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Mulgi valla leht

Koristustalgud koroona ajal

Keskkonnasõbralikud lehevedajad. 		

Foto: Eda Niin

Oma panuse ümbruse puhtamaks Distantsriisumine talgulisi ei seganud. 			 Foto: Külli Suppi
saamisse andis väike oksakorjaja.
Foto: Eda Niin

Ilus päikesepaisteline
päev meelitas kodust välja
seitse muuseumisõpra,
et üheskoos korrastada
Mulgi külamuuseumi
ümbrust.

Sellel aastal olid talgud
teistmoodi. Kohal olid
need, kes peale üleskutset helistasid, et on nõus
osalema. Kuna riigis oli
eriolukord, siis pidime

töötama üksteisest kaugemal, kuid see ei seganud talgulisi. Väike
Isabella korjas vanadelt
mõisaaegsetelt puudelt
alla kukkunud oksi. Me-

hed tõmbasid väärikalt
hoonelt ära vääte, et need
maja ei kahjustaks. Kuslapuu väätidest meisterdasid nad värava, mille
kaudu pääseb muuseumi

õuele. Naised rohisid lillepeenraid ja riisusid lehti.
Lehed panime kottidesse
ja viisime oma metsa alla
kompostiks. Mõned päevad hiljem vedas Tauri

rutiinist me siin räägime,
kui kõik staadionid ja
spordikompleksid on suletud? Lisaks ma lõpetan
gümnaasiumi? Just see
peabki olema küsimärk,
sest haridusministri jutust
ei olnud pikalt võimalik
aru saada – on siis lõpueksamid või mitte, on meil
lõpetamised või ei, saame
kooli minna või ei... Et siis
kokkuvõttes matemaatika
riigieksamile lähen iseenda selliste teadmistega,
kui palju ma siin kodus ise
neid pusida jaksan ilma
õpetaja juhendamiseta.
Esimesed emotsioonid
karantiini jäämisega olid
positiivsed, võib isegi
öelda, et ootasin seda
„puhkust”. Puhkus oli
isegi parim uudis siia kooliaasta lõppu. Sellel hetkel
oli kõik roosiline ja põnev.
Möödudes kaks nädalat ja
veel nädal, hakkas meel
muutuma murelikuks,
sest viirus ei tahtnud
kuidagi järele anda ning
tasapisi pidi hakkama
mõtlema tuleviku peale.
Kogu selle olukorraga

seoses olid piiratud treeningtingimused, üksinda
treenimine – kõik see
hakkas tekitama vaimset väsimust. Õnneks oli
minul kasutada staadion,
mis oli suureks abiks isegi
siis, kui ilm seda ei soovinud. Kõige suuremaks
probleemiks oligi treeneri
ning treeningkaaslaste
puudumine. Mida aeg
edasi, seda rohkem elasin
päev korraga, sest tulevikule mõtlemine oli mõttetu. Tühistati tähtsamad
suvised võistlused ning
vahepeal tekkis küsimus,
kas üldse saab võistelda.
See kõik tegi kurvaks, sest
terve talve nähtud vaeva
võis ühe päevaga lihtsalt
nullida. Lisaks spordile oli küsimusi palju ka
gümnaasiumi lõpetamise
suhtes, kas eksamid toimuvad või ei toimu. Kõik
oli nii lahtine ja motivatsioon täiesti nullis.
Kokkuvõttes oligi ja on
siiani liiga palju küsimusi
ja üpris vähe vastuseid.
Me polnud keegi valmis,
ei indiviidide ega riigina

Alp oma traktoriga ära
mahalangenud puud.
Aitäh kõigile abilistele!
EDA NIIN

Aga elu jäigi seisma
Berit:
Ah tahaks ka elada nagu
kass, midagi tegema ei
pea, ainult sööd ja magad,
mõtlesin ma veel mõni
aeg tagasi kodus oma
kassi vaadates. No ütleme
nii, et soovidega tuleb
ettevaatlik olla, mõned lähevadki lõpuks täide. Mäletan kui see viirus tundus
vaid mingi suvaline Hiina
värk, mis mind ei puuduta ja vaevalt et see tõsigi
üldse on – propaganda
või nii. Kuid siis hakkas
kuklas mingi aeg juba tuikama, et asi vist ikka pole
normaalne. Mäletan, et
tulin 12. märtsil koju külla
ja järgmisel päeval ärgates
oli riigis välja kuulutatud
eriolukord – elu jäi seisma. Alguses tundus see
justkui puhkus, sest koolis
oligi õppetöö juba päris
keeruliseks läinud, saigi
aja maha võtta. Täpselt
nagu filmis – paanika ja
teadmatus korraga. Mingi viirus, kus inimeste
kopsud täituvad veega,
inimesi järjest sureb, kõik
kohad pannakse kinni.

Istusin siis kodus ja vaatasin aknast välja, aga kõik
tundus justkui endine.
Linnud lendasid ikka samamoodi, inimesed jalutasid õues, ometi kuulasin
pingsalt iga päev kell 12
valitsuse pressikonverentsi, kuid ometi sealt ka
eriti vastuseid ei saanud.
Umbes nädal jälgisin igal
hetkel uudisteportaale,
et näha, kui palju inimesi
on juba nakatunud – see
kõik oligi päriselt. Mõtlesin, et no nii hull ikka
asi olla ei saa, et kool ära
jääb, aga kus sa sellega.
Kogu Tartu ülikool läks
üle e-õppele ja kuidas ma
siis õpin iseseisvalt seda
kõrgemat matemaatikat
või füüsikalist maailmapilti? Ma olen alati olnud
pigem selline inimene,
kelle jaoks on oluline just
seltskond ja kambavaim.
Mis kambavaimu ma siin
kodus üksi arvuti taga tekitan? Eriti nigel olukord
võib olla arstitudengitel,
kel praktikad e-õppena
toimuvad. Mõtle, et lähed
tulevikus kirurgi juurde

lõikusele, kuid tema on
haava õmblemise praktika läbinud e-õppes ja
kes siis lõpuks kannatab?
Okei, küll kuidagi see
praktika järele tehakse,
aga ikkagi, kuidas me
need kõik puudujäägid
järele teeme, need „parim
aeg elus on ülikool” seiklused ja olemised?

Tahaksin elu nagu kassil.

Gedly:
Et olla spordis edukas,
on kõige tähtsam järjepidevus ja rutiin. Mis

Ilm tahtis ka eriolukorrale omalt
poolt midagi lisada. Fotod: Berit Tugi

– kuid olgem õnnelikud
– vähemalt Nuia Konsumi vetsupaberi varusid
olematuks ei ostetud. Öeldakse ju, et maal on asjad
ja inimesed aeglased. Ega
siin kodukohas poes ja jalutamas käies ei saanudki
väliselt aru, et olukord
oleks kuidagi eriline, välja
arvatud see, et iga päev
tundsid, et kõik on praegu
valesti.
BERIT JA GEDLY TUGI
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Hea Mulgi valla elanik!
Eriolukord riigis on tänaseks läbi saanud ning see esmakordne kogemus oli meile kõigile õpetlik. Tänu ühistele
pingutustele möödus viiruselaine Mulgi vallas inimeste
tervisele suuremat kahju põhjustamata. Kõik seitse haigestunut on viiruse edukalt seljatanud. Mitmed tervishoiuspetsialistid on aga veendunud uue puhangu tulemises ja
endine normaalsus ei saabu enne vaktsiini väljatöötamist.
Vaatamata viirusele loodus oma kulgu ei muuda ja peagi
on märkamatult kätte jõudmas oodatud suveaeg. Sellest
annavad esimesena märku rohelusega kattuv ümbruskond
ja valgemaks muutuvad õhtud. Kooliõpilasi ootab ees väljateenitud suvepuhkus, kuhu nad esmakordselt suunduvad
otse distantsõppelt. Lõpetajad saavad uhkusega tagasi
vaadata aastatepikkusele tööle ning seejärel juba pilgud
tulevikku pöörata.
Käesoleval aastal tulevad meile mitmed harjumuspärased
ja oodatud sündmused pisut erinevalt. Avalikke jaanipäevaüritusi ei toimu. Oma lähedaste ringis saame aga kõik
pööripäeva tervitada. Nii nagu traditsiooniks saanud, on
võimalik osaleda 43. jaanijooksul ümber Karksi-Nuia paisjärve. Seekord küll natukene teisiti – virtuaalselt. Oodatud
suve- ja kodukandipäevi saame täismahus tähistada järgmisel aastal. Vallavalitsus on suviste pidustuste osas jõudnud seisukohale, et oleks vastutustundetu suurüritustega
inimeste tervist ohtu seada. See puudutab eeskätt üritusi,
kuhu ootame külalisi suures osas ka väljastpoolt valla piire
ja mis kulmineeruvad rahvarohke tantsuõhtuga. Määramatust on palju. Viroloog Irja Lutsar ütleb, et koroonaviirust
võib pidada pidude haiguseks, kuna viirus levib hästi siis,
kui inimesi on palju koos. Üritused vajavad pikemat planeerimist ja välistatud ei ole
olukorra taas halvenemine.
See aga ei tähenda, et suvel
meelelahutusele ruumi ei
oleks. Põnevaid ettevõtmisi, sealhulgas traditsioonilisi, saab kindlasti olema.
Proovime üle olla viimasel
kahel kuul kasvanud infomürast, võtame sealt teadmiseks olulisema ja läheme
ikka targemana edasi!
IMRE JUGOMÄE
vallavanem

SAARDE VALLA TUULEENERGEETIKA
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMINE
Saarde Vallavolikogu 15.04.2020 otsustega nr 16, 17 ja 18 kehtestati Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringud aladel
P14, P15, P16.

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud,
kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000
tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
• Isik, kelle majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi
kodulehel olevast otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva
kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei
tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti
rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või
ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele
saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.

Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi
kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata
KIKi e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI
korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita
KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette
helistada telefonil 627 4171.
•Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad
liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
• Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse
volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul
pärast positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt.
• Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 627 4183).
Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde
tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. augustil 2023. Seega on
kõige hilisem aeg taotlust esitada, eeldusel et vooru eelarve
pole varem täitunud, jaanuaris 2023. Vooru eelarve on 17
miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.

Detailplaneeringute eesmärgiks on rajada tuulikupargid Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus elektrituulikute rajamiseks
sobivateks arendusaladeks loetud arendusaladel P14, P15 ja P16.
Planeeringuala P14 pindalaga ca 13 ha hõlmab Saarde vallas Kamali külas kolme maaüksust: Kurmi-Merdi (71101:002:0032), KurmiHansu (71101:004:0144) ja Tihemetsa metskond 5 (71101:001:0379).
Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale kolme
elektrituuliku püstitamiseks.
Planeeringuala P15 pindalaga ca 10,3 ha hõlmab Saarde vallas
Kamali külas kahte maaüksust: Kera (71101:004:0067) ja Laane
(71101:004:0038). Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale kahe elektrituuliku püstitamiseks.
Planeeringuala P16 pindalaga ca 36 ha hõlmab Saarde vallas
Tõlla külas nelja maaüksust: Noore-Neitsi (71101:005:0028), Neitsipõllu (71101:005:0061), Heiniku (71101:001:0246) ja Vana-Neitsi
(71101:005:0020). Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale nelja elektrituuliku püstitamiseks.
Planeeringualad asuvad maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus
ei asu elamuid ega toimu muud arendustegevust. Detailplaneeringutega antakse ehitusõigus planeeringualadele elektrituulikute püstitamiseks ning tuulikute teenindamiseks vajaliku taristu rajamiseks. Ühe
tuuliku maksimumvõimsuseks on kavandatud 5 MW.
Paralleelselt detailplaneeringuga koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH), mis kajastab eeldatavalt kaasneda
võivaid mõjusid ning mõju looduskeskkonnale. Pigem on mõjud neutraalse iseloomuga või marginaalselt kohalikku keskkonda mõjutavad.
KSH-ga on määratud keskkonnaseire vajadus ja kui ilmneb soovimatu
keskkonnamõju, tuleb luua meetmepakett keskkonnamõju ärahoidmiseks, minimiseerimiseks või kompenseerimiseks. KSH aruandele
tuginedes on tuuleenergeetika arendamine ja detailplaneeringute
elluviimine positiivse mõjuga.
Detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega saab tutvuda
Saarde Vallavalitsuses Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond
ning Saarde valla veebilehel https://saarde.kovtp.ee/tuuleenergeetika.

Algavad Karksi-Nuiat läbiva riigimaantee
II etapi rekonstrueerimistööd
Juuni esimeses pooles
algavad II etapi ehitustööd Karksi-Nuia 0,6
km pikkusel linnalõigul. Seoses sellega muutub Karksi-Nuia sisene
liikluskorraldus linna
elanikele ning sõidu- ja
veoautodele.
Sõiduautode ümbersõit korraldatakse ühesuunaliseks nagu ka
eelmisel aastal. Pärnu
poolt sisse sõites hakkab
ümbersõit kulgema Piiri
tänavalt Loode tänava ja Kassepa–Nuia tee

ristmikuni, Reimani–
Arukse–Leeka teele ja
Karksi-Nuia–Lilli teeni.
Valga poolt KarksiNuia sisse sõites hakkab
ümbersõit Pärnu suunas
kulgema Valga–Uulu
mnt ringteelt Tööstuse
tänavale Lõuna ja Loode
tänava ristmikuni ning
Loode tänavalt Piiri tänavale.
Veoautod suunatakse
ümber alates Abja-Paluojast, Abja-Paluoja–Sultsi–Ainja teele.
Ehitustööde tulemusel saab Valga-Uulu

maantee uue katendi,
rekonstrueeritakse sadeveesüsteem, suurema
liiklusohutuse tagamiseks tehakse muudatusi.
Selleks ehitatakse lõigu
Pärnu poolsesse otsa
kiiruse piiramiseks suunamuute saar. Esmajärjekorras paigaldatakse
kõnniteedele asfaltkate.
Ehitustöid teostab TAVT
OÜ ning järelevalvet
AS Taalri Varahaldus.
Rekonstrueerimistööde ehitusmaksumus on
kuni 686 000 eurot ning
tööde periood on kolm

kuud.
Palume jälgida ajutisi
liikluskorraldusskeeme.
Küsimuste ja probleemide korral on võimalik
pöörduda Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonda.
Ehitusperioodi ajal
loodame Karksi-Nuia
elanike mõistvale suhtumisele.
DMITRI ORAV
abivallavanem/
valdkonnajuht
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Kaitseliitlane Kalev Tahker
Käesoleva erakorralise
aasta kevad astub üha julgemalt suve poole. Peagi saabub jaanipäev koos
võidupühaga. Oleme juba
harjunud asjaoluga, et nende pidupäevade juurde
kuulub Kaitseliidu paraad
ja presidendi võidutule
toomine sealt kasvõi iga
perekondliku jaanitule süütamiseks. See on suur ja soe
ühtsuse tunne, mille tekitab
oma poiste-tüdrukute, nii
suurte kui väikeste, uhke
läbimarss ja presidendi jagatud võidutule jõudmine
kodutanumatele. Nii mõneski südamesopis võtab
selle soojuse mõjul koha
sisse üks ussike, mis esialgu
koosneb väikesest annusest
eestlaslikust kadedusest
ja äratundmisest, et marssijate hulka jõudmine on
üksnes mõne julge sammu
kaugusel.
Siit edasi peame leppima
tõsiasjaga, et koos jaanitulega kustub siiski enamus
neist südamesopi „jaaniussidest“. Kaitseliidu liikmeks
astumine on kaitseliitlaseks
saamise protsessi esimene
samm. Need, kellele juba liitumise lävepakk liiga kõrge
tundub, võiks pigem mõne
muu ukse valida, sest vabatahtliku riigikaitsja jaoks on
järgnevad tegemised tükkis
tõsisemad.
Kuigi iga soldati seljakotis
pidavat peidus olema marssalikepike, ei pea sõjamees
kaaslaste lugupidamise
võitmiseks ilmtingimata
seda sealt välja kraamima.
Sõjanduslik nokitsemine
on meeskonnatöö, mille
juures iga osaline oluline
– seda pagunite kujundusest sõltumata. Eesti Kaitsejõudude noorem-maat,
Kaitseliidu Sakala maleva
kaitseliitlane Kalev Tahker
sobib hästi üheks näiteks
seesugusest inimesest.
Kalev nägi ilmavalgust kodumaast kaugel
Novosibirski oblastis,
Tatarski rajoonis, Rõbenka
külas Saaremaalt väljasaadetute peres. 25+5 valemiga „seiklusreisi“ kadakate
keskelt Nõukogudemaa
teistesse looduslikult kaunitesse paikadesse teenisid
Kalevi vanavanemad välja
muuhulgas ka Kaitseliidus
ilmutatud aktiivsuse eest.
1951. aastal sündinud poiss
mäletab pere töötamist
loomakasvatuses ja isa tegemisi traktoristina. Paljude
väljasaadetute õnneks oli
mägede pojast reisikorraldaja tervis Moskva kehvast

Sakala maleva miinipildurid paraadil Võrus 23.06.2016. Pildil Kalev Tahker paremalt teine.

õhust pureda saanud ja sajandivanuseks ta ei elanud.
Punaste vaipade all toimunud askelduste tulemusena tüürile tõusnud uus
punaisand kärpis tugevasti
eelkäijalt alamatele lahkelt
jagatud lähetuste pikkust.
Seepärast saabusid Kalevi
vanemad koos lastega 1957.
aastal tagasi Eestisse. Üks
tema õdedest jäi puhkama
võõrasse mulda. Kodune
Saaremaa oli reisilt saabujatele ajastule kohaselt
suletud. Uut elu alustati
Lelles. Seal lähedal, Käru
koolis algas ka poisi koolitee. Peagi rännati Vändra
poole ja sealt edasi juba
1961. aastal Karksi-Nuia,
kus Kalev lõpetas üldhariduskooli. Sport oli Nuia
koolipoistele väga oluline.
Kalev tegeles tõstmisega,
mängis väravavahina käsipallimeeskonnas ja kuulus
kooli võitmatusse köievedajate punti – kooli spordiorganisaatoril ei olnud teisiti
võimalik!
Mulgimaale sattunud
kuivamaa-saarlase geenid
nõudsid merd ja avarust.
Poiss unistas võõraste maade ja rahvaste külastamisest. Seega oli Tallinna kalatööstuslikku merekooli
astumine igati mõistetav
valik. Seal omandas noormees laeva tehnik-mehaaniku kutse. Kuna kool oli sõjaväestatud, sai Kalevist teise järgu vanema auastmes
mereväelane. Enne kooli
lõpetamist ootasid teda
45 päeva kursust Paldiskis
torpeedokaatri motoristide
ülemana. Seda selleks, et
mees ikka sõjalaevaga ka
toime tuleks. Koolitunnistusega koos sai Kalev Tahker
suunamise tööle Pärnu ka-

lakombinaati. Nõukogude
noor pidi oma tasuta hariduse eest tasuma erialases
ametis töötamisega riigi
poolt suunatud ettevõttes.
Tähtaeg oli tavaliselt kolm
aastat. Kalev seilas meredel
kolmanda ja teise mehaanikuna traaleril MRTR-10
just ettenähtud aastad ning
astus siis uude teenistusse „maarotina“ Kõrgemäe
sovhoosi elektriinseneriks.
Võõraid maid sai mees
neljakuisteks veninud mereretkedel näha küll, aga
seda ainult kaugel silmapiiril. Küllap mängis vanavanemate minevik oma
rolli selles, et välismaiste
sadamate külastamiseks
vajalik viisa kolme aastaga
kuidagi valmis ei saanud!
Ühismajandite lagunemine suurt liitu tabanud
tõmbetuultes muutis Kalevi leivateenimise liikuvaks. Ametit tuli pidada
kurgikasvatuses, viilhalle
paigaldades ja kohalikus
ettevõttes Textuur elektrit
ohjates.
Kõige selle töise rahmeldamise sisse oli mahtunud
ikka pere loomine ja laste
kasvatamine ka. Visa Saaremaa päritolu on kahest
pojast noorema merelegi
viinud.
1993. aastal astus Kaitseliitu Kalevi endine töökaaslane Vello Joasoo. Peagi tegi
ta Kalevilegi ettepaneku
ühinemiseks. Mees, kelle
saatuses oli vanaisa kaitseliitlaseks olemine üksjagu
osaliseks saanud, astuski 24.
veebruaril 1994 ise sellesse
organisatsiooni. Seejuures
huvitas teda võimalus aru
saada põhjustest, miks nõukogude võim kaitseliitlasi
nii kohutavalt kartnud oli.

