Karksi-Nuia lasteaia
direktor

Höövelson, keda paremini Baruto nimega tuntakse. Ühine grupipilt ning
soovijatele lausa kahekesi kuulsa, suhtlusalti
vägilasega Eesti–Ukraina
lippude juures sai teoks.
Pikk sõit pealinna ja
seiklemine mööda suure
lossi koridore sünnitasid
vajaduse kehakinnituse
järele. Selleks tekitasime
parajalt pika järjekorra
Riigikogu sööklas. Igaüks
sai valida endale meelepärase lõunasöögi, mis
polnud üldsegi erinev
tavalises sööklas pakutavast.
Viimane koht, kuhu
juba välisriietes enne lossist lahkumist ähkides
laekusime, oli Pika Hermanni torni vaateplatvorm. Vaadata oli sealt
küll õige napilt, sest vali
tuul puhus ohtrasti lund
silma ja linnast paistsid
lumemöllus vaid lähedal
asuvad hooned.
Laigulistega tihedalt
suhtlevad kotkanoored
on alati huvitatud relvakandjate tegemistest ning
soovivad nende tööriistadega toimetamist katsetada. Paraku panevad
seadused ja ohutusnõuded seesuguste tegemiste
võimalikkusele enamasti
keelumärgid külge. LaserGame saalis on küll sa-

muti terve rida keelde ja
piiranguid, aga need pole
sõjaväelise elukorralduse
algteadmistega tutvunud kotkanoortele üleliia
karmid. Isegi vigastatud
kätega noorkotka jaoks
leidis sealne pererahvas
kaasalöömist võimaldava lahenduse. Suur,
läbi kahe korruse ulatuv
mängumaa pakkus kogu
seltskonnale võimalust
oma koostöövõimet ja
nutikust vaenuvägedega
madistamiseks kasutada.
Kui esimeses lahingus oli
selge eelis sõjapidamist
põhjalikumalt õppinud
mängijatel, siis järgmine
tulevärk andis juba tasavägiseid tagajärgi.
Veel oli meil pisike peatus Tallinna piiril asuvas
ostukeskuses ja algas kodutee, millele kuluvat
aega kotkanoored laulmisele sarnaneva hääleharjutusega sisustasid.
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Halliste rühmad tänavad reisi teostumisele toeka abikäe
ulatanud Peeter Rahnelit,
Eesti Vabariigi Riigikogu
Keskfraktsiooni, Mulgi
vallavalitsust ja bussijuht
Valdur Öövelit.
ENN PINSEL
NK Halliste rühma pealik

Halliste robootikud
võistlustules

Halliste võistkond autasustamisel: (ees vasakult) Niikas Gaston, StenMartin Rapp, Reelika Jakimov, Hendrik Rahu, Hans-Markus Lohu,
Magnus Järvis, Alfred Loid, (taga vasakult) Emili Gaston, Sepo Poom,
õpetaja Airika Gaston, Anete-Ly Põder ja juhendaja Artur Rõigas.
		

Foto: Maria Lutsar

Halliste kool osales FIRST LEGO League turniiril
teist korda. Lõuna-Eesti eelvoor toimus 18. jaanuaril
Tartu Veeriku koolis, kuhu meie kümneliikmeline
võistkond laupäeva hommikul teele asus. Võistlusel
oli kolm katset, kus võistkonna ehitatud ja programmeeritud legorobot täidab platsil ülesandeid. Halliste
esinduse robot toimis stabiilselt ja igal katsel õnnestus
80% ettevõetud ülesannetest ja skooris 180 punkti.
Veel oli vaja esitada innovatsiooniprojekt, kus Halliste
võistkond mõtles välja kontseptsioonina teeääreprügi
koristamise roboti ja tegi sellekohase esitluse.
ARTUR RÕIGAS
Halliste PK robootikaringi juhendaja
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Eesti sünnipäev

Nagu paljudes koolides
üle Eesti, tähistati ka Hallistes 21. veebruaril vabariigi aastapäeva. Kuna meil
on oma Vabadussammas,
noorkotkad ja kodutütred, siis alustasime päeva
pidulikumat osa ausamba juures. Sõna võtsid
kirikuõpetaja Marko Tiitus, koolidirektor Merle
Hüva, kaitseliitlane Ervin
Tamberg. Valla esindajana
asetas sambale lilled Ene
Maaten.
Kui küünlad süüdatud,
head sõnad meie vabaduse eest seisnutele öeldud,
liikus koolipere saali. Aktusel kõlas eesti poeetide
loomingust kokku pandud
luulekava „Orjapõlvest
vaba riigini“, mida esitasid
Anete Rüütel, Alfred Loid,
Aleksander Kalitventsev,
Raul Pinsel, Mikk Pinsel
ja Veronika Kalitventsev.
Õpetaja Kertu Kukka oli
selgeks õpetanud kandlepalad ja Milvi Kull rahvatantsud, mida esitasid
algklasside lapsed. Tänu

Abja lasteaia veebruarikuu tegemised

Halliste lasteaialaste tervitus. 		

lauluõpetajatele Anu Kangurile ja Vilja Visterile kõlas
võimsalt Halliste lasteaialaste ja kooli mudilaskoori
ühiselt lauldud laul „Mu
kodune maa“. Sõna sai ka
kaitseliitlane Enn Pinsel.
Direktor Merle Hüva jagas diplomeid sportlastele,
kes on õppeaasta jooksul
maakonnas tublilt meie
kooli esindanud. Individuaalselt võib siinkohal nimetada 7. klassi noormeest
Tauri Meelt, kes on kõrgeid
kohti saanud mitmetel kergejõustikuvõistlustel. 6.

