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Mulgi valla leht

Meepealinnas toimus
13. korda meefestival

Meefestivali esimest
päeva alustasime Karksi
ordulinnuses Zuminapiknikuga. Soojal suveõhtul oli ümber lõkke
kogunenud palju rahvast
kuulama lõõtsamängu ja
pidama sügispiknikut.
Karksi Peetri kirikus üles
astunud Mõisaküla kammerkoori Kungla kontsert
„Õhtusumin“ oli suurepärane ja hingeliigutav
kõigile kohalviibijatele.
5. septembri varahommikul kogunenud laadalised täitsid Karksi-Nuia
linna meluga ning suure hulga laadakaubaga.
Meefestivali avasid ametlikult festivali patroon Helir-Valdor Seeder ja Mulgi
valla Karksi piirkonna abivallavanem Dmitri Orav.
Karksi-Nuia lasteaia „mesilaspere“ tantsis päeva
alguseks toreda mesilaste
diskotantsu. Hiljem rõõmustasid lasteaia õpetajad lapsi näomaalingute
ja meisterdamisega. Üheskoos sai raamatukogus
vaadata nukufilmi „Meemeistrite linn”. Avatud
oli mesilaste fotonurk ja
arvamuskast, kuhu saime
hulga ideid ja soovitusi
meepealinna Karksi-Nuia
arendamiseks.
Naisrühmade Mari ja
Lust hoogsad tantsud,
ansambli Lõõtsavägilased võimas etteastumine
kodupubliku ees, Viljandi nukuteatri etendus
„Pöial-Liisi”, Karksi-Nuia
aianduse- ja mesinduse
seltsi 65. juubeli tähistamine ja hoogne mesindusvõistlus täitsid põnevalt
Karksi-Nuia keskväljaku
laadalava programmi.
Traditsiooniliselt sai
degusteerida erinevaid
meetoite, mida oli sellel
aastal võistlustulle toodud 16. Publiku lemmikmeetoiduks valiti Viivika
Sarve hapukoore meekook. Žürii, koosseisus
kohviku Heim kokk Lea
Köster, POP Cafe kokk Ille
Lindström ja Leedi Marmelaadi kondiiter Helin
Märtman, valis parimaks

Taasiseseisvumispäev Mulgi
vallas

Kõlas ühislaul „Ta lendab mesipuu poole“.

Karksi-Nuia lasteaia mudilased tantsisid päeva avamisel mesilaste diskotantsu.

meetoiduks ühehäälselt
Paulina mee-ingveri-chia
käsitööjäätise. Vaadata
sai Mulgi valla kunstnike
kevadnäitust, taimetervise rändnäitust ja lilleseadeid. Kõigile huvilistele
oli näha ka mesilaste vaatlustaru, mis oli laste seas
eriti populaarne.
Kultuurikeskuse suurde
saali oli kogunenud palju
mesindushuvilisi kuulama Mihkel Kalda loengut
Taani mesindusest ning
Aleksander Kilgi juttu
mesilaste tervisest. Mesinikud pidasid ka ümarlauda ning arutlesid üheskoos Karksi-Nuia kui Eesti
meepealinna olemusest ja
sisust. Tänavu oli uuendusena võimalik osaleda
ka erinevates töötubades.
Eelmise aasta meefestivali meetoitude konkursi
võitja Viiri Vilgats näitas
kõigile soovijatele meega
kanatiibade valmistamist.
EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse spetsialist
Kristine Volens tutvustas Polli aiasaadusi ning
kõik soovijad said sügisande ka degusteerida.
Populaarne tordimeister Urmas Jalakas näitas
praktilisel koolitusel, kuidas teha meetrühvleid

ja martsipanist mesilasi.
Jälgida sai mesiniku demonstratsiooni, mis näitas
väga lihtsalt, mis või kes
on mesilane või mesinik
ning kust täpsemalt mesi
tuleb.
Meefestivali raames
avasid oma uksed neli
omanäolist kodukohvikut: „Meil aiaäärne tänavas” pakkus ülelinnakooki, taimetoitu ning
korraldas parfüümi valmistamise õpituba, kohvikus „Summ-summ” sai
kõrnetega mulgi puder
väga kiiresti otsa. „Leedi
Marmelaad“ ootas kõiki
magusasõpru enda juurde maiustama mee asemel
kookidega ning KarksiNuia paisjärve äärde üles
seatud Naiskodukaitse
Karksi jaoskonna „Miljonivaade” püüdis kaugele
pilku oma eripärase „kodukohviku“ lahenduse
ja huvitavate toitude nimedega. Kõik kohvikud
osteti väga ruttu toitudest
tühjaks, mis on ainult
tore, sest külastatus oli
väga suur.
XIII Meefestivali lõpetamine toimus Karksi-Nuia
kultuurikeskuse suures
saalis ansambliga Kõrsikud. Enne kontserti tänati
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külastajaid ja korraldajaid
ning ostetud ja loosikasti
pandud meefestivali kavade vahel toimus magusate auhindade loosimine.
Aitäh kõigile korraldajatele ja toetajatele: Karksi-Nuia kultuurikeskus,
Mulgi vald, Karksi-Nuia
Aianduse- ja Mesinduse
Selts, Leili Nael, Kerstin
Rei, Mihkel Kalda, Ruth
Kreem, Ilme Sõna, Eesti
Mesinike Liit, Eesti Mesindusprogramm, Karksi Vallahooldus, Karksi-Nuia
lasteaed, Ringa Vaiksaar,
Karksi-Nuia raamatukogu, Heiti Maiste, Kalda
Mesila, Maaeluministeerium ja Eesti Toidu Kuu,
Karksi Peetri kogudus,
Julius Vilumets, Lõõtsavägilased, naisrühmad
Mari ja Lust, Viljandi Nukuteater, Mõisaküla kammerkoor Kungla, Kristine
Volens, Aleksander Kilk,
Jorma Õigus, Viiri Vilgats,
Urmas Jalakas, Eesti Filmi
Instituut, Kõrsikud, kodukohvikud „Miljonivaade”,
„Meil aiaäärne tänavas“,
„Summ-summ” ja Leedi
Marmelaadi koogikohvik.
KAIRE KANNISTU
XIII meefestivali korraldaja
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20. augustil tähistati Mulgi vallas taasiseseisvumispäeva
ringkontserdiga. Naiskoor Õbeäidsme Abja kultuurimajast, Mõisaküla kammerkoor Kungla, Karksi-Nuia
kultuurikeskuse segarahvatantsurühm Samm Sassis,
Rasmus Kadaja ja Kaarli rahvamaja naisansambel Rosin
istusid ühise bussi peale, sõitsid läbi kõik valla suuremad
keskused ning andsid kokku neli kontserti.
Lõpp-punktis Halliste Annatare juures toimus lisaks
kontserdile simman, rahvuslikke lugusid mängis kapell
Ukaas, tantsuga tervitas rahvast ka tantsurühm Sõsare.
Kõigile esinejatele ja külalistele oli kaetud taasiseseisvumispäeva pidulaud.
Rõõm oli näha, et nii palju inimesi oli tulnud kontsertidele oma valla kollektiive vaatama. Ilm soosis meid
tänavu väga ja loodame järgmisel aastal juba uute toredate
ideedega välja tulla.
KAIRE KANNISTU

Mulgi valla kultuuritöötajate nimel

Mõisaküla IV kodukohvikute päev
22. augustil toimusi juba neljandat korda traditsiooniks
saanud Kodukohvikutepäev. Sel aastal pakkusime võimalust Mõisaküla linna kõige pikemale tänavale, ehk siis
Viljandi tänavale. Mõisaküla eripäraks ongi see, et kohvikutepäev toimub tänavate kaupa. Nendes aedades, toredate
naabrite ja kaaslinlaste seltsis, saab juttu puhuda ja väikese
taskuraha eest koduvalmistatud võileibu, küpsetisi, suppi,
jäätist, hamburgerit, suhkruvatti jne maitsta. Pakutav valik
läheb järjest mitmekesisemaks. Sel aastal olid oma väravad
avanud seitse kodukohvikut, kõikidele välja mõeldud vahvad nimed nagu „Lõbusad lesed“, „Soolane amps“, „Suvine
kodukohvik“, „Segasumma suvila“, „Pannkoogikohvik“ „
Lastekohvik Leo“ ning „Siigurite kohvik“, kus toimus lõppkontsert. Tavaks on saanud, et kõik kohvikutepäevad lõpevad kauni kontserdiga selleks loa andnud koduhoovis ja
oleme esinejateks leidnud „pärle“ endi seast. Sel aastal avas
kontserdiks väravad perekond Siigurid. Kontset algas meeleolukalt Mõisaküla BigBändiga, Ivo Akkaja juhendamisel.
Meeleolukalt astusid üles veel Siigurite kohviku peretütar
Viktoria Siigur (mängib kitarri ka BigBandis) koos Meril
Kasega, esitati nii omaloomingut, kui ka tuntud lugusid.
Kontserdile kogunes vaatamata vihmale palju kuulajaid.
Neljas kohvikutepäev näitas, et oleme teinud õige valiku
pakkudes kodukohvikute külastust kindlas piirkonnas.
See tagas kõikidele toitukohtadele piisavalt külastajaid.
Samas oli jalutajatel-toidumekkijatel võimalus läbi käia kõik
avatud kodud. Pisut vihmasele ilmale vaatamata meelitas
kohvikutepäev kohale suure hulga nii kohalikku kui ka
võõrast rahvast, kes nautisid kõike pakutavat mõnuga.
Tänan südamest kõiki kohvikutepidajaid, nende abilisi
ja külastajaid.
Kohtume 2021. aasta augustikuu teises pooles Ringpuiestee tänaval!
LAINE PEDAJA