Karksi-Nuia vabatahtlikke riigikaitsjaid vedasid neil
aastatel Raivo Hõim ja Valdur Kilk. Ajastule omaselt
õpiti ja harjutati erinevate
sõduriülesannete täitmist,
kuid esimene tõsisem eriala Kalevile oli laskur-radist. Paradoksaalne, kuid
sõjaväestatud kutsekooli
lõpetajana ei teadnud Kalev
sõdimisest eelnevalt suurt
midagi: 45 päeva sõjakaatri
mootoritega jändamist oli
kogu tema senine tõsimeelne tutvus sõdimisteadusega. Seda lünka täitis mees
edaspidi usinasti. Üksnes
väga tõsistel põhjustel jäi
Kalevi koht võitlejate rivis
tema enese poolt täitmata.
Nende ridade autor, üheksakümnendatel Abja rühma
kaitseliitlane, sai juba siis
selgeks kõik teed tema koduõuele, sest väljasõitude
üks peatuse koht asus alati
seal.
2007. aasta suvel sai Kalevist miinipildur. Üksusega
kutsuti liituma paiksema
eluviisiga malevlased, sest
väljaõpe ja kokku harjutamine edukaks tuleülesannete täitmiseks on aeganõudev. Ühe meeskonna
moodustasid Karksi-Nuia
rühma mehed, kelle juhikandidaat kahjuks haigestus ja asemele määrati nende ridade kirjutaja. Kaks
Ennu, Vello ja Kalev olid
kaua üheks meeskonnaks.
Oma ülesannetesse suhtus
Kalev alati suure kohusetundega ja loovalt. Rühmapealik, leitnant Marek
Rahu iseloomustab teda:
„Minu mäletamist mööda
oli Kalev liige, kes õige
motivatsiooni puhul leidis
alati võimaluse osaleda
väljaõppes. Motivatsiooni

Foto: Enn Pinsel

selles mõttes, et kui tegu oli
rühma jaoks määrava tähtsusega õppusega, siis temale võis loota. Õppusel jäi ta
tihti märkamatuks, kuid kui
tekkis mõni kahtlus mõnes
erialases küsimuses, siis
Kalevil oli oma seisukoht
kindlalt olemas ja tihtipeale
ka õigus.
Algaastatel, kui kogu
rühm alles omandas teadmisi miinipilduja erialas, on
mul meeles tema entusiasm
uute teadmiste omandamisel.
Kokkuvõtteks julgen öelda, et kui mul oleks kuus
noort Kalevit ehk siis Kalevi-poegi ja kolm teotahtelist
meeskonnapealikku (olgu
nad kasvõi Lindad või Piretid), siis sellise koosseisuga
julgeks Eesti eest vastutust
küll võtta.“
Rühmaülema sõnade toetuseks lisan siia ühe loo
ammuselt õppuselt. Olime
rühmaga jalaväe kaitselahingut toetamas. Nagu ikka
kipub juhtuma, ei saanud
kõik mehed oma kohti täitma tulla ja seepärast pidime ühe osa positsioonide
julgestamisest usaldama
passiivsetele vahenditele
ehk püünismiinidele. Imitatsioonivahendeid nende
paigaldamiseks polnud just
ülearu palju, kuid midagi
siiski. Asusime Kaleviga
asja kallale. Töö lõpetamiselt tabas meid toonane
malevapealik, kes valitud
kohtadesse üpris kriitiliselt
suhtus. Ohvitseri arvates
ei saanuks vaenuvägi kohe
ühegi sõjareegli järgi neid
meie poolt mineeritud radu
kasutada. Jäime Kaleviga oma arvamuse juurde,
sest Kaitseliit seepärast ju
vaenlasele ohtlik ongi, et

sõjateadust oma loogika
alla painutab!
Õppustel juhtub, et vahelduseks etendatakse
mõni episood mujal ja siis
jätkub jälle poolelijäänud
spektaakel. Seekord ka.
Tulime siis kõrvalepõikelt
mitte eriti hoolikalt varjudes (ikkagi „omade“ tagala!)
taas positsioonidele tagasi.
Kui nina juba üle mängumaaks olnud künka serva
ulatus, nägime „vaenuväge“ meie positsioonidel einestamas. Lusikate klõbinat
asendas kohe püssilukkude
oma, kuid paukuma hakkasid hoopis metsarajale
paigaldatud miinid. Ootamatult tabatud „vaenlased“
krahmasid oma kodinad
ning tormasid meie tagala
poole. Selle tegevuse juures ei hoolinud nad õpikus
kirjeldatud liikumisviisidest
ja kaitset pakkuvast männinoorendikust, vaid sibasid
hoogsalt metsarajal, panustades üksnes oma jalgade
kiirusele. See suur kiirus ei
jätnud aega võimalike püüniste avastamiseks...
Hea sõduri märkamatu
teenistus pole juhtkonna
tähelepanuta jäänud. Mitmed tänukirjad Kaitseliidu
ülemalt ja malevapealikult,
Sakala maleva hõbedane
rinnamärk, Teenetemedali teine ja esimene klass
kaunistavad Kalev Tahkeri
mälestusi Kaitseliidu malevaga seotud senistest tegemistest. Veel 2014. aastal,
63-aastasena tegi ta kaasa
suurõppusel „Kevadtorm“.
Kahjuks ei aita aastate tervist kahjustava mõju vastu
mitte ükski seni tuntud vahend. Kuigi mees on valmis
nüüdki jõukohaselt kaasa
lööma, pole tervis enamiku
võimalustega nõus.
Kalevi arvates on kaitseliitlane inimene, kes armastab oma kodu ja maad
ning on valmis seda tunnet
kinnitama isikliku aja ohverdamisega millegi kasuliku-vajaliku õppimiseks.
Omandatud teadmised annavad üleoleku vaenajatest
ja ehk iseendastki. Noored,
õppige!
Kui pakun mehele võimalust ajas tagasi minna ja
elus midagi teisiti teha, siis
sattub kaalumisele kooli
valik. Meremeest temast ju
ikkagi ei saanud...
ENN PINSEL
Karksi malevkonna teavituspealik
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Naiskodukaitsjad väärtustavad ajalugu
Igal aastal 23. aprillil tähistatakse Naiskodukaitse
mälestuspäeva, meenutamaks neid naiskodukaitsjaid, kes Naiskodukaitse
liikumisele aluse panid ja
1920.–1930. aastatel selle
peaaegu 17 000 liikmega
suurorganisatsiooniks
kujundasid.
Olime Karksi jaoskonna
liikmetega ammu arutlenud ja uurinud, millal loodi Karksi jaoskond. Kuna
Sakala ringkonna juhatus
tegi üleskutse, et kõikide
jaoskondade liikmed korrastaksid mälestuspäeval
endiste naiskodukaitsjate haudasid ja asetaksid
neile küünlad, siis toimusid meil omavahel kiired
telefonikõned – mis me
teeme? Tänu Karksi jaoskonna aseesinaisele Elerin
Öövelile, kellel järsku
turgatas, et Karksi, Abja,
Mõisaküla olid enne sõda
ju Pärnumaa koosseisus,
hakkas info hargnema.
Võtsin ühendust Pärnu
ringkonna naistega ja sain
teada, et Karksi jaoskond
asutati 17.09.1925. a. Asutajaid liikmeid oli üheksa.
1938. aastal 54, neist asutajaid kaks: A. Ruubel,
M. Karu. Esimene esinaine oli A. Ruubel, teine
A. Suurmats, kolmas M.
Karu, neljas L. Tammaru,
viies A. Joandi. Juhatuse
koosseis: A. Joandi, A. Arraste, H. Seller, J. Univer,
H. Gross.

Kuna ajaloolises raamatus polnud kasutatud
eesnimesid, siis pöördusin isikute tuvastamiseks
Karksis elavate samade
perenimedega kodanike
poole. Sain teada, et juhatuse liikmed olid Anna
Arraste ja Johanna Univer.
Nii mõnedki eesnimed
said veel perenimede ette.
Käisime Eleriniga KarksiNuia ja Papi kalmistul.
Süütasime küünlad ja seal
kus vaja, korrastasime ka
haua.
Siinkohal pöördun Mulgi valla kodanike poole –
aidake palun tuvastada ka
teised eel- ja allpool nimetatud naised. Kui kellelgi
on säilinud vanu fotosid,
kirju, protokolle jne piirkonna naiskodukaitsjate
tegevusest, oleksin väga
tänulik, kui võtaksite minuga ühendust. Soovime
väga oma organisatsiooni
ajalugu tundma õppida
ning jäädvustada. Kõik
meenutused ja mälestused on oodatud.
Trükises „Naiskodukaitse tegevuse ülevaade
argipäevast kuni 1938.
aastani“ on kirjas, et
1937. a kuulus Pärnumaa
ringkonda 40 jaoskonda,
nendest seitse on praegu
Sakala ringkonna (Mulgi
valla) territooriumil. Loetlen siinkohal lisaks Karksi
jaoskonnale veel teisedki:
Abja jaoskond. Asutatud 06.11.1927. a. Asutajaid liikmeid kümme.