Foto: Peeter Jürgenson

klassi poiste seast võib esile
tuua Edi-Johannes Mehu,
Aleksander Kalitventsevi ja
Mikk Pinseli sportlikud saavutused. Ujumisvõistlustel
Karksi-Nuias on edukas olnud 7. klassi tütarlaps Emili
Gaston. Võistkondlikult
on esimesi kohti saadud
jalgpalliturniirilt „Mulgid
platsile“, rahvastepallija laskevõistlustelt ning
maastikumängult. Tänu
osaliseks said ka õpilaste juhendajad Leo Liiber, Milvi
Kull, Peeter Nõmmik, Inga
Tiirats, Jaanus Ermits ja

Enn Pinsel.
Kuna selle õppeaasta
märksõnaks on „Avatud
silmadega“, siis tähelepaneliku ja hooliva suhtumise
eest kooliellu sai tänukirja
6. klassi poiss Markus Joosing.
Aktuse lõpetas tütarlasteansambel, kellele oli laulud
selgeks õpetanud Endel
Purju. Kõike saalis toimuvat juhtis 8. klassi õpilane
Keiri Mardisoo.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja

Peale ühistegevust võeti osa fotosessioonist. Fotod: Kairi Nigol

Toimetused Õisu lasteaias

Õisu lasteaialapsed valmistasid Eesti sünnipäevaks korvikesi. 		

Oli tegus ja põnev veebruarikuu. Sõbrapäeva nädalal meisterdasime kaarte ja
mängisime erinevaid mänge, mis õpetasid üksteisest
lugupidamist. Sõbrapäeval
avasime postkasti, mis oli
paksult kaarte täis. Neid
jagus kõigile, nii suurtele kui
väikestele.

Kodumaa sünnipäeva
auks küpsetasid lapsed muretaignakorvikesi. Täitsime
need vahukoore-toorjuustukreemiga ning kaunistasime enda meisterdatud Eesti
lipukestega. 24. veebruaril
kogunemise traditsiooniliselt Õisu Vabadussõja mälestuskivi juurde. Lehvisid sini-

Foto: Mare Kuur

mustvalged lipud ja põlesid
küünlad. Asetasime ka oma
küünla. Kohal oli külarahvas, laulsime hümni ja tervitasime teineteist pidupäeva
puhul. Lasteaialapsed esinesid väikese kontserdiga. Peale pidulikku tseremooniat oli
Õisu rahvaselts korraldanud

lastele vastlajooksu, sest
lund ju kahjuks ei olnud
kusagilt võtta. Medalid käes,
asusime kringlit ja sooja teed
maitsma.
Lasteaia vastlapäev toimus
toas. Õpetaja Mare oli valmis mõelnud igasuguseid
huvitavaid liikumismänge.
Ega vastlaliug siis tegemata
jäänud. Laste mängumadratsid tegime kelkudeks ja
nii mööda pikka koridori
sai üksteisele vastlasõitu
tehtud. Libises küll ja päris
pikad linad tulid. Seejärel
sõime hernesuppi ja maitsvaid vastlakukleid ning lõpuks jagati kätte ka osavõtu
diplomid. Tralli saab teha
ka ilma lumeta, kui on hea
seltskond.

Veebruaris on mitmeid tähtpäevi, mida ühiselt
tähistada. Sõbrapäev meie lasteaias möödus ühtse
mängupeona. Iga rühm õppis ära ühe mängulise
etteaste, mida siis teistele õpetada ja koos läbi teha.
Rühmades olid valmis meisterdatud isetehtud kingitused sõbrale, mis peale pidu üksteisele ära kingiti.
Peale ühistegevust võeti osa fotosessioonist, mille
tarbeks oli kujundatud südameküllane fotonurk koos
rooside ja suure sõbrapäevaliku meeleoluga. Lapsed
said meele heaks ja suu magusaks, sest kellele ei
meeldiks laulda, tantsida ja sõpru omada.
Vastlapäev ähvardas jääda lumevabaks ning see
päev sai veedetud saalis, kus vanu traditsioone meelde tuletati, vurri häälest kuni soolaubade söömiseni,
isegi vanu pastlaid sai jalga proovitud. Meie liikumisõpetaja organiseeris vahvaid oravalapse mänge ja
võistluseid. Vedasime köit ja tirisime kaigast. Õnneks
sadas järgmisel päeval lumevaip maha ja vastlaliug
sai takka järgi topelt rõõmuga ära tehtud.
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistasime piduliku
aktusega. Meie peojuhtideks olid „Käbikeste“ rühma
koolieelikud, kes rahvariietesse ehituna kodumaa
armsuse meeleolukalt esile tõid. Lapsed esinesid luuletuste, laulude ja tantsudega, kohaletulnud lapsevanemad said nii elamuse kui fotosessiooni Eestimaa
värvidest ja sümbolitest inspireeritud seina taustal.