Mõisaküla kultuurimaja direktor
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
26. augusti istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein,
Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo
Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar Peterson, Eneli
Põder, Peeter Rahnel, Mari Saarela, Tarmo Simson, Urmas
Suurpuu, Raimond Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi,
Taevo Viitas, Siret Vene. Puudus Villu Võsa.
Arutati I lugemisel Mulgi valla arengukava 2019–2025
ja eelarvestrateegia 2020–2024 muudatusettepanekuid I
lugemisel.
Otsustati muuta 1. septembrist 2020. a Karksi-Nuia
Kultuurikeskuse töötajate koosseisu ja vähendati näitejuhi
0,25 ametikoha võrra ning suurendati kultuurispetsialist 0,2
ametikoha võrra. Kinnitati asutuse töötajate uus koosseis
järgmiselt: juhataja 1,0 ametikohta, kultuurispetsialist 2,0
ametikohta, administraator 1,0 ametikohta, puhastusteenindaja 0,5 ametikohta.
Otsustati seoses Abja-Paluoja linna veetrasside rekonstrueerimisega osta Mulgi vallale Elle Lõndsole omandiõiguse
alusel kuuluv Kesksuka kinnistu (kat nr 10502:002:0028,
pindala 14 430 m2 ) aadressiga Kesksuka, Põlde küla, Mulgi
vald, hinnaga 10 000 eurot.
Muudeti 17. juuni 2020. a otsusega nr 148 „Mulgi valla investeeringuprojektide nimekirja kinnitamine“ lisa ja kinnitati uus investeeringuprojektide nimekirja uus redaktsioon.
Tunnistati kehtetuks Karksi Vallavolikogu 18.05.2017 määrus nr 74 „Karksi-Nuia Lasteaia uue struktuuri ja töötajate
koosseisu kinnitamine“.

SAAME TUTTAVAKS
Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja
Guido Kuum
Olen 29-aastane ja pärit siit üsnagi
lähedalt Tõrvast, kus olen sündinud,
kasvanud ja koolis käinud. Kuigi kool
ja kaitseväekohustus hoidsid mind mõned aastad kodukohast eemal, naasin
ikka sinna, kus on mu juured.
Põhihobideks on mul võrkpalli mängimine, matkamine, mälumäng ja bändi tegemine. Lisaks olen ka mitmendat
hooaega Tõrva Raadio liige.
Karksi-Nuia noortekeskusest tahan luua mõnusa ja turvalise vaba aja veetmise koha, kus noored saavad koos käia,
sotsialiseeruda ja soovi korral erinevatest ringidest osa võtta.
Kui keegi lugejatest tunneb, et tahab jõu ja/või nõuga kaasa
aidata noortekeskuse arengule, olgu selleks siis erinevate
ringide juhendamine või muu tegevus, siis olen aldis häid
pakkumisi vastu võtma.

Teemantlaulatus Mõisaküla
kirikus

60 aastat koos elanud Milvi ja Eldur Kessler pidulikul päeval koos
kirikuõpetaja Arvo Lastinguga.
Foto: erakogu

16. augustil kuulutas Mõisaküla kogudus välja traditsioonilise hõbe- ja kuldleeri püha. Kohale tuli üks paar briljantvõi teemantleeripäeva puhul.
Milvi ja Eldur Kessler konfirmeeriti Mõisaküla kirikus
lumisel veebruarikuul 1960. aastal. Ühtaegu toimus ka
noorpaari laulatus. Nii võttis teemandine abielupaar vastu
mitmekordse õnnistuse taastatud Mõisaküla kiriku väikese
altari ees. Õnnistussooviga kaasnesid südamlikud tervitused ja kaunid lilled koguduse rahvalt.
ARVO LASTING

Avati Abja renoveeritud staadion
29. augustil toimus Abja
gümnaasiumi 80. hariduselu aastapäeva tähistamine
ning uuenenud staadioni
pidulik avamine. Eelnevalt
oli staadion väga nukras
seisukorras – staadioni ring
oli osaliselt kinni kasvanud,
110 meetri sirge oli kaetud
kummimattidega, mis oli
ebatasane ja kohati lausa
ohtlik. Uuel renoveeritud
staadionil on neljarajaline
400 meetri ring jooksjatele,
mis on 110 meetri ulatuses
kuuerajaline, võimalus on
hüpata kaugust, ketast ja
vasarat heita, oda visata ja
kuuli tõugata. Kogu projekti maksumus oli vallavanem
Imre Jugomäe sõnul 370
000 eurot. Peatöövõtjaks
osaühing Tavt. Vallavanem
Imre Jugomäe sõnul ei ole
staadioni renoveerimine
veel lõppenud, plaanis on
uuendada veel staadionimaja ja pealtvaatajate
ala. Uue staadioni valmimine ei paku rõõmu ainult
meie kooliõpilastele, vaid
kindlasti ka kõigile teistele
treenijatele – võõrustame
iga-aastaselt suviti mujalt
Eestist tulnud laagreid.
Uue renoveeritud staadioni avamine algas sõnavõttude ja tänusõnadega,
millele järgnes lindi lõikamine. Selle au ja rõõmu
osaliseks said Abja kooli
kauaaegne direktor Heino
Einer, praegune direktor
Ardo Agasild, vallavanem
Imre Jugomäe, riigikoguliige ja vilistlane Peeter Rahnel, Mulgi vallavolikogu
esimees Arvo Maling, Eesti
meister kuulitõukes Jander
Heil ning Abja gümnaasiumi poiste kehalise kasvatuse õpetaja Riivo Roosnurm.
Pärast pidulikku avamist toimus avavõistlus.
Võisteldi mitmetel jooksualadel, kaugushüppes ja

Lindi lõikasid läbi Abja gümnaasiumi direktor Ardo Agasild, riigikoguliige Peeter Rahnel, Mulgi vallavolikogu esimees Arvo Maling, Abja kooli kauaaegne direktor Heino Einer, vallavanem Imre Jugomäe,
Abja gümnaasiumi poiste kehalise kasvatuse õpetaja Riivo Roosnurm ning Eesti meister kuulitõukes
Jander Heil.

Avavõistlust tuli vaatama hulgaliselt publikut.

100 m jooksu finalistid peale finaali.

kuulitõukes. Kogu võistlust
jälgis pingsalt peakohtunikuks olnud Leo Liiber.
Nimekamad osalejad lisaks meie enda Abja kooli
vilistlasele Jander Heilile
olid Eesti meistrid HansChristian Hausenberg ja
Kristjan Tafenau. Osalejate
tulemusi saab vaadata Eesti
Kergejõustikuliidu kodule-

		

Fotod: Lauri Sepp

Kuulitõuke autasustamisel oli pjedestaali kõrgemal
kohal oma mees Jander Heil.

helt www.ekjl.ee Väga hea
meel oli näha võistlustest
osavõtjaid, kes jäid võistlusega rahule ning nii mõnigi
sportlane lubas tulla staadionile uuesti treenima. Ei
saa mainimata jätta, et Abja
keskkooli on lõpetanud ja
samal staadionil alustanud
Eesti üks kõigi aegade parimaid kümnevõistlejaid

Valter Külvet.
Lisaks heale emotsioonile
pakuti kõikidele võistlejatele, külalistele ja kaasaelajatele maitsvat kõhutäit. Uus
staadion on nüüd avatud
ning ootab kõiki uusi ja
vanu treenijaid.
KÄDY KAMPUS
KRISTI TAMMIST

Möödunud on 31 aastat Balti ketist
23. augustil 1989 toimus
poliitiline meeleavaldus
Balti kett. Üheks tulisemaks
kohaks Eestimaal kujunes
Lilli küla ning selle lähedal
asuv piiripunkt. Sellelgi
aastal jätkus piirile inimesi.
Lehvisid kolme Baltimaa
trikoloorid, lauldi hümni
ja peeti kõnesid, süüdati
vabaduse tuli ning avaldati
solidaarsust ja toetust Valgevene rahvale. Omaette
vaatamisväärsus piiril oli
lätlaste kujundatud lilledest
kompositsioon. Sündmust
ei suutnud ära rikkuda ka
sadama hakanud vihm ning
inimesed kuulasid huviga
Riiast saabunud etnomuusikuid ansamblist Dzilna.
Eesti poolelt astusid üles
Karksi-Nuia kultuurikeskuse taidlejad. Ants Arro
juhendamisel esinesid Sõlesepad mitme rahvatantsuga

Need, kes käed püsti tõstsid, olid Balti ketis ka 31 aastat tagasi.