Praegu liikmeid 31, neist
asutajaid kolm: L. Nõmm,
L. Männik, A. Arro. Esimene esinaine oli Teemusk,
teine H. Kadak-Mõttus,
kolmas E. Himberg, neljas
A. Hain, viies M. Kuum,
kuues E. Arro, seitsmes
I. Zirk, kaheksas A. Hain.
Juhatuse koosseis: A.
Hain, H. Kivi, L. Nõmm,
I. Kurre, M. Laarmann.
Kariste jaoskond. Asutatud 18.11.1928. a. Asutajaid liikmeid viis. Praegu
liikmeid 26, neist asutajaid viis: A. Sapas, L.
Utsar, J. Morel, A. Luts, H.
Kiilaspea. Esimene esinaine oli A. Sapas, teine H.
Mitt. Juhatuse koosseis:
H. Mitt, L. Pärna, A. Laul,
A. Sapas, V. Telve.
Laatre jaoskond. Asutatud 11.09.1932. a. Asutajaid liikmeid 13. Praegu
liikmeid 20, neist asutajaid kaheksa: M. Jänes, T.
Tuim, A. Loite, I. Kapten,
H. Vaisla, S. Loite, A. Puju,
A. Jürgenson. Esimene
esinaine oli M. Jänes, teine T. Tuim, kolmas A.
Lapp. Juhatuse koosseis:
A. Lapp, M. Pakkal, A.
Lepik, I. Pakkal, L. Ilves.
Mõisaküla jaoskond.
Asutatud 28.06.1925. a.
Asutajad liikmeid 12.
Praegu liikmeid 61, neist
asutajaid neli: A. Lintrop,
M. Kass, I. Küürenberg,
A. Glück. Esimene esinaine oli E. Tekkel, teine L.
Vaarmann, kolmas I. Küürenberg, neljas I. Kukk,

viies M. Kupp, kuues E.
Sinikas, seitsmes H. Kase,
kaheksas L. Sark. Juhatuse koosseis: L. Sark, L.
Kukk, E. Hõimoja, M.
Lensment, L. Timbas.
Penuja jaoskond. Asutatud 11.08.1935. a. Asutajaid liikmeid kaheksa.
Praegu liikmeid 25, neist
asutajaid neli: E. Tirgo,
A. Rebane, A. Kõiva, S.
Akerberg. Esimene ning
praegune esinaine E. Tirgo. Juhatuse koosseis: E.
Tirgo, E. Kurik, A. Rebane,
M. Tõrvand, H. Erp.
Pornuse jaoskond. Asutatud 31.03.1930. a. Asutajaid liikmeid 13. Praegu
liikmeid 23, neist asutajaid neli: A. Korp, L. Sassi,
H. Tiiderman, K. Soolo.
Esimene esinaine J. Zirk,
teine A. Korp. Juhatuse koosseis: A. Korp, H.
Tiidermann, E. Soop, H.
Teder, A. Jänes.
Sakala ringkond asutati
27. novembril 1927. a ja
taasasutati 8. juunil 1995.
a. Tänavu tähistab Naiskodukaitse Sakala ringkond oma taasloomise 25.
aastapäeva.
Praegu on ringkonna
viies jaoskonnas (Karksi,
Suure-Jaani, Tarvastu,
Lõuna-Viljandi ja Viljandi) kokku 131 naiskodukaitsjat. Kui tunned
soovi liituda üle-eestilise
vabatahtliku naisi koondava organisatsiooniga,
mis annab oma panuse
riigikaitsesse ja ühiskon-

Elerin Öövel ja Kai Kannistu korrastasid endiste naiskodukaitsjate
haudasid. 				
Foto: Kaire Kannistu

na arengusse osaledes
Kaitseliidu ülesannete
täitmisel, kodanike harimisel ning isamaaliste
traditsioonide hoidmisel,
siis ootame sind oma ridadesse.

Ootan kirju aadressil kai.
kannistu@gmail.com või
telefonikõnesid numbril
5198 1363.
KAI KANNISTU
Sakala ringkonna aseesinaine, Karksi jaoskonna esinaine

Härjasoo mänd Mõisakülas
Legendid elavad oma
elu. Sageli pole teada,
kas lood on tõesed või
aja jooksul põlvest põlve
edasiräägitu on saanud
hoopis alguse mingist
kindlast sündmusest.
Keset Mõisaküla linna,
kortermajade vahel ja
aiamaade kõrval, kasvab
uhke mänd. See puu on
inimeste mälestustes seotud Mõisaküla sünniga.
Enne asula tekkimist oli
siinne kant soine maaala, kust ei puudunud
ka laukad. Kui raudtee
sai rajatud ja esimesed
eluhoonedki valminud,
lisandusid nii pagaritöökojad, väikesed ärid, poekesed aga nende seas samuti tapamaja. Just selle
männi vahetus läheduses
asunud tapamajast olla
omal ajal üks pull plehku
pannud. Männi lähedal
oli aga vesine soine maa ja

vihane ringitraaviv loom
uppus männi kõrval olnud laukasse.
Siinset piirkonda hakatud põhjatu mädasoo
tõttu sestpeale Härjasooks
kutsuma. Tõemeeli usuti,
et just see mänd ongi näinud Mõisaküla sündi ja
saanud omamoodi kultuspuuks. Kunagine linnapea Arvids Tisler on väga
ilmekalt öelnud, et „inimesed usuvad tõemeeli,
nagu oleks see mänd pärit
juba nii kaugest ajast. Puu
sümboliseerib siinsete
inimeste visadust ja tahet.
Need inimesed ehitasid
soodest ja laugastest hoolimata linnakese just siia
üles.“
On teada, et Mõisaküla sündis ja arenes tänu
raudteele. Muuseumi asutaja Valter Ilisoni kirjapandust saab lugeda, et „
omaaegne hobupostijaam

Mõisaküla metsavahimaja 20. saj. Algul.

asus Laatres. Algul kaalutud raudteegi ehitamist
nii, et rööpad läbi Laatre
läheksid. Sel juhul oleksid
pidanud aga paljud talumehed oma põldudest
loobuma. Siis kinkis Abja
mõisnik von Stackelberg
hoopis oma valdustest
kümmekond krunti, et
oleks koht, kuhu ehitada
raudtee ja rajada depoo.
Maad olid vesised ja

Foto Mõisaküla muuseumist

vaesed, aga platsid tõusnud paiga tulevikulootusi Härjasoo mänd Mõisakülas 7. aprillil 2020.
Foto Anu Laarmann
silmas pidades ümberMõisaküla sünniajaks aegu. Kui puu oskaks vaid
kaudsete peremeeste seas
kohe hinda. Uue kodu loetaksegi aastat, mil val- rääkida…
tahtjaid olnud palju ja mis raudteejaam. Nii tä(Allikas: Mõisaküla
krundid pandi loosi. Ma- histab Mõisaküla sel aastal
oma
125.
sünnipäeva.
muuseumi kogud)
jade kerkides sai MõisaKui
nüüd
alustatud
leküla oma esimese tänava,
ANU LAARMANN
Kesk tänava. See suun- gendilugu kokku võtta,
Mõisaküla muuseumi
siis
see
soomänni
kujuga
dus otse juba 1895. aastal
juhataja
valminud raudteejaama uhke kahar puu peaks
mäletama neid ammuseid
poole.“
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Koolitants 2020 rahva lemmik VOU
VOU tantsutrupid, kokku kolm rühma, on treeninud juba 5 aastat. Igal
aastal osaletakse erinevatel tantsufestivalidel
(Koolitants, Kuldne Karikas, Move Your Body).
Sel aastal otsustati ise
korraldada tantsufestival Rice and Dance, mis
küll eriolukorra tõttu
ära jäi.
Tantsijad on olnud tublid ning igal osaletud
võistlusel on neid auhinnatud.
Kuldse Karika tantsuvõistlusel Pärnus anti
tantsurõõmu ja võimsa
energia eripreemia VOU
juunioritele tantsuga
„Rio linnud“.
Viljandis veebruari alguses toimunud Koolitants 2020 Viljandimaa
maakondlikul tantsupäevalt pääsesid VOU
juuniorid tantsuga „Rio
linnud“ edasi piirkondlikule voorule Paides. Millal see toimub, pole veel
eriolukorra tõttu selge.
VOU tantsutrupp pälvis eripreemia – huvitavad koreograafilised lahendused heas koostöös
– tantsuga „Ületamatu“.
Sama tants pääses edasi

Koolitants 2020 rahva lemmik VOU. 			

publiku lemmiku valimisele internetis, kus hääletamise tulemusel pääses
edasi igal nädalal 2 enim
hääli saanud truppi, kokku 12. VOU tantsijad
said vajalikud hääled ja
jõudsid Rahva lemmiku valimise finaalvooru.
Eriolukorrale omaselt ei
saanud tantsutrupid kusagil laval kokku, et omavahel võistelda. Seekord
toimus valimine telesaates. Kõigi tosina tantsu
eelvoorudes salvestatud
videod näidati telesaates
ja kogu Eesti rahvas sai
hääletada oma lemmiku
poolt. Suur oli üllatus, kui

kuulutati välja Koolitants
2020 Rahva lemmik. Selleks sai tantsutrupp VOU
tantsuga „Ületamatu“.
Abja kultuurimaja on
teinud omaltpoolt kõik,
et lastel oleks võimalus
festivalidel osaleda. Toetatud on esinemisriiete
soetamisel ja transpordiga. Lastel on vaja vaid
tunda rõõmu ja hästi
tantsida.
Koolitants 2020 Rahva
lemmiku VOU tantsus
„Ületamatu“ tantsisid
Madleen Saar, Laura
Adamson, Anette-Mirell
Kallas, Hanna Mäesalu,
Anette Tihomirov, Meril