LILLI SIHT
Õisu lasteaia õpetaja

Õpetajad
MAIE MÄGI, AITA UUK

Mõmmide rühma sportlik hommik koolimajas
Karksi-Nuia lasteaia
Mõmmide rühmal on saanud tavaks käia koolivaheajal August Kitzbergi
nimelises gümnaasiumis
sportimas ja mängimas.
Leppisime õpetaja Silvi Hannusega kokku, et
tuleme üheksa lapsega
võimlasse ning teeme
sportlikke mänge ja harjutusi. Koolis oli meil vastas spordiriietuses õpetaja

Silvi, kellel olid välja otsitud pallid, rõngad, matid
ja hokikepid. Tegevusi
alustasime rivistumisega
ja väikese soojendusega.
Seejärel said lapsed joosta,
mis meeldis kõigile väga.
Järgmisena tuli sooritada koosjalu hüppeid üle
võimlemispingi, mattidel
kukerpalle teha ja rullida. Kõik tegid harjutusi
püüdlikult kaasa. Poiste

lemmikuks sai palli korvi
viskamine, mis nii mõnelgi
üllatavalt hästi välja tuli.
Lõpuks mängisid lapsed
saalihokit, mis meeldis nii
väga, et keegi ei tahtnud
mängu lõpetada. Oleme
oma rühmaga väga tänulikud selle üle, et meil on
olnud võimalus käia koolimajas ja saada positiivne
emotsioon sportimisest.
Tore, et õpetaja Silvi

Hannus on leidnud vaheaegadel aega meid vastu
võtta, lastele koolimaja
tutvustada ning sportimisvõimalusi pakkuda. Tahaksime ka edaspidi koostööd
jätkata, sest peame seda
oma rühma meeskonnaga väga vajalikuks. On ju
lasteaialapsed tulevased
kooliõpilased.
MAIE MOOSES
Mõmmide rühma õpetaja

Mõmmide rühm võimlas. 			

Foto: Janek Raheste
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Loometantsupäev täitis Kaarli
rahvamaja tantsijatega
7. märtsil toimus
Kaarli rahvamajas juba
24. korda täiskasvanute
loometantsupäev. Kohal
oli 11 tantsutruppi kogu
Viljandimaalt. Iga rühm
esitas 1–2 omanäolist
tantsu, mida täiendasid lausa suurepärased
kostüümid, millega oli
samaväärselt etteastetega vaeva nähtud.
Auväärt mehisel žüriil,
koosseisus Enn Pinsel,
Raivo Kutsar ja Ervin
Tamberg, oli otsuse tegemine väga raske. Pika
arutelu tulemusena jõuti lõpuks üksmeelele
ning kolmest eripreemiast lausa kaks said
omale Halliste rahvamaja trupid – Aerodünaamilised ja Hürrem.
Kolmas preemia kuulus
auga Viljandi tantsurühmale Oh ja Ah. Ühe
eripreemia välja teeninud Halliste rahvamaja
Aerodünaamilised on

Mesinik olla on uhke ja hää

Ajalooline viljandi taru meeldib mesilastele.

Loometantsupäeval võis näha erinevaid tantsustiile ja pilkupüüdvaid kostüüme.

osalenud kõigil täiskasvanute loometantsupäevadel, seega 24
korda.
Kõik tantsutrupid olid
suurepärased, palju
vaeva näinud ja südamega asja juures ning

said tänatud tänukirjaga ja sümboolse kingikotiga.
Pärast lõbusate etteastete ja žürii raske otsuse
tegemist, tantsiti see
tore kevadehõnguline
päev õhtusse Kalmer
Järve pilli saatel.

Foto: Enn Pinsel

Sügav kummardus ja
tänu kõigile osalejatele,
külalistele ja žüriile!
Ilma teieta seda üritust
ei oleks.
MERITAR VÕRO
Kaarli rahvamaja juhataja

Küünlakuu Halliste lasteaias
Küünlakuu algas lasteaias mesilasvahast küünalde valmistamisega.
Tegevus pakkus huvi
kõigile lastele ja hästilõhnavad küünlad võeti
rõõmuga koju kaasa.
Suurt ootusärevust
tekitas eesootav sõbrapäev. Ettevalmistused
algasid varakult ja rühm
sai toredalt temaatiliselt kaunistatud. Lapsed
meisterdasid erinevaid
meeneid, mis sõbrapäeval üksteisele üle anti.
Päev oli täis rõõmu ja
kilkeid koos vahvate
punaste õhupallidega.
Lõunasöögiks valmistas igaüks endale oma
maitse järgi kihilise magustoidu. Kõik olid rahul
ja kiitsid ning arvasid,
et nii võiks teinekordki
teha.
Ees ootas Eesti Vabariigi 102. sünnipäev.
Uurisime ja rääkisime
Eesti sümboolikast ning
tähtsatest inimestest,
hakkasime varakult õppima laule ja luuletusi.
Lapsed meisterdasid sinimustvalgeid kaunistusi, millega ehtisime
rühmaruumid.
Ühine aktus koos Halliste põhikooli õpilastega oli väga pidulik ja