ja Valdur Ilvese taktikepi all
mängis ansambel Lustipill.
Kohaletulnud inimestel oli
võimalik pidu jätkata elava
muusika saatel hr Kaarese
korraldatud eraballil.
Tore, et Balti kett elab
oma elu edasi. Veel tänagi
on raske edasi anda neid
emotsioone, mis olid 31
aastat tagasi. Meil, kes me
Balti ketis seisime, on igal
oma lugu rääkida. Üks asi
on küll ühine – kõik, kes
me ketis olles käest kinni
hoidsime ja kolmes keeles

vabadust nõudsime, tegime
ajalugu. Balti kett oli kolme
Balti riigi iseseisvumise
üks alustalasid. Leedulased
pikendasid Balti ketti veelgi
– 30 000 inimest moodustas
äsja keti Vilniusest Valgevene piirini sealse rahva
toetamiseks. Sellega murti
veel üks müüt, et ega täna
enam inimesi ketti ei saa.
Kui on tõsine põhjus, siis
saab ikka küll. Kellelgi ei
tasu unustada, et riik kuulub rahvale ning riigijuhid
on rahva teenrid, mitte

Foto: Kaire Kannistu

valitsejad.
Tänan Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja Karksi vallahoolduse töötajaid suure
töö eest ürituse organiseerimisel. Tervitus ja suur
tänu kõikidele, kes te 23.
augustil 1989. aastal Balti
ketti seisma tulite ning kõikidele neile, kes leidsid aega
sellelgi aastal piirile tulla.
Mina olen järgmisel aastal
jälle kohal!
Ilusat suve lõppu!
LEO LIIBER

3

Mulgi valla infoleht

Meenutades Anneli Arrastet

LUGU INIMESEST

25. septembril kell 19 toimub Karksi-Nuia kultuurikeskuses armastatud tantsuõpetaja ja pärimuskultuuri hoidja Anneli Arraste
mälestusõhtu.

Kaitseliitlane Arvo Pede
Suvi asendub vääramatult harjumuspärase,
lõppematu halli sügisega.
Igapäevaste toimetuste tuhinas ei märka me üksikute
lehtede varisemist ja kõrte
kolletumist, kuid ühel hetkel on põllud hallid ja puud
raagus. Samal viisil, täiesti
märkamatult, muutuvad
inimesed meie ümber.
Ühel suvisel õhtupoolikul võtsin ette külaskäigu
Mõisaküla linna. Olime
kaitseliitlase, kapral Arvo
Pedega eelnevalt kohtumises kokku leppinud. Teantunnen küll ammu Arvot
ning ta kodulinna, kuid Viljandi tänava olemasolust
ja asukohast sain täieliku
selguse alles nüüd. Selles
küla mõõtu linnakeses on
tänavate nimed suurtest
ambitsioonidest kantud,
sest juba peatänav vihjab
sidemetele Pärnu linnaga.
Soode vahelt soode vahele
suunduv Viljandi tänav
oma paiknemise krutskitega annab aga aimu
linnakese kindlatest plaanidest kunagi avada veel
Tallinnale, Riiale, Berliinile
ja Pariisile pühendatud
nimedega uulitsad!
Arvo kodus olin külaliseks esmakordselt. Jutuajamine algas lühikese
ringkäiguga peremehe hubases majapidamises, sest
pika elu jooksul oma käte
ja mõtetega kujundatud
kodu on kõnekas. Ühtlasi
jõudis selle retke vältel
minuni teadmine, et Arvo
saatuse tahtel juba veerand
sajandit oma elamises üksi
askeldama peab. Tema järeltulijad on kodu rajanud
mujale.
Võõrustaja perenimi kõlab huvitavalt. Selle vahetamine mõne tavalisema
vastu olnuks ehk väga tõsise tahmise korral teostatav,
aga nimi ei riku ju meest.
Lisaks omavalmistatud
küpsetistele-kohvile on
Arvo seadnud käeulatusse
USA-s välja antud ning
Pede nime kohta statistikat
sisaldava raamatu. Teosest
pärinevatel andmetel leidub seesuguse nime omanikke Ühendriikides üle
kolmesaja, Saksamaal üle
kuuesaja. Teavet on raamatus paljudest riikidest, kuid
Eesti ei kajastu. Maailmas
oleks usutavasti koroonast
tingitud segadustele võimeline konkurentsi pakkuma
üksnes kaos, mille tekitaks
kõigi ebameeldivate tõlgendusvõimalustega nimede
vahetamise kampaania.
Arvo Pede sündis Tartumaal, Rannu vallas, Verevi
külas 1944. aastal. Tema
vanemad olid väiketalunikud, kes peagi pidid liitu-

ma kolhoosiga. Noormehe koolitee algas Tamme
algkoolis, järgnes Puhja
seitsmeklassiline põhikool.
Edasise kooli valikul said
määravaks noormehe vanemate majanduslikud võimalused. 1958. aastal astus
Arvo Tartu Raudteetehnikumi. Selleks ajaks polnud
ta kordagi rongiga sõitnud
ega osanud märkimisväärselt õppetööks kasutatavat
vene keelt. Mõlemad puudused said nelja aastaga
edukalt parandatud. Kooli
valiku tingis asjaolu, et
eduka õppimise korral oli
stipendiumi saamise võimalus suhteliselt kõrge.
Koolitarkuse manustamise
kõrval osales Arvo näiteringi tegemistes ja arendas
ennast sportvõimlemises.
Näiteringi juhendasid tuntud teatritegelased Herta
Elviste ja Lembit Eelmäe.
Mälestusväärseks peab
mees osalemist O. Lutsu „Kevade“ lavastuses,
mida vaatas ka kirjaniku
venelannast lesk Valentina.
Sportvõimlemises saavutas
Arvo noorteklassi I järgu ja
täiskasvanute III järgu.
Kutsekooli lõpetamine tõi
Nõukogude Liidus kaasa
tööle suunamise. Arvo koos
kolme kaaslasega maandus Mõisaküla vagunidepoos ja alustas siin oma
töömeheteed 4. augustil
1962. Esimeseks ametiks
oli lukksepp, kuid koolist
saadud teadmised viisid
mehe peagi brigaadi juhtima ning varsti normeerija
keerukasse ametisse.
1964. aastal tabasid noormeest kaks vältimatut elumuutust: pere loomine
ning ajateenistus Nõukogude armees. Loomulikult
oodati teda ka vormikandjana raudsetele teedele
ning järgmised kolm aastat
möödusid Põhja-Ukrainas
neid ehitades. Raudteevägede seersandi sinel leidis
teenistuse lõppedes püsiva
koha riidekapi kaugemas
nurgas ning omanik meistri
ameti koduses Mõisaküla
vagunidepoos. 1974. aastast
sai Arvo Pede ametinimetuseks Tallinn-Väike vagunidepoo Mõisaküla tsehhi
juhataja.
Elu müstilise Venemaaga
seotud raudteel ja luuasõit
tundusid olema seotud
ühise teaduse külge. Mingil moel suutis Arvo selle
keskel läbida enamuse oma
töisest karjäärist. Sajandivahetuseks selgus, et
Mõisakülas peab raudne
tee siiski muuseumisse kolima. Mees, kes keeruliste
oludega märkamatult harjuda jõudnud, leidis enda
energiale rakendust koduse
väikelinna juhtimises.

Arvo Pede (vasakul) ja Ervin Tamberg 2019. aasta suvel Tartus paraadi
turvamas. 		
Foto: Arvo Pede erakogust

Töö kõrval jättis Arvo
alati ruumi oma perele,
kodu täiustamisele, näitemängule, tuletõrjespordile
ja ühiskonna toimimises
kaasa rääkimisele. Laulva
revolutsiooni ajal valisid
valdavalt venekeelsed Mõisaküla ettevõtete kollektiivid Rahvarinde ja Eestimaa
vabanemise poolt. Nendest
sündmustest mäletatakse
Rahvarinde ühe aktivisti,
vagunidepoo treiali, Vladimir Jegorovi legendaarseid
ülesastumisi. Arvo oli alati
nendes osaline ning ettevõtte juhina kindel toetaja.
Unistus vabast Eestist oli nii
särav, et suutis varju jätta
Mõisaküla tulevikuplaanid.
Inimeste lahkumine Läti
piirile unustatud, tööstuse ning raudteeta jäänud
raudteelinnast on tänane
reaalsus.
Muutused Mõisakülas
tegid Kaitseliidu rühma
asutamise keeruliseks. Arvo
Pede oli üks neist, kes siiski
selle teoks tegid. Kaitseliidu
mundrit on mees kandnud
alati uhkusega ja väärikalt. Oma elukogemust,
suhtlemisoskust ja teadmisi rakendab ta tänaseni
energiliselt vabatahtliku
organisatsiooni heaks. Koduse Eesti vabaduse eest
seismiseks peame kõik olema valmis!
Kaasvõitleja, Karksi malevkonna pealik leitnant Ervin Tamberg ütleb järgmist:
„Arvo on hea suhtleja. Ta
oskab pingelistes olukordades huumoriga asjad paremaks muuta. Oma vanusele
vaatamata on ta hea laskur,
kellel ette näidata paljudel võistlustel saavutatud
kõrged kohad. Kaitseliidu
üritustel on mees alati ko-

hal – temale saab loota,
oma kaaslasi alt ei vea.
Arvo Pede on tubli mees,
kes kaitseb oma kodumaad
läbi Kaitseliidu. Mina julgen küll temaga luurele
minna!“ Nendes ridades on
tummine sisu. Kohtusin Arvoga hiljuti Sakala maleva
staabis. Karksi malevkonna
tolmustest sõidukitest väljusid väsinud, soliidses eas
kaitseliitlased, kellel tõsine
nädalalvahetus seljataga.
Varustusest võis aimata, et
kalapüügiga tegelemas nad
ei käinud.
Arvo ei taha noortele oma
tarkust peale sundida, sest
lihtne tõde võib õõnsalt
kõlada. Kaitseliidu üles
leidmine ja selle tegemistesse panustamine jääb tema
arvates igaühe sisemise
tunde otsustada. Kõigil
leidub kodus nurgake varustuse hoidmiseks, kuid
uues maleva laoski ei ole
kitsikust. Oma tegemistele
tagasi vaadates ei tunne
kapral Arvo Pede vajadust
ajamasinaga rändamise järele. Eks elus ikka ole hetki,
mille üle hiljem uhkust
tunda ei saa, aga need pole
kuidagi välditavad.
Arvo tegevust Kaitseliidu
Mõisaküla rühmas ja Karksi
malevkonnas on tunnustatud Valgeristi III järguga,
Teenetemedali III ja II järguga, Sakala maleva teenetemärgiga (Hõbekotkas)
ja arvukate tänukirjadega.
Eriti uhke on mees aga
pisikese Laskuri Kütiklassi
rinnamärgi üle – selle omanik padruneid ei raiska!
ENN PINSEL
Karksi malevkonna teavituspealik