Foto: Festival Koolitants FB ajajoone foto

Koha, Kimberli Voodla,
Lisandra Bokmane, Angelika Tukk, Tuuli Tiirats,
Emily Lapun, Greete Mäger, Aivo Jüris, Hendrik
Hallik, Mia-Brigitta Kommer, Kanni Kiisler, Elyse
Järvelaht, Laura Kingo,
Bianka Atna, Teili-Liis
Suvi, Hanna-Liisa Heinland, Helina Prii, Liis
Getliin Kala, Keili Tuisk,
Sandra Saks.
Palju õnne kogu trupile
ja nende suurepärasele
juhendajale Elle Agarile!
LAURI SEPP

Eriolukorras emadepäeva tähistamine
nõuab nutikaid lahendusi
Tavapärastel aastatel
kostus emadepäeval kohalikest rahvamajadest
ikka rõõmsat saginat.
Eriolukorrast tingituna
tuli aga seekord majade
uksed suletuna hoida.
Seda suurem oli kogukonna üllatus, kui emadepäeval laius Kaarli
rahvamaja puude vahel
värviküllane ja sügavat
tänu kiirgav emadele
pühendatud loosung
„ErilineMaagilineAinulaadne!“
Kaarli rahvamaja sõbrad said sellisest toredast
ettevõtmisest aimu sotsiaalmeedia abil. Rahvamaja juhataja kutsus
inimesi üles loosungi
all pildistama ning seda
rahvamaja sotsiaalmeedialehel jagama. Rõõm
oli tõdeda, et nii mõnedki inimesed võtsid üles-

Mõisaküla muuseum teatab
Mõisaküla muuseum on külastajatele avatud
tavapärastel lahtiolekuaegadel teisipäevast
laupäevani. Turvaliseks külastuseks on tagatud
kõik vajalikud tingimused. Samuti saab teha
dresiinisõitu raudteel. Pileti ostmine muuseumist.
Info tel 435 5607 ja Mõisaküla muuseumi
FB-lehel.
ANU LAARMANN

Mõisaküla muuseumi juhataja

Teistmoodi emadepäev pakkus toreda üllatuse. 				

kutsest osa. Pildistamas
käidi selleks, et peredega
koos päikeselist emadepäeva nautida ning teele
saata head soovid neile
emadele, kellega keeruliste olude tõttu silmast

silma kohtuda ei saanud.
Kuna rahvamaja asub
Sultsi–Abja-Paluoja tee
ääres, siis pakkus südantsoojendav loosung
rõõmu ka lihtsalt möödasõitjatele.

Foto: Rainar Kõiv

Kogukond tänab Kaarli
rahvamaja tublit juhatajat Meritari toreda üllatuse eest.
KOGUKOND
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Katuse läbitilkumine on otse kui naise riid!
Juba aastaid on Mõisaküla noortekeskusele muret
valmistanud lekkiv katus.
Eks tea uue aasta pidulised
omast käest, et kui peeti
traditsioonilist uue aasta
pidu spordisaalis, pidi nii
mõnigi külaline silmitsi
seisma ebamugava olukorraga, kus ootamatult
mõni tilk tema krae vahele
tilkus. Peolaudade paigutamisel tuli alati jälgida
lekkivaid kohti, et sinna
mitte külalisi istuma panna, vaid hoopis käterätik
stiilselt maha sättida. Asja
tegi kurvemaks veel see,
et kaks aastat tagasi sai
spordisaal endale uue kvaliteetse põranda. Oli suur
hirm, et mis sellest alles
jääb kui midagi ette ei võta.
Nii saigi oma mure edasi
antud kohalikele juhtidele.
Olukorda tuli hindama
ehitusnõunik Sten-Maikel
Udras. Koha peal käisid ka
vallavanem Imre Jugomäe
ja abivallavanem Ervin
Tamberg, kes igati mõistsid
asja tõsidust ja olid nõus,
et probleem vajab lahendamist. Selles lootuses sai
kutsutud kohale kohalik
ehitusmees, Jaanis Roots

Vallavanem ja volikogu esimees parandustöid üle vaatamas. 		

Foto: Kaja Õigus

maksma 14 580 eurot, mis
tasuti Mulgi valla eelarvest.
Aga see ei olnud veel
kõik, lisaks katusele oli
katki neli aknaruutu, kust
kevadeti ikka ja jälle mõni
linnuke sisse lendas ja
paaniliselt väljapääsu otsis.
Siinkohal näitasid ehitusmehed oma südame suurust. Räägib Jaanis: „Kuna
tõstuk oli kohapeal, vahetasime ka mureks olnud
neli katkist klaasi võimla
osas – noorte hüvanguks.
Saime seda teha katusetööde osana.“ Vot, millised

vahvad ehitusmehed!
Piiblis on võrreldud läbitilkuvat katust kui naise
riidlemisega: „… ja naise
riidlemine on otsekui katuse alaline läbitilkumine.“
(Õpetussõnad 19:13)
Õnneks noortekeskuse
naistel asi nii kaugele ei
läinud ja saime olukorrale,
tänu vallajuhtide mõistvale suhtumisele ja sobivale
hinnapakkumisele, lahenduse.
Mõisaküla noortekeskus
tänab!

(Castro Invest OÜ), et teha
meile hinnapakkumine,
mis oleks võimalikult odav
ja töö võimalikult kvaliteetne nagu mulkidele
ikka omane. Kui Jaanise
poolt katus üle vaadatud,
ei olnudki tema jaoks see
nii suur ehmatus nagu
kardeti ja kui hinnapakkumine sobis, võis alata
katuse renoveerimistööde
ettevalmistustega. Kui kõik
valmis, siis 13. aprillil vaadati töö üle ja oldi ehitajatega igati rahul. Tehtud!
Renoveerimistööd läksid

Suvised sündmused
Mulgi vallas
Sel aastal kultuuriline kevad-suvine periood tuleb teisiti.
28. aprillil toimunud Mulgi vallavalitsuse istungil võeti
vastu üksmeelne otsus seoses eriolukorraga riigis, jätta ära
Mulgi valla kultuurikalendris kajastatud ja planeeritud
suuremad sündmused esialgu kuni 31. augustini. Otsus
tegemisel võeti arvesse Vabariigi Valitsuse ja selle juures
tegutseva Tervisenõukoja seisukohti. Tänaseks on teada, et
juunikuus ei toimu Eestis avalikke üritusi ja suurüritused
on lubatud reegleid järgides juuli- ja augustikuus. Meil on
olemas riigis näited, kus ühe ürituse või peoga kaasnesid
väga kurvad tagajärjed. Vallavalitsusele on esmatähtis kaitsta meie inimeste tervist ning pidustustega saame jätkata siis
kui olukord seda võimaldab.
Seetõttu ei toimu avalikke ja rahvarohkeid ettevõtmisi
nagu jaanituled, linna- ja kodukandipäevad.
Suvel saame korraldada ülevallalisi väiksemaid vabaõhusündmusi ning liikumisüritusi või orienteerumismänge
väiksemate gruppidega inimestele osalemiseks. Mõttetöö
selliste sündmuste korraldamise osas käib. Kuna olukord
võib kiiresti ühes või teises suunas muutuda, siis pikki
plaane teha on väga raske. Peame olema kiired ja paindlikud muutuvate oludega kohanema ning vastavalt sellele
tegutsema. Jälgige uudiseid ja teateid.
Soovime kõikidele Mulgi valla elanikele ja külalistele toredat suve nautimist ja mõistvat suhtumist antud olukorras.
Kohtume kindlasti kiiremini, kui oskamegi arvata.
Olgem terved ja säilitagem rõõmus meel!
LAINE PEDAJA
Mulgi valla kultuurikoordinaator

KAJA ÕIGUS

Karksi-Nuia AMS alustas uue projektipõhise tegevusega
Kohalikud aianduse ja
mesinduse sõbrad teavad,
et Karksi-Nuia aianduse ja
mesinduse selts (AMS) on
juba auväärses vanuses.
Võiks öelda, et aeg pensionile jääda, sest käesoleval
aastal täitub 65. tegutsemisaasta.
Meie aktiivsed liikmed
on aga hoopis seda meelt,
et tuleb seada atra järgnevateks aastateks. Teadaolevalt on just pensionieas
inimesed enamuses väga
aktiivsed ja seega ei saa ka
selline selts lihtsalt loorberitele puhkama jääda.
Tehtud on eelnevatel aastatel palju. Seltsi algatusel toimub ju rohkem kui
kümme aastat järjest üle

Eestimaagi tuntud sündmus, septembrikuine meefestival.
Nüüd saime neljakuulisele lühiprojektile heakskiidu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK),
kus korraldati taotlusvoor
mittetulundusühingutele
just arenguhüppe ettevalmistamiseks. Selle projekti raames keskendumegi
konkreetsema tegevuskava väljatöötamiseks järgnevaks viieks aastaks. Tahame taaselustada natukene
varasemat aega, kus seltsil
olid konkreetsed tegevussuunad ja igal neist oma
eestvedajad. Loomulikult
jäävad nendeks suundadeks ikka aiandus, mesin-

dus, käsitöö, kohalik toit
(talundus) ja pärimuskultuur. Varsti avame ka uue
kodulehe, et järjepidevalt
kõigiga infot jagada.
Projektimeeskonnas on
hetkel 13 inimest, kuid
kõik, kes hoolivad meie
seltsi edasisest hoogsast
käekäigust, on oodatud
mõttetalgutega ühinema.
Selleks tuleks vaid helistada projektijuhi Leili
telefonile 5695 8776 või astuda läbi Kadri kauplusest
Karksi-Nuias.
Projekti lõpp on sügisel
koos traditsioonilise meefestivaliga. Siis tähistame
ka seltsi 65. sünnipäeva
liikmetega ja kõigi heasoovlike külalistega. Selt-

sis on üle 60 liikme, kuid
kindlasti ootame juurde
ka uusi ja aktiivseid inimesi, nii noori kui vanu.
Tegelikult vanus ei ole
oluline. Tähtis on tegutsemis- ja koostöötahe oma
kogukonna heaks. Oleme
jätkuvalt oma seltsiga meepealinna veduriks. Koos
on tegusam! Tulge meiega
ühinema!
LEILI NAEL