TUTVUSTAME MESINIKKE

meeldejääv. Koos lauldi
ka hümni. Kõik, mis oli
selgeks õpitud, sai kenasti ette kantud. Lapsed esinesid julgelt ja
olid tublid.
Vastlapäev oli seekord
ilma lumeta, aga rõõmu
pakkusid kõiksugused
vahvad õuemängud
ning võistlused värviliste pallide ja rõngastega. Pikema liu võistluse
asendasime vastlapäeva
jooksuga. Peale aktiivset
tegevust oli eriti tore
õues sooja teed juua ja
maitsvat juustuküpsist
süüa. Järgmise päeva
hommik rõõmustas lapsi
korraliku lumega. Siis sai
ka tagantjärele vastlaliugu teha ja lisaks veel
lumememmesid ehitada.
Oleme alati tähistanud
rühmas ka naistepäeva.
Sellelgi aastal valmisid
kaunid lilled. Mida värvilisemaks muutub rühmaruum, seda ilusamaks
hakkab minema ka ilm.
Ilusat kevade algust kõigile Halliste lasteaiapere
poolt!
KRISTEL LEISNER
HELLE LAPP
Halliste lasteaia õpetajad

Punased õhupallid muutsid sõbrapäeva palju rõõmsamaks.

				

Foto: Kristel Leisner

Foto: erakogu

Mesindus on nakkuslik nähtus,
aga õnneks suhteliselt healoomuline. Koolieelikuna jälgisin uudishimulikult kõrvalt onu tegemisi,
kuidas ta mesilastega toimetas.
Tihti sain ka mee vurritamise juures
asjatada ja loomulikult siis tahtmist
mööda meega maiustada. Mesindus
näis juba siis üks põnev ja magus tegevus.
Kümnendaks sünnipäevaks sain onult kingiks oma
mesilaspere. Kaasa tuli kohustus mesilaste hea käekäigu eest hoolitseda. Loomulikult oli onu sealjuures
nii käsipidi kui hea nõuga mulle abiks. Kogemusteta
algajal mesinikul tekib ju avatud mesitaru juures loendamatu arv küsimusi, millele vastuseid pole varnast
võtta. Vähehaaval kasvasid kogemused ja teadmised
sellest, mis ja miks tarus toimub ning kuidas mesilastele heaks partneriks olla. Läbi aastakümnete on
nüüdseks kujunenud mesilastega soe ja mõistev suhe.
Pärast Tuhalaane ja Karksi-Nuia koolide lõpetamist
õppisin TPI-s elektriinseneriks. Seejärel jäin ülikooli
õppejõuna tööle ja teen seda tööd TTÜ-s tänaseni.
Õppejõu töö boonuseks on suvine pikk puhkus ja nii
selle kui enamuse nädalavahetustest veedan oma Morna külas Karksi-Liivakul asuvas maakodus mesilaste
seltsis. Viimastel aastakümnetel on minu mesilas enam
kui poolsada mesilasperet. Mesila on minu jaoks mõnula ja teatud määral ka majandustegevus FIE vormis.
Enamikule mesinikest on oluline suhtlemine ja
arutelud teiste mesinikega. Nii liitusin minagi Tallinna mesinike seltsiga. Kui 1992. aastal taasloodi Eesti
mesinike liit, siis sukeldusin kohe EML tegevustesse
ja arendustöösse. Ikka selleks, et Eesti mesinikele ja
mesindusele võimalikult häid tegevuse- ja arenguvõimalusi luua, nagu EML eesmärgid sõnastatud.
Koostöös tublide mesinike-aatekaaslastega on EML
juhtimine läbi pikkade aastate toonud palju tuntavaid
tulemusi mesinike-liikmete kasuks.
On oluline, et oleme EML algatusel suutnud saavutada ka riigi poolt suurema tähelepanu ja mõistmise
mesinduse tähtsusest, mida tunnistab näiteks alates
möödunud aastast esmakordselt mesinikele makstav
mesilasperede pidamise toetus. Oleme vähemalt teatud ulatuses saavutanud mõistmise mesilaste väga
tähtsast rollist paljude taimede tolmeldajatena, millest
saadav kasu ületab tunduvalt meetoodangu rahalist
väärtust.
On heameel, et neid mesinduse edendamise tulemusi on tähele pandud, mida märgib presidendi
poolt minule 2018.a annetatud Valgetähe V klassi
teenetemärk. Võtan seda eelkõige kui tähelepanu ja
tunnustust Eesti mesinike kogukonnale ning EML
tegevusele meie mesinduse arendamisel.
Oma hingelt olen ikka Mulgimaa mesinik ja Karksi
kandi patrioot. Tahan edaspidigi kaasa aidata, et Karksi-Nuia kui Eesti meepealinn saaks külge üha rohkem
väärt mee mainet ning mulgi mesinduse sitket sisu ja
tugevat tänapäevast nägu.
ALEKSANDER KILK
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Koolikatsed Palamuse kihelkonnakoolis Veebruar Uue-Karistes
Uue trimestri esimesel koolipäeval istusime
bussi ja võtsime suuna
Palamuse poole. Teed
alustasime rohetavast
kevadisest Mõisakülast,
kohale jõudsime südatalvisesse alevikku: lund
oli kohati põlvini.
„Vana ja sammaldunud
lame maja vahib uudishimulikult meile näkku ja
avab oma ukse; kopitanud lehka torkab ninna.“
Nii kirjeldab Oskar Luts
oma koolimaja, kus ta
õppis aastatel 1895-1899.
Meile avanes küll teistsugune pilt: puhas ja
korralik valgeks lubjatud seintega klassiruum,
samasugused magamistoad, sahver ning teised
tarberuumid. Kõikidel
ustel sepistatud hinged
ja põnevad vanaaegsed
lukusüsteemid.
Eestimaa suuremates
linnades on just veebruar-märts see aeg, mil
tehakse sisseastumiskatseid, et pääseda mõnda
mainekasse n.ö eliitkooli.
Sama tuli meiegi õpilastel
Palamusel teha: kas oleksime ikka valmis kihelkonnakoolis haridusteed
jätkama. Kui õpetajadõpilased olid end vanaaegsetesse klappidega
pinkidesse pressinud,
andis õpetaja Laur meie
ette katselkäimise lehed.
Loomulikult olid kõik
ülesanded gooti kirjas.
Aga see Mõisaküla lastele
raskusi ei valmistanud.
Kõigepealt tuli ühele
mõistatusele õige vastus
leida. Mõningate vihjetega see ka õnnestus.
Järgnes rehkendus. Ülesandeid oli igast liigist:
juurdearvamine, mahaarvamine, kasvatamine
ja kahandamine. Saime
hakkama. Keerulisem
oli arvelaual arvutamine,
kuid nutikale noormehele Keiro Skurinile ei valmistanud seegi raskusi.
Kõige keerulisem oli usuõpetuse test – sellel teemal puudusid kohe iga-