Üles astuvad tema kunagised kollektiivid. Samal
päeval avatakse sinises saalis
Tantsupeomuuseumi näitus
„Tantsupidude lugu”, kus
muuhulgas on eksponaatideks kolme olulise rahvatantsutegelase, Ullo Toomi,
Anneli Arraste
Anna Raudkatsi ja Alfred
(25.09.1954–31.03.2020).
Raadiku vahakujud.
Tallinnas sündinud, kuid Karksi-Nuias kasvanud ja
õppinud Anneli Arraste tantsis peaaegu terve elu ning õpetas seda ka teistele. Ta lõpetas 1972. aastal Nuia keskkooli ja
1974. aastal omandas Tallinna meditsiinikoolis farmatseudi
kutse. Kolm aastat hiljem lõpetas ta Rahvaloomingu maja
tantsujuhtide kooli ja 2011 Tallinna ülikooli koreograafia
eriala. Tantsurühmi juhendas Anneli juba keskkooli ajal.
Aastatel 1973–1977 tantsis ta tollases rahvakunstiansamblis
Leigarid. Edasi jätkus Anneli töö Viljandis, kus juhendas
tantsuansamblit Viljandi ning oli Viiratsi regiooni kultuurimetoodik. 1990. a alustas Anneli tegevust Karksi-Nuias. Tema
juhendada olid tantsurühmad Kadri, Krõõt, Tantsurõõm,
Samm Sassis ja folkloorirühm Tiistelu, lisaks veel August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi rühmad. Anneli on osalenud
üld- ja noortetantsupidudel kokku 18 korral 48 kollektiiviga.
Lisaks tantsujuhiametile oli Anneli Arraste Karksi valla
kultuurikeskuse kultuurispetsialist, kelle ülesandeks oli
kõikide harrastuskollektiivide tegevuse koordineerimine ja
hea käekäik. Aastast 1997 oli ta Viljandimaa Virrede toimkonna liige ja hiljem Viljandimaa memme-taadi pidude
lavastusgrupi liige. Anneli algatas ja korraldas kümme korda
maakondlikku laste folkloorisündmust Väikesed Virred. Ta
oli mulgi keelt propageeriva Karksi mokalaada aktiivne liige
ning kohalikku kultuuripärandit, ajalugu ja traditsioone
tutvustavate õppepäevade „Mulgi Oma Ülikuul“ algatajaks
ja korraldajaks.
Pikki aastaid kuulus Anneli Arraste Eesti rahvatantsu ja
rahvamuusika seltsi tantsumentorite ridadesse, jagades oma
tantsualaseid teadmisi ja kogemusi paljudes paikades üle
Eesti. Oktoobrist 2017 algas Annelil pensioniaeg, kuid tee
tantsuõpetajana jätkus nii koolis kui ka kultuurikeskuses.
Annelil jätkus energiat vaadata tantsuvaldkonda ka
laiemalt – ta oli 2015. aastal üks neljast MTÜ Tantsupeomuuseumi asutajatest. Meeskonnatööna sündisid mitmed
näitused, koolitused, konsultatsioonid ja väljasõidud. Erilist
tuge rahvarõivaste osas said Annelilt väliseesti tantsurühmad
Hamburgist, Londonist ja lasterühm Helsingist. Viimaseks
koostegemiseks jäi eestlaste Talvetantsupäev Helsingis tänavu 15. veebruaril.
Panuse eest kohalikku kultuuriellu on Anneli Arraste
pälvinud mitmeid tunnustusi. 2010. a anti talle folkloorijuhi
kõrgem kategooria. Ta oli Viljandimaa rahvakultuuri auhinna
2011 laureaat. 2012. aastal sai Anneli pärimuskultuuri spetsialisti IV kategooria kutsetunnistuse ja kanti Karksi valla
auraamatusse kultuuripreemia laureaadina. 2014. aastal tehti
sissekanne Karksi valla kultuurikeskuse kultuuriloojate auraamatusse. 2015. aastal pälvis ta Karksi Valla Teenetemärgi,
aasta hiljem omistati talle rahvatantsuspetsialisti VI kategooria kutsetunnistus. 2019. a pälvis Anneli Arraste pikaajalise
ja aktiivse tegevuse eest Eesti laulu-ja tantsupeo sihtasutuse
aumärgi „Ehe Prees”.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

Kohtume taas
24. septembril alustab Meelespea klubi uut hooaega. Toome
teieni huvitavaid kohtumisi ja esinejaid.
Eelmine hooaeg jäi poolikuks. Viirus sundis meid tegevuse
lõpetama juba märtsis. Ära jäid mitmed ekskursioonid.
Suur tänu eelmise hooaja külalistele, esinejatele, kelledeks
olid Mulgi valla vallavanem Imre Jugomäe, naisansambel Rosin
Kaarli rahvamajast, Abja lasteteater Cipolino näitlejad ja nende
juhendajad Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus, Mari Saarela ja Aino
Laisaar Abja päevakeskusest ning muidugi meie oma kapell De
La Rosa ja Abja kultuurimaja töötajad Lauri Sepp ja Ülle Rõigas.
Uuel hooajal ootavad ees huvitavad kohtumised ja meeleolukad esinejad. Esimeseks klubi külaliseks on Alibi duo
Sürgaverest. Abja eakad, tulge kord kuus ühiselt aega veetma
ja te ei kahetse. 4. septembril toimunud üle-eestilisel eakate
festivalil jäi kõlama mõte – eakas, ära jää üksi, tule kodust välja
ja veeda aega kaaslastega! Kohtumisteni!
LEIDA LEPLAND

Meelespea klubi president
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Ivi Alp – 50 tööaastat Uue-Kariste rahvamajas

Foto: Laine Pedaja

Ivi õppis Tallinna Pedagoogilises Koolis lasteaiakasvatajaks. Pärast lõpetamist
suunati Ivi tööle Valgamaale
Tsirguliina lasteaeda. Armumine ja soov pere luua
tõi teda tagasi kodukohta ja
seda pole pidanud kahetsema, siiani lükkavad abikaasa
Heikiga koos eluvankrit, mille tulemusena on sündinud
ja kasvatatud kolm tublit
poega.
Uue-Kariste kultuurimaja
(1993. aasta nimetus) vana
juhataja oli jäänud pensionile. Nii oli noorele tulijale
ametikoht vaba ja Ivist saigi Uue-Kariste rahvamaja
juhataja. Tööle asus Ivi 4.
septembril 1970. aastal.
Märkamatult on sellest
ajast möödunud juba 50
aastat! See on pikk aeg, ikka
väga pikk aeg! Ivi on alati
osanud valida inimesi enda
ümber, ega muidu poleks
kogunenud selliseid tööaastaid. Selline, nagu on rahvamaja juhataja ja millised
on tema hobid, kujunevad

ka maja ja kogukonna tegemised ja toimetamised.
Ivi enda lemmikhobid on
koorilaul (ise laulnud kooris
palju aastaid) ja käsitöö.
Ta on korraldanud imelisi
näitusi rahvamaja käsitööringi ja enda näputöödest.
Alati on tema korraldatud
sündmused siirad, armsalt
pidulikud ning kodused.
Ivi valutab südant oma kodukoha ja seltsielu pärast,
sest inimesi jääb külades
aina vähemaks. Siiski on ta
alati leidnud väljapääsu ja
osanud luua ühistegevusi
vastavalt olukorrale, riigikorrale ja ajastule.
Ivi on meenutanud töötamise algusaega, et siis oli tollane kultuurimaja seisukord
küllaltki trööstitu: tumedad
külmad seinad, kõikuvad
põrandad, tuult läbilaskvad
aknad… Esimene suurem
remont tehti kultuurimaja
50. juubeliks 1988. aastal.
Rahvamaja kuulus siis kultuuriosakonnale ja hoone
remonditi Halliste sovhoosi