Mälestasime “Tuhalaane
valsi” loojat
Tuhalaane, Tuhalaane,
tuhast tõusnud sa
ehk tuleb aeg, mil nagu fööniks
elule ärkad taas ...
Ei ole ühtegi Tuhalaane inimest, kellele need sõnad
poleks tuttavad. Laul „Tuhalaane valss” on saanud
aastate jooksul meie küla hümniks, millega alustame
sageli oma tähtsamaid üritusi. Loo autoriks on Ermas
Hein.
Ermas oli mees, kes aitas igat meie sündmust sisustada. Ikka pill seljas, naeratus näol, hea sõna kaasas,
oli ta meie jaoks alati olemas. Tema häälestas meie klaveri, mängis pilli nii lauluks kui ka tantsuks, juhendas
aastaid laulu- ja tantsunaisi.
Meenutades Ermast, ei tule meelde ühtegi hetke, kui
ta oleks kellelegi öelnud kasvõi üheainsa halva sõna.
Pigem oli just tema see, kes jäi vaidlustes rahulikuks ja
oskas ka keerulises olukorras leida õiglase lahenduse.
Ermas oli hea isa ja vanaisa oma lastele ja lastelastele, aga lahket sõna jätkus tal ka küla lastele, nii saigi
temast Tuhalaane küla esimene aasta isa.
Sügav kummardus Sulle, Ermas, sinna pilvede
peale. Sinust jäävad maha Sinu mängitud pillilood,
loodud ja lauldud laulud.

Kirjastus otsib kodukunstnikke
Aprilli alguses kutsus
Ringvaade inimesi üles
saatma neile fotosid kodudes valminud taiestest,
mis tehtud kuulsate kunstiteoste järgi. Toimetusse
laekus üle 100 foto, mida
saates ka näidati. Need
andekad teosed on seda
väärt, et jäädvustada raamatusse. Kirjastus Avita,
kes raamatu mõtte peale
tuli, on püüdnud leida
kõiki osalejaid ning suur

Ermase sünnipäeval, 8.mail süütasime küünlad tema mälestuseks
vana rahvamaja varemete juures.
Foto: Enn Sarv

osa inimesi on oma pildid saatnud ja nõusoleku
andnud. Osa saatjaid
on tänaseks tuvastamata,
aga kirjastus loodab neid
leida. Kirjastusega saab
ühendust võtta ning rohkem infot leiab https://
www.avita.ee/32458
ANNELI VESKIMÄE
kirjastuse Avita
turundus- ja
kommunikatsioonijuht

Tuhalaane küla nimel

ANNELI ANIJÄRV

Paarisfoto Johann Köleri „Truu valvur“ ainetel.

Foto: Ly Kala
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SPORDIUUDISED

TUTVUSTAME MESINIKKE

Mesinduskevad koputab uksele

Jaanijooksul koroonaga võidu

Mai on mesilasperede müügi ja ostmise aeg

Mesindusinventari valmistajatel on kibekiired ajad.

Aeg läheb kiirelt. Ilmad
on küll veel suhteliselt
jahedad, kuid loodus käib
oma rada. Pungadest on
saamas lehed ning vahtrad ja toomingad on täisõitsemises. On kuulda
esimesi muruniidukeid.
Vahepeal on ka mesilasperedes nii mõndagi
juhtunud. Eelmises Mulgi
Sõnas kirjeldasime põgusalt võimalusi väiksemate
perede aitamiseks. Nüüdseks on kokku tõstetud
pered uuesti eraldatud.
Võib öelda, et tegevus
õnnestus. Kõikides peredes jäid emad alles ja
väiksemad pered said sellest piisavalt tuge, et olla
nüüd võimelised ise kiirelt
arenemiseks. Lisaks aitas
selline tegevus väga suurte perede tugevust laiali
jagada, mis teeb mesila
keskeltläbi ühtlasemaks.
See omakorda muudab
aga mesiniku töö kergemaks, vähendades perede
arvu, kes vajavad erihoolt.
Olgu erihoole põhjuseks
siis kas liiga väike või liiga
suur pere.
Mai esimene pool on
üldiselt väga aktiivne
mesilasperede ostmise ja
müümise aeg. Kellel üle,
see müüb ja kellel puudu, see ostab. Riiklikku

Foto: Mihkel Kalda

seadust või standardit
ei ole, milline peaks üks
müüdav mesilaspere olema. Küll on aga mesinikel
endal välja kujunenud
kirjutamata arusaamad,
millele üks müügiks olev
mesilaspere võiks vastata.
Mai esimeses pooles kaubeldavad mesilaspered on
tavaliselt üle talve elanud
kauplemisele eelneval
aastal loodud ja kasvanud
pered. Peres on mesilasema, kes on alla aasta vana.
Tihti värviga märgistatud,
et teda oleks võimalik
kiirelt leida ja vanus välja
selgitada. Igale aastale
vastab oma kindel värv.
Palju peaks ostuhetkel
olema peres hauet ja mesilasi? Inimeste arvamused
on väga erinevad nagu
mesinduses ikka, kuid
minu arvates on Eesti
Kutseliste Mesinike Ühingu loodud „Mesinduse
hea tava mesilasperede
ostul ja müügil“ hea alus
nii ostjale kui ka müüjale
mesilasperedega kauplemisel. See on leitav
aadressil: https://mesinikud.ee/artiklid/2019Mesilasperede-ostum%C3%BC%C3%BCgijuhis_EKM%C3%9C.pdf
Mesinikega juttu ajades
tundub, et varroalest on

peredele eelmise hooaja
lõpus palju kahju teinud
ja nii mõnelgi on rohkem
peresid oma otsa leidnud
kui tavaliselt. See on kaasa toonud ka suure huvi
mesilasperede ostuks. Nii
õnnestus ka minul kiirelt oma soovitud kogus
müüa. Tagasiside põhjal
on kliendid oma kaubaga
rahul ja see lisab motivatsiooni mesindusega
tegeleda.
Kellel on veel mesindusinventari vaja seada
ja valmistada, peaksid
usinad olema. Selle aastane vinduv kevad on
küll lasknud mesinikel
oma tegevusi edasi lükata, kuid kibekiire aeg on
peagi käes. Mesilaspered
on küllalt tugevaks arenenud. Mesilased on juba
esimese kevadise nektari
tarru vedanud ja lisa võiks
oodata koheselt, kui ilmad
soojemaks pöörduvad.
Võililled on hakanud õitsema, kevadistest nektarit eritavatest puudest
ja põõsastest rääkimata.
Kultuurtaimedest hakkab
peagi õitsema taliraps,
mis annab väga rikkalikult nektarit ja mitmekesist õietolmu mesilastele,
kuid mida minu arvates
mitmed mesinikud ehk
liigselt demoniseerivad.
Alõtšad on juba õitsemist
lõpetamas, viljapuud ja
põõsad varsti alustamas.
Praeguseks on meie mesilas suurematel peredel
esimene laiendus tehtud,
kuid hetkel on keeruline
öelda, kas see ka õige
otsus oli. Nimelt on nüüd
saabumas jälle külmemad
ilmad ja kui laiendada peret, siis see muudab pere
jaoks piisava sooja hoidmise keerulisemaks. Kui
see langeb ajale, mil temperatuurid on madalad,
siis võib see perele liiga
raske olla ja võib juhtuda,
et haue saab kahjustada,
mis siis omakorda oluliselt
pärsib pere arengut ja võimet saaki korjata. Liigne
stress võib esile kutsuda
haigestumist. Aeg annab
arutlust.
Korpustarude puhul,

Fotomälestus jaaniooksust.		

selleks et minimeerida
võimalust peret liigselt
maha jahutada, kasutatakse ka pere n-ö alla laiendamist. See tähendab, et
korpuse peale asetamise
asemel paigutatakse see
kõige alla. Kuna soe liigub
füüsika kohaselt üles, ei
tohiks selline laiendamine
peret liigselt koormata.
Alla laiendamine on kindlasti töömahukam ja on
kuulda olnud, et mõned
mitte nii heade tõutunnustega mesilasemad ei
taha selliselt laiendades
uude korpusesse munema minna. Lisaks on n-ö
ajalehelaiendus. Selleks
pannakse lisatud korpuse
alla kiht ajalehte, mis siis
võiks takistada liigset soojakadu funktsioneerides
mingil määral vahelaena.
Kuna tegu on ajalehega,
siis pere arenedes närivad
mesilased selle väikesteks
tükkideks ja liiguvad jõudumööda ise üles uude
korpusse. Variante on erinevaid.
Loodan, et kõigil saab
olema väga tore mesinduskevad ja et mesilased
toovad kuhjaga rõõmu.
Isiklikult minu jaoks on
aktiivse mesindamise osa,
mis toimub perioodil enne
jaanipäeva, kõige enam
rõõmu ja emotsioone pakkuv.
L i s a k s ku t s u n ü l e s
kohalikke mesinikke ja
mesindusest huvitunuid
aktiivselt läbi käima. Suhelge, kirjutage, helistage
ja rääkige omavahel. Liitumiseks on avatud Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts ning Facebooki
on loodud grupp „Mulgi
valla mesinikud“, millega
soovijad saavad ühineda.
MIHKEL KALDA
Kalda Mesila