Silvi Saar jagas meenutusi esimese Eesti Vabariigi ajast.
		

Koolitund Palamusel õpetaja Lauri käe all. 				

Foto Aita Matson

sugused eelteadmised.
Maateadusega polnud
jällegi mingit probleemi.
Ja kaasalaulmine pani
kogu koolimaja rõkkama.
Õpetaja Laur jäi katselkäimise tulemustega
rahule ning andis „kolitunnistusegi“ välja. Hindamise skaala oli järgmine: tähelepanemine,
olukorra ülespidamine
ja mõistuse poolest. Katekismuse tundmine oli
paraku nõrga poole, lugemine – väga hää, ilukiri
– läheb korda, rehkendamine – käib kah, laulud
– kaunisti.
Klassitoa nurgas seisid
nii orel kui harmoonium.
Tahtsin kangesti teada,
kas need ajahambast puFoto Aita Matson
retud pillid ikka häält Anna-Maria Tootsi maakeraga. 		
ka teevad. Pidid tegema kus oli avatud näitus ja oli parem koolis käia või
küll, anti meile teada. kõik-kõik, mis O. Lutsu on praegu? Kui mõelda,
„Anna-Maria, mängi!“ „Kevade“ ja tema teiste et toonase 120 päeva
hõikasid mõisakülalased teostega seotud. Uudis- asemel tuleb nüüd 175
kui ühest suust. Ja Anna- tada oli palju. Eriti põnev koolipäeva pinki nühkiMaria Pervušina mängis. oli riiulit mööda üles da, siis võiks arvata, et
Vana harmoonium lõõt- ronida ja Lati Pac alla vanasti oli parem. Aga
sutas mõned korrad tuua. Kellelgi kukkusid kui mõelda, et pahandusraskelt ja siis kõlas läbi süldikausid ka kolinal tele järgnes toona koguni
vana kooli ruumide lust- maha, aga õnneks sülti “ihunuhtlus” kaardikepi
lik kaasaegne muusika. siiski sees ei olnud. Tä- abil või pärast tunde kooAplausi Anna-Mariale helepanu köitis ka Tootsi limaja nurgas hernestel
alustas õpetaja Laur.
hiiglaslik punane maake- põlvitamine, siis on kinKergendustundega, ra, millelt oli köstri kartu- del, et praegu on ikka
et koolikatsed edukalt likuhi ja muud naljakad toredam.
läbitud, siirdusime uus- detailid ka täitsa leitavad.
ehitusse ehk peamajja,
Ei teagi, kas Lutsu ajal
AITA MATSON

Kutsume Mulgi valla kunstnikke ja kõiki kunstihuvilisi osalema

MULGI VALLA KUNSTNIKE KEVADNÄITUSEL.
Näitus on avatud 04.05–30.05.2020
Karksi-Nuia kultuurikeskuse sinises saalis.
Enda tööd palume tuua Karksi-Nuia kultuurikeskusesse
hiljemalt 4. mail enne lõunat.
Lisainformatsioon tel 435 5529 ja 5837 6587 Tiina Tomingas.