Mulgi valla suvebingo pakkus
avastamisrõõmu
24. juunist 14. augustini kestnud Mulgi valla
suvebingost võttis osa
28 võistkonda, kokku
üle saja inimese. Osalejaid oli nii oma vallast
kui kaugemalt – perekonnad, sõpruskonnad,
üksiküritajad ja näiteks
ka koer Mathilda ning
alles hiljuti Mulgi valda
kolinud perekond.
Sajad kilomeetrid, millest osalejate sõnul palju
kruusateid, ilusad vaated, toredad kohtumised,
meenutused, uued ja vanad avastamised. Tagasisidest tuli välja, et August
Kitzbergi monumendi
juures oli pildistamisel
lausa järjekord ning paljud bingosihtkohad olid
võistkondadele täiesti
uued ja tundmatud. Vabalt valitud lõpp-punktiks valisid võistkonnad
põhimõtteliselt kõik
erinevad: Karksi ordulinnus, Indu sild, Abja
paisjärv, Teringi raba,
Halliste söökla.
Mulgi valla suvegalerii võib leida valla ko-

Meelepärane pink Abja paisjärve äärest on leitud. 				

dulehelt või Facebookis
Mulgi valla suvebingo
ürituselt, kus on näha
kõik 75 sihtkohta.
Loosiratas jagas osalejate vahel ka auhindu: Friends for Life saab
priipääsme 16. oktoobril
Karksi-Nuia kultuurikeskuses toimuvale „Oma
maja 16“ sünnipäevapeole ansambliga Parvepoisid; Roheline röövel,
Saaremaalt Mulgimaale,
Päikese lemmikud ja Tiina võitsid Mulgi valla

kinkekotid; Saakat ootab üllatus pudelis; KSK
ning Malingud ja sõbrad
saavad nautida Süü Ää
mahenäkse; Kaks kanget
Mulgimaal ja võistkond
Naeratus saavad toredad
lapsemeelsed kingitused,
et ühiselt lõbusalt aega
veeta; Naiskodukaitse
Karksi jaoskond ning A
ja K saavad prii pääsme
vabalt valitud Mulgi valla üritusele; KEJAMO on
oodatud 1. novembril
Rein Rannapi kontserdile Abja kultuurimajja.

Foto: võistkond Roheline röövel

Aitäh kõigile osalejatele, turismikoordinaator
Kerstin Reile ja KarksiNuia turismispetsisalist
Piret Kasele, kes aitasid
sihtkohad läbi töötada
ja uusi põnevaid kohti
pakkuda.
Oleme väga tänulikud
teie toreda tagasiside
eest! Järgmise korrani!
KAIRE KANNISTU
Karksi-Nuia kultuurikeskus

tud muusik Voldemar
Kuslap. Eelregistreerimine 25. septembrini
telefonidel 435 5524 ja
5341 2506 või Karksi
piirkonna külamajades.

Bussid väljuvad kell 11
Lilli–Karksi-Nuia ja kell
11 Sudiste–Hirmuküla–
Tuhalaane–Karksi–Polli–
Karksi-Nuia. Sündmus
kestab kuni 15.00. Bussid

viivad soovijad ka tagasi!
LEANA LIIVSON
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juhataja

kes on temaga koos töötanud, võtnud osa üritustest
ja ringide tööst. Soov midagi
veel üheskoos teha, kui on
tervist, pole kusagile kadunud!
Heameel on tal kolleegidest nii maakonnas kui
ka oma vallas! Kuid ka Ivi
enda panust pole kogukond
tähelepanuta jätnud, Ivi Alp
on pälvinud 2014. aastal Halliste valla aukodaniku tiitli.
Kui küsida, mis oled elus
saavutanud, siis ikka seesama 50 aastat kogukonna
teenimist ja kogukonna kultuuriellu panustamist, see
on suur saavutus!
Olud ja ajad muutuvad,
kuid inimeste headus ja panus kogukonda jääb. Ja alati
on võimalik leida killuke
päikest ja heledat taevast selline on meie Ivi!
Palju õnne Sulle armas, Ivi!
Jõudu ja jaksu ja ikka edasi!
LAINE PEDAJA
Mulgi valla kultuurikoordinaator

Sumisev Kungla

Kammerkoor Kungla proovisaalis.

Tähistame rahvusvahelist eakate päeva
Taaskord tähistame 1.
oktoobril kell 12 KarksiNuia kultuurikeskuses
rahvusvahelist eakate
päeva. Laulu ja huumoriga esineb armasta-

abiga.
Aastate jooksul on rahvamajas suudetud palju uuendusi teha - seda tänu valla
abile ja kirjutatud projektidele. Nüüdseks on rahvamajal uus katus, korras veevärk ja uued aknad-uksed.
Väljast on maja toredasti
punane ja seest viimistletud
heledates toonides. Viimane
uuendus oli õhksoojuspumpade paigaldamine, mis on
olukorda palju paremuse
poole muutnud, hoones on
nüüd mõnusalt soe. Vaid
lava on veel remondi ootel
– see vajab korrastamiseks
rahalist toetust.
Ivit kurvastab olukord, et
aastatega jääb külas rahvast
järjest vähemaks. Uue-Karistes tööd alustades oli kohapeal 6 asutust ja kultuurimajas tegutses kümmekond
huviringi. Hetkel tegutsevad
kapell, käsitööring, võimlemine, kodulooring ja klubi
60+. Ringide tööst võtavad
osa enamasti eakad.
Ivi oskab tänulik olla neile,

Foto: Kadi Kask

Pärast pikka pausi on kammerkoor Kungla lauljad jälle
rõõmsalt ja teotahteliselt rivis. Selle tunnistuseks on ülesastumine 20. augustil toimunud Mulgi valla ringkontserdil
ning iseseisev kontsert „Õhtusumin” 4. septembril Karksi
Peetri kirikus, mis oli osa XIII Meefestivali kultuuriprogrammist. Mõlemaks valmistusime hoolega ja tulemus oli vaeva
väärt. Eriti emotsionaalne oli esinemine Karksis. Sealse
publiku vastuvõtt on alati olnud väga soe ja südamlik ning
nii oli ka seekord. Aitäh!
5. septembril oli kooril plaanis osaleda Eesti iseseisvuse
taastamise päeva tähistamiseks korraldataval laulupeol
„Vaba Rahva Laul” Haapsalu piiskopilinnuse hoovis, kuid
ühisel otsusel jäi sõit Haapsallu siiski ära. Parem karta, kui
kahetseda!
Ees on ootamas esinemine 26. septembril toimuval kontserdil, mis lõpetab Mulgi valla programmi algatuse „Maal
elamise päev” raames.
Et meie esinemiskalender alanud hooajaks on veel suhteliselt tühi, siis ootame kutseid sündmustele, mis vajavad
muusikalist kaunistust. Meile meeldib väga jagada imeilusat
helide maailma, millest ise püsivalt osa saame.
Selleks aga, et meie koor veel kõlavamalt „sumiseks” ja
et meie naisperel oleks seljatagune tugev ning turvaline,
on ka sel sügisel meie ridadesse oodatud lauluhimulised
MEHED. Eriti ootame tublisid tenoreid, kuid rõõmustame
väga ka kõigi baritoni-ja bassihäälsete meeshingede üle!
Tere tulemast!
Kammerkoor Kungla soovib kõigile oma fännidele kaunist sügist, rohket seenesaaki ja head tervist!
TRIIN OJAMAA
Kammerkoor Kungla esindaja
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TUTVUSTAME MESINIKKE

Mesindus on kirg

Annatares ja Halliste rahvamajas algavad õpitoad ja teatriõhtud.

Halliste rahvamaja alustab sügistalvist hooaega
Septembris teeb Halliste
rahvamajas algust õpitubade sari ja saavad toimuma
meeleolukad teatriõhtud
Annatares.
Esimesena alustab õmblushuviliste õpituba „Kasutatud rõivaste disainimise
väikesed nipid“. Tarbimisühiskonnas on pidev vool
uute ja uudsete asjade ning
esemete kasutamise suunas.
Omanäolisust ja tugevamat
identiteeti kujundavad aga
just isikupärased asjad. Meie
sooviks on inimesi pigem
tee-ise eluviisi suunas juhatada ning ühtlasi aidata
kaasa ka taaskasutamisele.
Seisma jäänud riideid on
võimalik juhendaja abiga
ja oma ideedest lähtuvalt
uuendada ja isikupärastada.
Õpitoa juhendajaks on Viljandist pärit käsitöömeister
Kersti Habakukk-Aaslo, kes
on lõpetanud rahvusliku
käsitöö disaini eriala ning
on tänaseks kogenud pärimusriiete ning stiliseeritud
pärimuslike riiete disainija
ja valmistaja.