Foto: Erakogu

43. jaanijooks ümber Karksi-Nuia paisjärve ära ei jää. Kui
tavaliselt on see toimunud 23. juunil, siis seekord on tegu virtuaaljooksuga, millel saab osaleda ajavahemikul 16.–23.06.
Ürituse eesmärgiks on populariseerida tervisejooksu, suvist
pööripäeva ning hoida järjepidevust. Võidupüha tähistamisega on riigi taasiseseisvumise järel jooksul rõhutatud meie
esiisade võitu Võnnu lahingus ning siiani on stardipaika kogunenud hulgaliselt jooksjaid üle vabariigi ja kaugemaltki.
Võistlejaid on alati olnud ergutamas palju pealtvaatajaid.
Seekord kõiki osalejaid stardijoonele korraga ei rivistata ja
jooksmisel tuleb järgida seoses koroonaviirusega kehtestatud korraldusi. Jooksjad saavad oma tulemuse kirja vastavalt
juhendile. Jaak Israel tegi läbi vastava virtuaalkoolituse ning
tal on olemas kogemus arvutiga jooksjate paremausjärjestust fikseerida. Lisaks sellele, et joosta saab mitmel päeval, on
seda võimalik teha kohapeale tulemata. Korraldajad juhivad
tähelepanu sellele, et kui vanuseklassi võitja soovib saada
võidukarikat, siis tuleb tal tulla ikkagi kohapeale jooksma
korraldajate poolt märgitud rajale. Lastejooksud toimuvad
vabalt valitud 500 m rajal ning seal autasustatakse medalitega vanuseklasside võitjaid. Korraldajad paluvad kindlasti
tähelepanu pöörata registreerimisele ja jooksu tulemuse
märkimise lehe täitmisele.
Osalejate vahel pöörleb loosiratas ning nagu alati selgitatakse välja parem Mulgi valla nais- ja meesjooksja. Rajale
on oodatud ka kõik kepikõndijad. Muretsema ei pea ka
need jooksjad, kes soovivad osalemise korda kirja saada.
Kui oled järginud juhendit, siis kindlasti sinu jooks lisandub
kataloogi. Kes soovib joosta korraldajate poolt tähistatud
rajal, siis start ja finiš on Karksi ordulossi hoovis. Kõikidel
jooksusõpradel on juhendiga võimalik tutvuda Mulgi valla
ja MTÜ Karksi Sport koduleheküljel.
Korraldajad kutsuvad kõiki Jaanijooksule. Tee seda sinagi!
Head algavat suve ja mõnusat ilma jaanipäevaks!
LEO LIIBER

Abja mälumäng lõpetas 46. hooaaja
9. aprillil pidi toimuma Abja mälumängu hooaja viimane
etapp. Eriolukorra tõttu riigis jäi voor pidamata, kuid kultuurimaja poolt lisati igale võistkonnale solidaarselt 30 punkti.
Traditsiooniline auhinnatseremoonia ja suupistelaud jäid
seekord kahjuks ära. Võib-olla mõtleme midagi välja uue
hooaja alguses.
Lüües kokku kõikide voorude eest saadud punktid, siis
osutus võitjaks Tuhalaane võistkond. Neile järgnesid Mõigu
Mekk ja Räägud. Kokku osales sel aastal 13 võistkonda. Mälumängude jaoks koostasid küsimusi Enno Liiber ja Rein Mägi.
Loodame, et traditsioon jätkub ja novembrikuus istuvad
kilvarid jälle Abja kultuurimaja saalis, et üksteiselt mõõtu
võtta.
LAURI SEPP

2019/2020 // Voorud
I voor
18
29

II voor
31
38

III voor
23
23

IV voor
35
36

V voor
29
31

VI voor
30
30

Akord
Spunk
Oravake
Mälur
Mõisnikud

22
15
21
24
18

23
0
26
21
29

14
15
18
16
11

23
18
28
29
22

27
20
21
25
30

30
30
30
30
30

Õbeäidsme
Räägud
Abja Mulgi VV
Klass
Rimmu

16
19
22
16

20
34
23
28

13
21
20
8

21
24
21
26

22
24
26
20

30
30
30
30

16
0

21
27

17
12

24
25

27
20

30
30

Mõigu Mekk
Tuhalaane

Sammas
Mnemo

Abja mälumängu 2019/2020 lõplik tabel.

Kokku

166
187
139
98
144
145
140
122
152
142
128
135
114

KOHT

2
1
8
13
5
4
7
11
3
6
10
9
12
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VIRTUAALSED TUGIGRUPID JA INFOLIIN DEMENTSUSEGA
INIMESTELE NING NENDE LÄHEDASTELE
Eriolukord räsib inimeste vaimset tervist ja
murepilvi on pea kohal
rohkem kui tavaliselt. Dementsusega inimestes tekitab see veelgi suuremat
segadust ning raskusi
olukorraga toimetulekul.
Riskigruppi kuulumise
tõttu on paljud pidanud
loobuma kohtumistest
lähedastega, mis tavapäraselt nende elu-olu leevendada aitas. Ärevatel
aegadel vajavad erilist
tuge ka dementsusega
inimeste lähedased, sest
ka neile on see emotsionaalselt raske.
Enne eriolukorra välja
kuulutamist kogunesid
dementsusega inimeste
lähedased 22 eri paigus
kord kuus üle Eesti. „Viljandimaal käib tugigrupp
tavaolukorras koos Viljandi Päevakeskuse ruumides ja regulaarselt on
osalejaid 4–5 inimest. Tagasiside on kõigil sarnane
– nii hea, et kokku saime
– sai oma muret teistega
jagada, vahetada kogemusi ja nippe, kuulata,
kuidas teised hakkama
saavad, toetada ja saada ise tuge ning tunda,

et sa ei ole oma murega üksi,“ ütles Viljandi
haigla kogukonnateenuste juht Triinu Rõigas.
„Eriolukorra arenedes
hakkas üha enam tulema
infoliinile küsimusi tugigruppide toimumisest ja
anti märku nende vajalikkusest, seetõttu hakati
korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.
Virtuaalses tugigrupis
saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast.
Tugigruppi on oodatud
ka need omaste hooldajad, kelle lähedasi enam
meie seas ei ole. Nende
panus oma kogemuste
jagamisel on hindamatu
väärtusega. Oma soovist
tugigrupiga ühineda tuleb lähedastel kirjutada
info@eludementsusega.
ee või helistada info- ja
usaldusliinile 644 6440“.
Virtuaalses tugigrupis
osalemiseks peab olema
internetiühendus, kuid
nõu ja tuge saavad kõik
tasuta! Info- ja usaldusliinile saab helistada ka murede-rõõmude jagamiseks ja lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioo-

Üleskutse Mulgi valla
kodanikuühendustele
Mulgi valla kodulehel on kodanikuühenduste nimekiri
koos kontaktidega https://mulgivald.ee/kodanikuuhendused
Palume üle vaadata info oma ühenduse kohta.
Andmete korrigeerimise vajadusest või andmete puudumisest andke palun teada kerstin@mulgivald.ee
või telefonil 556 0847.
KERSTIN REI

Mulgi valla turismikoordinaator

PUUETEGA INIMESTE ELUASEMETE
nis tekkivat üksindust,
ärevust ja depressiooni.
Helistada võivad nii dementsusega inimesed,
nende lähedased, aga ka
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid
või kogukonna liikmed,
kui neil on mure dementsusega inimese käekäigu
pärast. Kui helistaja ei
soovi ennast tutvustada,
siis võib ta oma küsimused või mure esitada ka
anonüümselt. Infoliin
on avatud esmaspäeviti,
teisipäeviti, neljapäeviti
ja reedeti kell 12.00–16.00
ning kolmapäeviti kell
16.00–20.00.

2018. a. septembris
sõlmis sotsiaalministeerium lepingu MTÜ Elu
Dementsusega, Viljandi
haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna Diakooniahaiglaga
Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks, mille eesmärgiks on tagada
dementsussündroomiga
inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu
Eestis.

Mulgi vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ III etapis, mille raames
kohandatakse puuetega inimeste eluruume nende
vajadustele vastavaks. Projekti käigus on võimalik
kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee,
hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.
Käesoleva aasta 30. juunini on puuetega inimestel
võimalus esitada taotlusi toetuse saamiseks. Selleks
tuleb esitada piirkonna sotsiaaltöötajale vormikohane
taotlus koos lisadokumentidega.

TRIINU RÕIGAS
SA Viljandi Haigla
kogukonnateenuste juht

Täiendav info piirkondade sotsiaaltöötajatelt:
Abja piirkond: Mari Saarela,
mari.saarela@mulgivald.ee, tel 521 0315
Halliste piirkond: Monika Erreline,
monika.erreline@mulgivald.ee, tel 5340 2000

Abja lasteaia viimased üritused toimusid märtsis
Märtsikuu algas meile
väga meeldiva üllatusega, sest saime käia kogu
lasteaiaperega Abja kultuurimajas vaatamas filmi
„Sipsik”. Vahva koostööna
sündinud ettevõtmises
saame tänada toredaid
kultuurimaja töötajaid,
kes meile erakorralise filmivaatamise võimaldasid. Vaatama läksid kõik
meie lasteaia lapsed, kõige
pisematest sõimerühma
maimikutest kuni koolieelikuteni. Kõik vaatasid
väga suure huviga ja tähelepanelikult. Lastele film
meeldis ja kõik olid rahul.
Märtsikuu oli meie lasteaias tüdrukute kuu. Märtsi
algul oli kõikides rühmades rohkem tegevusi seotud tüdrukutega. Teisel
nädalal oli lasteaias tüdrukute nädal.
Meile tuli külla juuksur,
kes tutvustas oma tööd
ja töövahendeid. Paljud
lapsed on ka ise käinud
juuksuris, seega teadsid
paljud teemal kaasa rääkida. Tüdrukud said lasta
teha endale soenguid ja
punutisi. Meie pikajuukselistel olid seljas ka ilusad
kleidid, mida nad teistele

FÜÜSILINE KOHANDAMINE

Karksi piirkond: Liivi Loi,
liivi.loi@mulgivald.ee, tel 5341 2506
Mõisaküla piirkond: Marina Raid,
marina.raid@mulgivald.ee, tel 5332 4168

Pakume suuremat kui
ka väiksemat ehitusja remonditeenust.
Teeme nii sisekui välistõid

TEEME KA VANNITUBASID!
Foto: Abja lasteaed

moeetendusena demonstreerisid.
Märtsikuu viimase üritusena toimus lasteaia saalis
emakeelepäeva raames
luulehommik. Kõik lapsed
said esitada luuletust, mida
nad olid kodus koos ema
ja isaga õppinud. Esinejad olid tublid. Kõikides
rühmades toimusid ka
rühmasisesed tähistamised, alates tüdrukutega
viisakalt käitumisest kuni
emakeele tähtsuseni välja.