Foto: Heiki Alp

Veebruari ilmestasid sõbrapäev ja vabariigi aastapäev. Sõbrapäeva tähistasime kaminapaistel koos rännuhuviliste Urve
ja Heikki Oloneniga, kes jagasid reisimuljeid Madeiralt ning
näitasid slaide ja videoid. Maitsta saime Madeiralt toodud
veini ja maiustusi. Aitäh teile, Urve ja Heikki, toredaid reise
edaspidiseks!
Vabariigi aastapäeva tähistamist alustasime pärja ja küünalde asetamisega Vabadussõjas langenute mälestustahvli
alla. Järgnevalt esitas kapell ajakohase luule- ja laulupõimiku.
Külaliseks oli kauaaegne pedagoog ja Halliste valla aukodanik
Silvi Saar, kes meenutas maarahva elu esimese Eesti Vabariigi
ajal. Aitäh, Silvi!
Mulgi valla abivallavanem Ene Maaten andis rahvamajale
üle riigihalduse ministri tänukirja Eestimaa kaunistamise eest
ning Mulgi valla poolt raamatu „Eesti kaunis kodu 2019“, valla
mastivimpli ja lipu, mille heiskasime Eesti Vabariigi aastapäeval. Õnnitlesime Klubis 60+ osalevaid valla aukodanikke
lilleõie ja Leili Tšernõšova meisterdatud rinnaehtega. Õhtu
jätkus kohvilauas.
KLUBI 60+ JUHATUS
		

SPORDIUUDISED
Valter Külveti VII mälestusvõistlused
18. veebruaril peeti Abja kooli nimeka vilistlase Valter
Külveti VII mälestusvõistlused Abja spordi- ja tervisekeskuses. Valter Külvet lõpetas Abja keskkooli 1982.
aastal ja oli üks tuntumaid Viljandimaa spordimehi.
Võistlustel osalejaid oli erinevatest Eestimaa paikadest alates Mulgi- ja Viljandimaast kuni Pärnu-, Tartuja Valgamaani kokku 87. Võisteldi traditsiooniliselt 50
m jooksus, 50 m tõkkejooksus ja kõrgushüppes. Järgmistel aastatel on plaanis võistlusalasid juurde tuua.
Võistluste tulemustega saab tutvuda lingilt: https://
timesport.ee/. Tähelepanuväärne fakt on see, et treeneritelt saadud tagasiside põhjal selgus, et osadel neist
oli olnud isiklik side Valter Külvetiga.
Täname võistlustel osalejaid ja kohtunikke ning
ootame kõiki järgmisel aastal tagasi.
ABJA SPORDI- JA TERVISEKESKUS

Mulgi valla seeriaturniir males
15.veebruaril toimus Mõisaküla kultuurimajas Mulgi
valla seeriaturniiri 2. etapp males.
Turniirist võttis osa 24 osalejat.
Meeste parim esikolmik:
1. Ion Mõndresku, 2. Aivo Joamets, 3. Raivo Rea
Noorte parim esikolmik:
1. Fredi Karis, 2. Martin Mändoja, 3. Remy Martin
Kangur
Naiste arvestuses parim esikolmik:
1. Eha Lihtne, 2. Marju Valmsen, 3. Tiina Vanker
Täname võõrustajaid!
AIVO JOAMETS
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Prantsuse jazz Abja kultuurimajas

KOGUDUSTE TEATED
Eriolukorra ajal kavandatud
JUMALATEENISTUSED EI TOIMU,
kuid kirik on neil aegadel avatud ja
õpetaja suhtleb soovijatega
individuaalselt.

EAÕK KARKSI-NUIA KIRIK
Kirik on isiklikuks palvetamiseks avatud
12.04 kell 10–11

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
10.04 kell 14 suure reede sõna- ja palveteenistus kiriku
käärkambris.
12.04 kell 14 ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga.
26.04 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Ülestõusmisaja 3. pühapäev.

Kvartett Jérémie Piazza & Journal Intime PLAYTIME

7. märtsil toimus Prantsusmaa kvarteti Jérémie
Piazza & Journal Intime
PLAYTIME. Kui särtsakas prantsuse puhkpillitrio Journal Intime ja
vitaalne trummar Jérémie Piazza ühendavad
jõud, on pidu taevani –
PLAYTIME! See justkui
taskuformaadis bigbänd
mängib džäzzi, gruuvi
ja popmuusikat. Nende
muusika hõlmab Jacques
Tati filmide poeetilist
universumit liikudes virtuoossete episoodide,
keerukate arranžeerin-

gute ja lõputute improvisatsioonide vahel.
See on tõeline “jazz à la
française”.
Võimas kontsert, mis
lisaloo ajal viis kolm paari tantsuplatsile. Nende
seas ka kontserttuuri
mänedžer Charles Gil.
PLAYTIME kavas musitseerisid Sylvain Bardiau – trompet, Matthias
Mahler – tromboon, Fred
Gastard – bass-saksofon,
Jérémie Piazza – trummid.
Kontsert sai teoks tänu
koostööle Prantsuse Ins-