Kokku on Halliste rahvamajas sügistalvisel perioodil
toimumas kuus erinevat õpituba kestvusega kuni 2021.
aasta märtsini. Oktoobris on
tulekul kangastelgedel kudumine, novembris kandleõpe, detsembris lilleseade
ja kompositsioonide valmistamine ning uuel aastal on
paberlillede valmistamine ja
aiahuvilistele jätkusuutliku
aianduse nippe ja reegleid
tutvustav õpituba. Need
on kõik tasuta, aga Halliste rahvamajal ja Halliste
Elu Arengu Seltsil on väike
ootus ja lootus, et erinevad
õpitoad on väikeseks ideeja motivatsiooniannuseks
hakkajatele huvilistele, kes
pärast õpitut hakkaksid ise
sarnaseid harrastusringe
läbi viima.
Septembris toimub veel
üks põnev õpituba, kus
iga osaleja saab lisaks omavalmistatud küünlale ka
oskused korallküünla valmistamiseks. See on küll
ainukesena tasuline (7 eurot
inimene), aga jõulud pole
enam kaugel ja üks vahva
oskus kulub täpselt marjaks

ära, et ise põnevaid jõulukinke lähedastele valmistada. Ka hingedepäev pole
enam kaugel ning meeleolukaid ja kauneid küünlaid
saab Halliste rahvamajast
osta töötoaga ühel päeval,
20. septembril, mil toimub
ka Kaabsoo käsitööküünalde müük. Sel päeval saad
omandada ühe vajaliku
oskuse ja osta ilusa küünla
või miks mitte kohe mitu.
Olete oodatud!
Kõikidele õpitubadele
on vajalik registreerimine, kirjutades Halliste rahvamaja e-posti aadressile
hallisterahvamaja@gmail.
com, meie Facebooki-lehe
sõnumitesse või helistades
telefonile 5886 1997.
Annataresse on septembris külla kutsutud kaks teatritruppi: Mõisaküla harrastusteater ja Teatrihoovi teatritrupp. 17. septembril tuleb
esitusele „Tuti“ Mõisaküla
teatritrupilt ja 25. septembril
„Proua kadunud ema“ Teatrihoovilt. Etendused on põnevad ja meeleolukad ning
sügisesse igati paslikud.
26. septembril osaleb Hal-

liste rahvamaja Maal elamise päeva raames kogukonna harrastustegevuse
võimaluste tutvustamisel
Kaarli rahvamajas. Maal
elamise päev on Mulgi vallas üritusterohke ja põnev,
täpsemat infot saab Mulgi
valla kodulehelt.
2. oktoobril tähistame
Halliste rahvamajas eakate
päeva. Külla on kutsutud
mitmed põnevad inimesed nii esinema kui ka pilli
mängima. Vaata jooksvalt
reklaami ja jälgi kuulutusi!
Sügisest alustavad taas
oma tavapärast ringitegevust memmede tantsurühm
Sõsare, naistantsurühm
Hanna, tantsurühmad Hürrem ja Aerodünaamilised.
Noortele pakub Halliste rahvamajas tegevusvõimalusi
Merru tegevustuba. Ühtteist põnevat on veel lisaks
tulemas, kuid las see jääb
veel üllatuseks. Kena sügise
ja sügistööde algust ning
leidke ikka aega ka Halliste
rahvamajja tulekuks!
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja juhataja

Mõisaküla muuseumi öös oli aega
Ligi paarisaja muuseumi,
mälupaiga või näitusesaali uksed olid 29. augustil
avatud peaaegu südaööni.
Tavapäraselt viimased 11
aastat maikuus toimunud
muuseumiöö nihutati sel
aastal seoses Covid-19 haigusega edasi. Korraldajad
otsustasid siduda muuseumiöö sündmused muinastulede süütamise õhtuga.
Mõisaküla muuseum on
alates 2010. aastast muuseumiöödel võõrustanud kokku
1814 külastajat. Vaatamata
selleaastasele muutunud
kuupäevale ja paduvihmailmale käis muuseumis
sadakond huvilist.
Teema „Öös on aega“ valiti
välja juba möödunud aasta
detsembris. Muuseumiöö
koordinaator Vivian Siirman
kirjutas muuseumilistis detsembrikuus nii: „Aeg on asi,
mida inimestel on justkui
järjest vähem, aga teisest
küljest on meil kõikidel
sama palju aega – 24 tundi
ööpäevas. Mida me ajaga
peale hakkame, kuidas aeg
kulgeb, kuhu aeg kaob ja
millises ajas me üldse elame? Kuidas mõõdetakse

Mirjam ja Guldar Järve esinemas muuseumiööl kontserdiga „Ajatu“. 		
			
Foto: Anu Laarmann

aega poeetiliselt, bioloogiliselt, astronoomiliselt, tehnoloogiliselt? Muinasaeg,
keskaeg, nõukogude aeg,
vabaduse aeg – muuseumidel on ajaga palju pistmist,
sest eks tegelevad need ju
suuresti ühe või teise hetke
aja hoidmise, uurimise ja
näitamisega. Võime vaadata
üht ja teist asja ja küsida,
mis aegne asi see on? Kõigil
asjadel tundub olevat oma
aeg: sünniaeg ja künniaeg,
prooviaeg ja kooliaeg, sõjaaeg ja rahuaeg, õitseaeg ja
uneaeg… Ja on ju tore, kui
keegi ütleb, et jah, päeval

on kiire aga „öösel on aega.“
Nii jäi ka muuseumitel
aega mõelda, kuidas selleaastane muuseumiöö temaatiliselt sisustada. Aasta
alguses ei osanud meist
keegi ette kujutada, et sõna
„aeg“ saab sel kevadel uue
tähenduse. Oleme kõik kas
otseselt või kaudselt mõjutatud koroonaajast. Et
tuua külastajatele hingelist
tasakaalu, otsustasin toetuda mahukale trükistekogule ja nii olid külastajatele
vaatamiseks esmakordselt
hoidlast välja toodud vanad
piiblid ja erinevad usutee-

malised kirjasõnad. Nende
hulgas väga haruldane,
1773. aastal trükitud teise
eestikeelse piibli üks eksemplar. Kontserdi „Ajatu“
tõid kuulajateni Mirjam ja
Guldar Järve. Nende lood ja
laulud ajatust ajast ja ajatutest sõnadest viisid saalitäie
kuulajate mõtted ja tunded
hetke-kolereaalsest-koroonaajast eemale. Oli imeline
kontsert!
Sellega oli muuseumiöö jõudnud poole peale.
Tund enne südaööd tegime
öömatka, käies kõigi Mõisaküla nelja kiriku juures
ja rääkisime ajaloojuttu.
Apostliku Õigeusu kiriku,
Uusapostliku kiriku ja EELK
Mõisaküla luteriusu kiriku
juures peatudes kõneles
Anu Laarmann. Nelipühi
kirikuhoone juures rääkis
koguduse pastor Jorma Õigus koguduse algusaegsest
tegevusest ja oma hoone
saamisloost. Nii lõpetasime sumedas ööpimeduses
üheskoos selleaastase muuseumiöö.
ANU LAARMANN

Mõisaküla muuseumi juhataja

Nii nagu lõpule on jõudmas kiirem mesindusaeg,
lõpevad ka minu mesindusteemalised kirjutised. Loodan, et suutsin mesinduse ja mesilaste põneva maailma
inimestele lähemale tuua ja selle paremale mõistmisele
kaasa aidata. Kohtudes inimesed tervitavad teineteist
ja kui üksteist ei tunta, siis ka tutvustatakse ennast.
Enne nägemist ütlemist räägin ka mina endast ja oma
arusaamadest. Parem hilja kui mitte kunagi.
Mesindanud olen nüüdseks üle 15 aasta. Või siis
teisisõnu natuke üle poole oma maisest elust. Kuigi
enamik sellest on möödunud suhtudes mesindusse
kui põnevasse hobisse, on nüüdseks tekkinud tugev
arusaam, et see on miski, mis läidab minu leegi. Kui
inimene teeb midagi kirega, siis on ta alati valmis
panustama rohkem. Julgen seda väita oma lühikese,
kuid kindlasti õpetliku elu põhjal. Sihikindel töö viib
eesmärgini. Lähtudes nendest arusaamadest, olen
nüüdseks näinud juba mõned aastad vaeva, et mesindusest saaks minu jaoks see, mis toob leiva lauale
ning millega mul oleks võimalik oma aega sisustada
ja ambitsiooni rakendada.
2017. aastal õnnestus mul saada valituks Olustvere
TMK mesiniku eriala õppele. 2018. ja 2019. aastatel olin
tööl mesinikuna Taanis. Sellega sai omandatud suhteliselt tugev praktiline baas, mesindusalase mõtteviisi
ja ka teatav algkapital, millele hakata rajama mesilat
Eestis. Sellel sügisel läheb Kalda Mesilal talvituma
umbkaudu 250 mesilasperet. Väike küngas on ületatud, kuid suuremad mäed veel ootavad ees.
Tunnen vajadust tänada oma vanemaid, kes on teinud kirjeldamatuid järeleandmisi omaenese arvelt ja
tõesti aidanud mind kõiges. Mul on hea meel tõdeda,
et mesindus on siinsete inimeste seas kõrgelt hinnatud.
Väärtustatakse mett ja teisi mesindussaadusi, hinnatakse mesilaste panust tolmeldajatena ja nende keskset
kohta ökosüsteemis ning ka võimalust, mis mesindus
pakub maapiirkonnas enese ja pere elatamiseks. Kohalikud mesinikud on toredad. Neid on meil õnneks
palju ja nad kõik on valmis oma lugusid rääkima ja
kogemust jagama. Kui mesinikud üldjuhul hoiavad
pigem omaette, siis on väga tore vaadata, kuidas neil
mesindusest rääkides silmad põlema lähevad, kirg
võtab üle ja juttu jagub kauemaks.
Meefestival on lehe ilmumise ajaks juba ära peetud,
kuid loodetavasti õnnestus kõigil seal natuke sumiseda ja mesindust endasse hingata. On see ju krooniks
mesinike ja meesõprade mesindusaastale, olles üks
tähtsamaid iga-aastaseid mesindussündmusi Eestis.
Karksi-Nuia on ju Eesti meepealinn! Väga uhke!
Olles nüüdseks ka ise natuke meepealinna ja selle
sisuga seotud, on mul hea meel, et teatavad arengud
on aastaga tekkinud. On olemas mesinike ja kohalike
ühenduste ning allasutuste soov meepealinnaga edasi
minna, sellele omalaadsem nägu tekitada ning sisu
luua. On käidud koos ideid kirja panemas, mõned
neist on reaalsuseks muudetud ja ka tulevikuks visioon
kujundatud.
Isiklikult sooviksin, et Mulgi vallavalitsus mõistaks
natuke paremini meepealinna kontseptsiooni ja vajalikkust ning oleks valmis rohkem sellesse panustama.
Ei soovi olla liialt kriitiline, sest vald on juba nii mõndagi selle heaks ära teinud, kuid näen, et potentsiaali
on palju enamaks. Pean nüüd muidugi vajalikuks
mainida, et minu arvates ei ole meepealinn lihtsalt
Karksi-Nuia, vaid terve Mulgi vald. Sellele on ka meepealinna kontseptsioon üles ehitatud. Elades ise linnast
väljas enam kui 10 km,
pean ma ennast osaks
meepealinnas ning olen
ka julgenud oma mee niimoodi välja reklaamida.
Tänan kõiki, kes mesilastest ja mesindusest
huvituvad. See on äärmiselt põnev ja inimestele
suuremas osas mõistetamatu maailm. Kuigi
ma ise olen alles õpipoisi
rollis, loodan et suutsin
teid kõiki panna sellest
kasvõi natuke rohkem
huvituma.
MIHKEL KALDA
Kalda Mesila
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Abja õpilasmalev 2020