Kahjuks saime tähistada
vaid paari nädala jagu
üritusi, sest riigis kehtestati
eriolukord. Ootasime ju
külla ka Nipitiri teatrit ning
planeeritud oli ka muusikakooli kontsert.
KATRIN GROSSMANN
ÜLLE KIVIOJA
Tõrukeste rühma õpetajad

Abja lasteaed tänab kõiki
lapsevanemaid nende mõistva suhtumise ja paindlikkuse eest käesoleva erikorra
oludes.
Kiidame meie riigi tublit
eesrindeliini ning loodame, et kogukonnana hoiame
vaimselt kokku samal ajal
nõuetekohaselt distantseerudes ja isoleerudes.
Olge kõik hoolimata eriolukorra lõppemisest ka
edaspidi terved ja hoitud.

Kui on vaja kodus, kontoris või
suvekodus midagi ehitada,
helista tel 5349 8176.

Teeme eramute ja
kortermajade katuse,fassaadi,-sokli ja
üldehitustöid

Tel 5381 9121
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Mõisaküla Kooli lõpuaktus on
reedel, 5. juunil kell 18.00
Aktusel osalevad lõpetajad, õpetajad,
valla esindus ja lõpetaja ema-isa.
Rohkem osalejaid pole lubatud.
Peale tunnistuste kättesaamist teeme
lõpetajatest fotod.

Halliste Põhikooli lõpuaktus on
12. juunil kell 15.00
Aktus toimub ainult väikeses ringis
(emad, isad, õed, vennad, õpetajad,
vallaesindus).

KUHU MINNA
KÜTAME TOAD SOOJAKS!
Kvaliteetsete ja energiasäästlike
õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Teostame objekti ülevaatuse ja leiame
sobivaima lahenduse.
Mulgi valla piires transport tasuta!
Küsi pakkumist: kliimaspets@gmail.com
Või helista: 557 49 94
511 85 83

UUE-KARISTE RAHVAMAJA

Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline. Täiendav info telefonil 5348 2842

HALLISTE RAAMATUKOGU

1.–30.06 raamatunäitus „Kaasteeline Jaan Kross“

KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
24.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga
31.05 kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga
14.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga
24.06 kell 14 kalmistupüha jumalateenistus Halliste
kalmistul
24.06 kell 16 kalmistupüha jumalateenistus Abja
kalmistul
28.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus
(ristimine, laulatus, matus, hingehoid, piht),
tel 5341 3394, e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused EELK
Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas SEB
EE881010302007156001 või
koguduse nõukogu liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku
renoveerimistöödega, mis algasid piksekaitse paigaldamisest, vihmaveesüsteemide korrastamisest ning kirikutorni
ülaosa renoveerimisest. Toeta kiriku renoveerimist annetusega pangas SEB EE 881010302007156001 märkides selgitusse
„Kiriku remondi heaks”. Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK
31.05 kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga
7.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud
21.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud
24.06 kalmistupüha jumalateenistused
Rahumäel kell 11
Papil
kell 13
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

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

31.05 kell 14 jumalateenistus
14.06 kell 14 jumalateenistus
28.06 kell 11 kalmistupüha
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
tel 524 9654; arvo.lasting@eelk.ee

Teated ja reklaam

10

Mulgi valla infoleht

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
1. JUUNI

HELDUR KATTAI		

87

19. JUUNI

LEIDA HELIMETS		

87

1. JUUNI

ASTA-ALIIDE ADAMSON

86

19. JUUNI

AUGUST TORIM		

86

1. JUUNI

LIIA KUSLAP			

70

19. JUUNI

EDA ANNUS			70

1. JUUNI

NIINA ZAITSEVA		

70

20. JUUNI

ELLEN-IRENE SAAR		

2. JUUNI

LIIVI KULDSAAR		

80

20. JUUNI

LEIDA TEOR			90

3. JUUNI

ILME OJAMÄE			

87

20. JUUNI

LAINE TEMPEL		

84

20. aprillil sündis Kadri Suislepa ja

3. JUUNI

ANTS LOND			

86

20. JUUNI

JÜRI PIHU			

84

Taivo Nõmme perre tütar SAARA

3. JUUNI

VALVE HEINLA		

81

20. JUUNI

HELMI TORIM			

82

27. aprillil sündis Angeli ja Urmo
Siku perre poeg HUGO

5. JUUNI

LEIDA-ALVINE RANG		

85

21. JUUNI

ENDEL-EINHARD TOOMLA

88

5. JUUNI

JÜRI ILUSMETS		

80

21. JUUNI

MAIE TAMMEARU		

81

6. JUUNI

HILJA TUISK			83

22. JUUNI

ELLA-HELENE VOIT		

86

6. JUUNI

MARE MIITEL			

75

22. JUUNI

KALJU KULL			

86

6. JUUNI

MATI JASSIK			

70

22. JUUNI

ALLI KALM			

85

5. mail sündis Maris Suviste ja

8. JUUNI

ÕIE KÜTT			

86

22. JUUNI

MAIE MERIVÄLJA		

83

Kaido Järve perre poeg OTTO

8. JUUNI

ANTS KAMA			

85

22. JUUNI

HILJA-ELLI RÄTSEP		

80

8. JUUNI

JAAN LAIDMETS		

70

23. JUUNI

SALME PIRSKO		

92

9. JUUNI

SALME KÄÄMER		

86

23. JUUNI

VALVE JANSON		

89

Ostan originaalilähedase töökorras väntadega võrri!
Tel 506 3444.

9. JUUNI

HELGI TEEARU		

84

23. JUUNI

AAGE ALTIS LAHTINEN

86

9. JUUNI

ENN TOOMSOO			80

23. JUUNI

MARI ARVISTO		

83

Ostan VAZ 2101-2107 või VAZ 2121.
Sõiduk ei pea olema sõidukorras ja võib olla ilma
dokumentideta. Tel 5565 1952

9. JUUNI

RAILI NURMES		

75

23. JUUNI

LUULE RAIDSALU		

81

9. JUUNI

HELLE HROMENKOVA		

70

23. JUUNI

MILVI TIIDU			80

10. JUUNI

HELJU LEHESMETS		

92

24. JUUNI

ARVO VEIDENBERG		

Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel maksan
ausat hinda. Tel 5341 6769 või info.lercon@
gmail.com

10. JUUNI

SILVI TSETSINA		

70

12. JUUNI

ALMA RABA			

88

24. JUUNI
SALME-ELLE-ALEKSANDRA 		
				
NOGU 75

12. JUUNI

LEMBIT PÄRNA		

88

13. JUUNI

HILDA KALDOJA		

93

13. JUUNI

VLADIMIR JELISEJEV

70

14. JUUNI

ANTS LOND			

85

14. JUUNI

EVA MÄGI			

82

14. JUUNI

AITA KÜTT			

80

15. JUUNI

VAIKE ASU			80

16. JUUNI

ELSA JUGANSON		

80

16. JUUNI

LIIDA MÄGER			

80

17. JUUNI

PRIIT MARANDI		

70

18. JUUNI

ELLA KIRBITS			

84

19. JUUNI

SALME-MARIE LOOPRE 100

9. aprillil sündis Merily ja Ain Ilvese
perre poeg ARON
9. aprillil sündis Kaddi Berggrünfeldi
ja Gert Konsingi perre tütar
MERIBEL

1. mail sündis Marina ja Egert
Kanarbiku perre poeg KENERT

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

MÄLESTAME
KOIDU KELT

SALME VAINO

15.01.1932–18.04.2020

7.07.1934–4.05.2020

HELJU-LAINE MÄNNISTE

LEILI SITSKA

31.07.1934–25.04.2020

5.05.1941–5.05.2020

KÜLLIKI PEIK

EHA KASK

26.08.1946–25.04.2020

22.10.1941–7.05.2020

ALEKSEI BUSCHIN

AARNE SALU

12.07.1938–27.04.2020

05.04.1951–10.05.2020

ERMAS HEIN

AINO KAELAS

8.05.1949–27.04.2020

16.03.1925–11.05.2020

LEHTE KUUSK

ALIIDE METS

25.09.1934–27.04.2020

10.10.1926–13.05.2020

JAAN VEINTHAL

VELLO TAMM

8.02.1938–28.04.2020

20.11.1950–14.05.2020

M u gi Sõna
Koostajad:

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

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

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

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

92

80

25. JUUNI

AINO RIKKEN			

88

26. JUUNI

VALENTIN KAŠTŠEJEV

70

28. JUUNI

LUULE PAUER		

89

28. JUUNI

LJUBOV BREICIS		

84

28. JUUNI

ARVO NAPSEPP		

75

28. JUUNI

VAIKE TURSK			70

29. JUUNI

HELMI SOOVIK		

84

29. JUUNI

ERGU TEEARU		

70

30. JUUNI

HEIKKI HEINRICH TANN

85

30. JUUNI

ARNE KALJUMÄE		

75

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