Individuaalse vestluse, pihi, armulaua, perekondlike sündmuste
(laulatus, ristimine, matus) osas saab õpetajaga kokku leppida.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,
e-post: marko.tiitus@eelk.ee. Juhatuse esimees
Made Kotkas, tel 5661 6797

Tantsuplatsile läks kontserttuuri manager Charles Gil.

tituudi ja agentuuriga
Vapaat Äänet ning kaasrahastusele Helikunsti
sihtkapitali, Viljandimaa ekspertgrupi, Abja

Fotod: Lauri Sepp

kultuurimaja ja Uus
Kontsert OÜ poolt.
LAURI SEPP

Kohvernäituse „Pikk-pikk teekond” tutvustamine
Mõisaküla raamatukogus
5. veebruaril oli armastatud illustraatori Ilon
Wiklandi 90. aasta juubel.
Et sünnipäevale hoogu
juurde anda, on läinud
mööda Eesti raamatukogusid rändama kohvritesse pakitud tegelusnäitus
„Pikk-pikk teekond“, mis
jutustab lastele mänguliselt ja kaasahaaravalt
lugusid Ilonist ja tema illustreeritud raamatutest.
Oli ka meil õnn sellest osa
saada.
Esiteks tuli endale Ilon
Wiklandi elulugu selgeks teha, lugeda läbi
raamatud ja kõige tähtsam – uurida pilte, mis
raamatutes. Ülesanne
oli väljakutset pakkuv,

aga seda suurem rõõm
oli näha hiljem kuulajate
nägudelt, et see haaras
kaasa. Oli rõõmu ja ka
kurbust, sest väikese Iloni
lapsepõlv jäi sõjaaega,
keerulised olid ta suhted
vanematega, aga siiski
õnnelik lapsepõlv Haapsalus vanavanemate juures, ohtlik põgenemine
Rootsi ja palju muud.
Kahju, et saime põnevat tegelusnäitust lubada
endale vaid üheks päevaks, edasi ootas seda
juba Abja raamatukogu.
EVI OISSAR
Mõisaküla raamatukoguhoidja

Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused EELK
Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha SEB pangas
EE881010302007156001
või koguduse nõukogu liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku
renoveerimistöödega, mis algavad piksekaitse paigaldamisest,
vihmaveesüsteemide korrastamisest ning kirikutorni ülaosa
renoveerimisest. Toeta kiriku renoveerimist annetusega
SEB pangas EE 881010302007156001 märkides selgitusse
„Kiriku remondi heaks”.
Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK
5.04 kell 14 palmipuudepüha jumalateenistus
armulauaga. Järgneb piiblitund.
10.04 kell 14 suure reede jumalateenistus.
12.04 kell 14 Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga. Järgneb piiblitund.
19.04 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgneb piiblitund ja kohvilaud.
Palume võtta ühendust õpetajaga
(ristimine, leer, laulatus, matus, piht).
tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK
9.04 kell 14 suure neljapäeva jumalateenistus
armulauaga.
12.04 kell 11 ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga, õpetaja Rein Schihalejev.
19.04 kell 11 valge pühapäeva jumalateenistus
armulauaga.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

Ilon armastas vahvaid mütse.

Foto: Evi Oissar

Vabariigi aastapäeva tähistamine Õisus
Vabariigi sünnipäeval
oli kena päikeseline ilm.
Kuigi puhus vali külm
tuul, tulid paljud Õisu
elanikud koos peredega
hommikul kell 10 Vabadussõjas langenute mälestuskivi juurde. Kauaaegsed elanikud Arvo
Tauts ja Aldur Lehtaru
heiskasid mälestuskivi

juures Eesti lipu ja kõlas
hümn. Päeva avas kõnega
Halliste valla aukodanik
Rein Tarkus. Mulgi valla
Halliste piirkonna juht
Ene Maaten asetas kivi
jalamile pärja ning langenute mälestuseks süüdati
küünlad. Luuletusi lugesid ja laulsid Õisu lasteaia
tragid lapsed õpetaja-

te juhendamisel. Pärast
siirdusime ühiselt Õisu
mõisa juurde, kuhu oli
mõisa perenaise Eve Kuninga abil kaetud tee- ja
kringlilaud.
Et kohe järgmine päev
oli kalendris vastlapäev,
siis jooksid lapsed mõisa
õuel vastlajooksu, saades
tänutäheks väikese šoko-

laadimedali.
Õisu rahvaselts tänab
kõiki, kes tähistasid koos
meiega vabariigi sünnipäeva ja vastlapäeva ning
nautisid kena päeva õues.
TIINA VANKER
Õisu rahvaseltsi liige

Õisu lasteaia lapsed esinesid väikese kontserdiga.