Abja õpilasmaleva I vahetuse poisid köögis.

Abja õpilasmaleva II vahetus puid ladumas.

Sel aastal tuli kevad
meie kõigi jaoks teisiti.
Kahtlus, kas malevasuvi
sel aastal üldse toimub,

Foto Liisi Rääbus

Foto Liisi Rääbus

saatis kogu ettevalmistusprotsessi. Teistsugune
olukord sunnib aga kohanema ja välja mõtle-

ma uusi lahendusi ning
tavapärase malevasse
kandideerimise asemel
viisime sel korral kogu
protsessi läbi virtuaalselt. Noored esitasid
dokumendid interneti
teel ning töövestlused
viisime läbi videokõnena. Huvi malevasse
kandideerimise vastu oli
suur ning kandideerijaid
oli rohkemgi kui varasematel aastatel.
Õpilasmalev korraldati sel aastal kahes vahetuses 29. juunist kuni
24. juulini ning kahes
rühmas kokku töötas 34
noort. Neljal töönädalal
ladusime puid, riisusime, rohisime ja koristasime Abja-Paluojal ning
selle lähiümbruses. Malevlased valmistasid igal
tööpäeval noortekeskuse köögis endale ise
lõunasöögi ning seega
said kõik noored kogemuse köögitöödel. Mõlemad malevarühmad
said kätt proovida ka
kohviku pidamisel. Kahel suveõhtul oli noor-

Juubelihõnguline „Augustiöö
Augustiga“
Tänavu möödub 165
aastat August Kitzbergi
sünnist. Juba kuuendat
aastat toimus kirjanikule pühendatud päev
täis teatrit, ajalugu ja
elamusi.
Mulgimaa kuulsaima
sulemehe auks loodud
„Augustiöö Augustiga“
alustas traditsioonilise muuseumitunniga
Maiel. Karksi-Nuia kultuurikeskus pakkus terve
päeva elamusterohkeid
etendusi nii suurtele kui
väikestele, muinasjuttudest kriminullideni.
August Kitzbergile pühendatud teatripäeva
alustas Abja-Paluoja laste näitering Chipolino
etendusega „Bremeni
linna moosekandid“.
Järgnevalt astusid lavale
näitetrupid Mõisakülast
kuni Haapsaluni: Suure-Jaani kultuurimaja
näitering etendusega
„Külatraagik“, Mõisaküla
näitering lavateosega
„Tuti“, Elvast Lendteatri
„Kadrill maksuametiga“,

Viljandist Seasaare Teatri
„Vaim“ ja Haapsalust See
Teatrist kaks näitetruppi
etendustega „Räägime
rahast“ ja teatripäeva lõpetasid See teater noored
tõeliselt põneva krimidraamaga „Surmaga ära
vahetatud“
Etendustele lisasid
ajaloolist hõngu Indrek
Ikkoneni ajastutruult
loetud vahepalad August
Kitzbergi mälestustest.

LIISI RÄÄBUS
Abja noortekeskuse
juhataja

Rularamp võeti koheselt kasutusse. 			

KAJA ÕIGUS

August oli vist kõva jooksumees!

TIINA TOMINGAS
Libahundi jooksul lõid kaasa kultuurist ja spordist lugu pidavad inimesed.

Foto: Kaire Kannistu

Foto: Kaire Kannistu

Foto Kaja Õigus

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R-i poolt esitatud
projekt „Miniramp“ kandis vilja ning noppis positiivse
vastuse.
Esimene rularamp paigaldati Mõisakülla aastal 2008
EKNK koguduse hoovi, mis oli selle aja noorte suurimaks
unistuseks. Alguse saigi projekt noortest endist, kes kogusid
allkirju, et linn võimaldaks neile sellise vaba aja tegevuse.
Kuna atraktsioon oli väga kallis, polnud väiksel linnal majanduslikku võimekust seda soetada. Nii sai koguduse poolt
esitatud projekt PRIA-le ja linn toetas rõõmuga kogudust
10% omaosalusega.
Teada on, et ükski asi ei kesta igavesti ja nii ka ramp elas
oma ajas ja vananes kuni muutus ohtlikuks. Nii otsustati
aastal 2018 ramp laste ohutuse pärast lammutada. Koguja
raamatus on öeldud: „Igale asjale on määratud aeg ja aeg
on igal tegevusel taeva all …aeg maha kiskuda ja aeg üles
ehitada!“ Tuli hakata leidma uusi võimalusi rambi üles
ehitamiseks. Ka seekord kogusid noored allkirju, et äkki
õnnestub kiiremini oma igatsus ellu viia. Koguti 45 allkirja ja
esitati Mulgi vallale. Arusaadavalt Mulgi valla eelarvest seda
raha võtta ei olnud, kuid julgustati kirjutama projekti ja anti
roheline tuli omaosaluse toetuseks. Nii sai esitatud projekt
„Miniramp“ kohaliku omaalgatuse programmile, kust saadi
jaatav vastus. Projekti kogumaksumus oli 3948 eurot, millest
10% tasus Mulgi vald.

Vaheaegadel tekitas
hubast olemist KarksiNuia kultuurikeskuse
fuajees avatud kohvikus
hõljuvad värsked saia- ja
kohviaroomid.
Minut enne südaööd
kõlas Kitzbergi monumendi juurest stardipauk traditsioonilisele
Libahundijooksule.

Teatripäeva alustas Abja kultuurimaja laste näitering Chipolino.
		

tekeskuse hoovis avatud kodukohvik, mille
läbiviimisel said noored
hea kogemuse kohviku
pidamise protsessist.
Lisaks töötamisele osalesid malevlased Töötukassa töötoas, mille
teemaks oli sel aastal
pere eelarve. Üheskoos
disainisime veel T-särke, mängisime meeskonnamänge, käisime
kanuumatkal Soomaal,
turnisime Otepää seikluspargis ning veetsime
öö Pähni külalistemajas.
Abja noortekeskus tänab kõiki noori, kes malevas osalesid. Oli tore
teiega koos töötada, teid
motiveerida ja juhendada. Täname koostöö ja
abi eest maleva orraldamisel: Maie Bratka, Aivo
Joamets, Kersti Purge,
Kerstin Rei, Liili Song,
Raul Song, Abja päevakeskus.

Mõisaküla noored said
uue rularambi

Seda ma kuulnud ei ole
ning ilmselt ei omagi see
tähtsust. Oluline on see, et
kirjamehe August Kitzbergi sünnist on möödunud
165 aastat ja sellelgi aastal
joosti Libahundi jooksu.
2020. aasta on olnud eriline
ja palju algselt planeeritud
üritusi on ära jäetud või
korraldatud teisel ajal ning
uues formaadis. Nii juhtus
ka sündmusega „Augustiöö Augustiga“.
Tavaliselt augusti keskel toimunud kirjanikule
pühendatud päev toimus
kuu lõpus. Kuus aastat
on sündmuse lõpetanud

keskööl Libahundi jooks,
mille eestvedajaks on
olnud Karksi-Nuia kultuurikeskus. Parimaid on
ikka pärjatud Juta Räägeli
vahvate saunamütsidega
ning kõige kiiremale on
alati lisaks kuulunud ka
lambanahk. Nii oli korraldatud seegi jooks. Seekord tuli kohale vähem
inimesi. Võistlejaid ootas
ees peatänava remont, kerge uduvihm ja süsimust
öö. Selgusetuks jäi seegi,
kas mõni osaleja pingutas
tempoga üle või nägid
nad midagi salapärast või
huvitavat loodusnähtust.