Foto: Tiina Vanker

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
11. veebruaril sündis Liis Petrovitsi
perre tütar ANNA-LIISA
3. märtsil sündis Helle Tammoja ja
Siim Riid`i perre poeg EKE RUNE

KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!
KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!
KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!
Kvaliteetsete
ja energiasäästlike
Kvaliteetsete
ja energiasäästlike
Kvaliteetsete
ja energiasäästlike
õhksoojuspumpade
müük
ja paigaldus.
õhksoojuspumpade
müük
ja paigaldus.
õhksoojuspumpade
müük
ja paigaldus.
Teostame
ülevaatuse
ja leiame
Teostameobjekti
objekti
ülevaatuse
ja leiame
sobivaima
lahenduse.
Teostame objekti
ülevaatuse
ja leiame
sobivaima
lahenduse.
Mulgi valla piires
transport tasuta!
sobivaima
Mulgi vallalahenduse.
piires transport tasuta!
pakkumist: kliimaspets@gmail.com
Mulgi Küsi
valla
piires transport
tasuta!
Küsi pakkumist:
kliimaspets@gmail.com

Küsi pakkumist: kliimaspets@gmail.com
Või helista: 557 49 94
Või helista:
511 557
85 8349 94
85 83
Või helista: 557 511
49 94

511 85 83

17.02.2020 - 17.04.2020

HAJAASUSTUS PROGRAMMI
TAOTLUSVOOR

Veeanalüüside
teostamine
Filterseadmete valik
Filterseadme paigaldus
Survetõste seadmete
paigaldus
Täpsem info hajaasustus programmi kohta kohalikust omavalitsusest!

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
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ALLI SÄÄSK		
81
ELSA LINDIKREI
82
MARTIN TEEARU
91
VALDUR KIRSIPUU
85
IIDI-ALIE JUHKAMSON 75
ELSA KALAMIS		
70
MAIRE TORIM		
70
HELMI-JOHANNA SEPP 85
AHTO JÄNES		
84
NIINA KARKUS		
82
ELMI RULL		
82
MART MIISK		
80
EHA KAELAS		
75
VALVE SEPP		
89
TIIU OSINA		
84
HELMI RÜÜSAK		
83
HILLEVI-KÄRT MUSKA 75
AIME AASAMÄE		
75
ENE RUUBEL		
70
HELDI LEHTSAAR
70
MEETA RUMMEL
99
LEILI TOMP		
86
LYDIA PÕDER		
85
LUULE-EHA SULTS
82
EIKI IMALA		
70
ELVE JOON		
83
HILJA KASE		
86
MAGDA TÕNISSON
85
VALVE SALUMETS
83
OLEV RAAL		
70
SENNI LEPPOJA
87
EVA KORNIS		
82
LILLE-ASTRA ARRASTE 87
ENNA-HELLE VALLAS 82
VEERA MURRIK		
75
KALJU TURSK		
81
MAIE RANDOJA		
80
MALLE KAMA		
70
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GEORGI SOLOVJEVSKI		
90
MAIMU LINDSTRÖM		
84
KALJU ALLIK			
82
ANTU ROHTLA			82
ASTA PIHLAPUU		
82
TIINA SOSI			75
IVI KASESALU			88
JUHAN RULL			85
ANTS JAAKSOO			83
VALVE LAPPERT		
82
KAJA SAAR			70
AINO PIIR			88
LEILI MARTINSON		
87
ELGA LEPPIK			86
ANTONINA ALEKSANDROVA
84
JAAN PEHAP			87
HELGA SAMS			88
HILDA VIRIT			82
MAI VOKK			82
REGINA PILLISNER		
80
MARE METSAOTS		
83
JOHANNA PÕDER		
85
ANTS PAALITS			82
MIIA KERT			75
ÜLO-JOHANNES LUUKAS
90
TULVE VÄLBA			80
ASTA-ELFRIDE MIKK		
86
VILMA PUKS			82
ELLI SAAR			80
MAILI SINIMERI		
75
MIHKEL SOOMETS		
85
JAAN LINNAS			75
TIIU JOASOO			70
JEVGENI OSIN 			
80
ILME SOSI			75

miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

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

MÄLESTAME
LINDA SARAP

JOHANNES ROOSMAA

28.09.1938–21.02.2020

12.08.1934–29.02.2020

LEIDA LIHTEN

KAUPO KARTUS

19.11.1939–24.02.2020

29.08.1935–05.03.2020

ARTHUR JERLOV
22.04.1950–05.03.2020

M u gi Sõna
Koostajad:

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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

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

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

Piiri talu müüb söögikartulit kahes suuruses: 18 kg
kott maksumusega 7 € ja seemnekartul 4 €.
Info tel 510 1491.
Ostan Karksi-Nuias elamukrundi või maja.
Tel 5826 4050, gennonurk@gmail.com

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

Ostan VAZ 2101-2107 või VAZ 2121.
Sõiduk ei pea olema sõidukorras ja võib olla ilma
dokumentideta. Tel 5565 1952
Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel maksan
ausat hinda. Tel 5341 6769 või info.lercon@
gmail.com
Teeme eramute ja kortermajade katuse-, fassaadi,
sokli- ja üldehitustöid. Tel 5381 9121
Ostame kasvavat võsa, erinevaid raideid ja põlluning metsakinnistuid. Info tel 5345 8630 Tauri Õigus

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

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