Igal juhul rääkisid mitmed
jooksjad helerohelisest
valgusest ja veel mingitest
sähvatustest.
Jooksu juhtis algusest
peale Viljandi mees Marek
Märtson, kes läbis 6 km
distantsi Maiele Kitzbergi
muuseumi juurde ja tagasi
Karksi-Nuia kirjanikule
pühendatud mälestusmärgi juurde 23.46 minutiga. Tema sai auhinnaks
lisaks mütsile ka musta
lambanaha, mis toodud
Kihnust. Kiirem naine oli
Triinu Haavapuu Viljandi vallast, teisele kohale
tuli Laura Põder Tartust
ning Mulgi valla au päästis Karksi-Nuia tüdruk
Rebecca Lapmaa, kes oli
naiste arvestuses kolmas.
Meestest tegi hea jooksu
ka teisele kohale tulnud
Viljandi mees Igor Zahharov, kes tuli vaatamata
sajule Viljandist mootorrattaga võistluspaika.
Kui jätkub jooksjaid, siis
miks mitte sellist üritust
korraldada ning süüdata
kirjamehe auks mõni küünal ja meenutada mõnda
tema kirjutatud kirjarida.
LEO LIIBER
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Mulgi Väiketootjate Liit sai
Regionaalmaasika auinna

A

ugustikuu lõpuotsan and
pääminister Jüri Ratas
Mulgi Väiketootjate Liidule
kätte Regionaalmaasika auinna. Sii näitäp, et kümne väikse
Mulgimaa ettevõtte puult asutet liit om oma paariaastese
tegutsemisaa sihen jõudan
pallu ärä tetä ja paistap joba
Mulgimaalt kaugembele kah.

Mulgi Väiketootjate Liidu juhatuse liige Maarja Palu ütel, et liit
ja kik liidu liikme om selle auinna üle väige uhke. “Tore, et meid
om tähele pantu, sii om kigi
mede väikeste ettevõtete ütine
auind. Nüid tääme, et teeme
õiget asja. Miu täädä ei ole ennemb üttegi Regionaalmaasikat
Mulgimaale tullugi.”
Oma kige suurembes kõrdaminekus piave liidu iistvedäje
veebipoodi www.mulk.ee käimätõukamist sii keväde. “Poodi
teime esmalt kümne ettevõttege,
prilla om joba mõni äri oma kaubage manu kah tullu. Pakume
päämiselt Mulgimaal tettu söögi-joogivärki, aga kah käsitüüd,
Mulgimaa lavvamänge, Mulgimaa lippe ja muud säänest.
Kaupa tulep järest manu,” kõnel
üits poodi iistvedäjit Indrek Palu.
“Esmalt läits sii poodivärk visalt,
a ku teime mai lõpun ilmävõrgu
laada ja kõnelime oma poodist
ja kaubast laiembelt, sis järest

rohkemb inimesi om meid netist
kätte löüdän. Kige parembini liigup ää sõna iki suust suhu.”
Tõine suur asi, mille üle väiketuutja võive uhke olla, om
puutese pantu Mulgi Värgi riiuli,
mille pääl om sis kik Mulgimaa
kaup. “Ütitse riiuli pääl paistap
mede kaup parembini silmä ja
egäüits saap aru, et sii om Mulgi
värk. Prilla om eri puutese üles
säet viis riiulit, a neid tulep kik
aig manu. Suur suuv om kah
Nuia ja Abja Konsumise siande
riiul saia, et nii mede oma rahvas ku külälise Mulgimaal tettu
kauba kergeste kätte levväs ja
saas sedäsi oma kandi ettevõtjit
ja elu toete,” sellät Indrek Palu.
“Mulgi Väiketootjate Liit oodap kah kik sii aig uusi liikmit
manu. Võtke medege ühendust
ja lööge aga kampa,” kuts Maarja
Palu ja ütel, et järgmine suuremb
ütine sündmus om 17. oktoobrel
Karksi-Nuia kultuurikeskusen
peetäv Mulgi söögi vestival.
Sii aaste säeti Regionaalmaasika auinna pääle üles esieränis
pallu kandidaate – kokku 34.
Vällä anti viis Regionaalmaasika
auinda. “Sii näitäp äste, et meil
om üle Eesti väige pallu akkajit ja
tublisit inimesi, kes teeve kõvaste tüüd, et elu oma kodukandin
iki edesi lääs ja paremb oles,” ütel
riigialduse minister Jaak Aab.
Ilves Kristi, toimeteje

Mulgi Väiketootjate Liidu iistvedäje Maarja ja Indrek Palu käisive Talnan Regionaalmaasika auinda vastu võtman. Pildi pääl om pääminister Jüri Ratas, Maarja Palu, Indrek Palu ja riigialduse minister Jaak Aab.
Pilt: Jürgen Randma

12.-17. OKTOOBRENI ÜLE MULGIMAA
12. oktoober – MULGIMAA LIPU PÄEV
• Mulgimaa lipu lehvive kigi asutuste ja kodude man.
• Pidulik Mulgimaa lipu tõmbamine Mulgi Majaka masti
Mustla pääl kell 8.30
• Uvve Mulgi vanembe välläkuulutemine
• Mulgi Väiketootjate Liidu tääbepäev Tarvastu gümnaasiumin
13. oktoober – NOORDEPÄEV
• Koolinoorde mälumäng „Nupute vällä“ Abja gümnaasiumin
• Mulgi Väiketootjate Liidu tääbepäev Abja gümnaasiumin.
14. oktoober – AALUUPÄEV
• Vana aa päev Villändi muuseumi lugemissaalin kell 14
• Mulgi Väiketootjate Liidu tääbepäev Kitzbergi gümnaasiumin
• Mulgi mälumängu edimene jagu Alliste rahvamajan kell 19
15. oktoober – RAHVARÕÕVAPÄEV
• Tiina Jürgeni loeng „Mulgi rahvarõõva ja nende kandmine“
Eimtali muuseumin kell 13
16. oktoober – MULGI KEELE PÄEV
• Konssert „Mulgi kiil ja miil“ Tõrva kirik-kammersaalin kell 19.

17. OKTOOBER MULGI NÄDÄLI LÕPETEMINE
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUSEN

MULGI
NÄDÄL

Mulgi söögi vestival, akatus kell 11
• Päevä viave meisterkokk Erlis Shönberg ja Indrek Palu.
• Suur laat, päev läbi ülesastmise, laadamängu, Mulgi Toidutii seminar,
apukapsta ja mulgikapsta õpikammer jpm.
Mulgi raamatulaat, akatus kell 11
• Mulgi kirjavara müük ja välläpanek.
Mulgi lauluvõisteluse lõpukonssert, akatus kell 15
• Uute laule edimene rahva ette tuumine, üles astuve
Mulgimaa Noordeorkester, Lõõtsavägilase, Mulgi segäkuur jpt.
• Päevä tegemisi saap vaadete kah läbi Ilmävõrgu www.mulk.ee

Nädäli sihen om vulklooripäevä lasteaidun.
Mulgi Kultuuri Instituut kutsup üles kõrraldeme teemakohatsit välläpanekit, loengit,
konsserte, tüükambrit aridusasutusten, raamatukoguden, noordekeskusten jm.
Päeväpilte neist tegemistest oodetes üten allkirjuge aadressi pääle mki@mulgimaa.ee.
Toeteve Mulgi vald, Viljandi vald ja Tõrva vald.
Rohkemb täädust www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, tel 5885 7355.
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Mulke Selts pidäs Karksi kihelkonnapäevä ja valis uvve juhatuse

20.

jaanikuu päeväl sai
Mulke Seltsi rahvas
Karksi kihelkonnan Karksi
mõisan kokku, et pidäde sääl
seltsi üldkuunolekut.

Kigepäält vaadeti Karksi kultuuriseltsi rahva tüütubadese. Pääle
sedä eideti pilk lännu aaste pääle,
kinnitedi aastearuanne, arutedi
läbi uus põhikiri, valiti viies aastes kümneliikmeline juhatus ja
arutedi seltsile olulisi teemasit.
Juhatusse valiti:
• Anne Järv Villändi kogukonnast;
• Kalle Laasme Pärnu kogukonnast;
• Malle Kurm-Oks Tartu kogukonnast, almanaki toimeteje;
• Meeta Meltsas, Tartu kogukonna päälik;
• Ilme Varimaa, Pärnu kogukonna päälik;
• Leili Weidebaum, Villändi kogukonna päälik;
• Meelis Toom, Talna kogukonna päälik;
• Toomas Õmblus, Mulgi segäkoori juhatuse liige;
• Ene Saar, Villändi kogukonna
liige, Mulke Seltsi vanemb;

• Madli Saar, Mulgi segäkoori
päälik, koorivanemb.
Mulke Seltsi üits päämõte
omgi, et kik neli kogukonda
seos oma kandi mulke. Pääle
kogukonde om seltsin kah Mulgi segäkuur, mes seop inimesi
lauluuvi järgi. Koorin om noorembet rahvast kah, ülejäänu
seltsi liikme om peris elätenu
inimese. Seltsil oles rõõm, ku
tules manu noorembit inimesi,
kes oles mede sündmuste kõrraldemise ja muude tegemiste
man nõu ja jõuge abis. Uvi kõrral võta ühendust seltsi vanembe Saare Enege (Enesaar0404@
gmail.com) või kogukonna
päälikuge.
Kige suuremb laanitu sündmus 2020. aastel olli August
Kitzbergi 165. ja Juhan Simmi 135. sündümise aastepäevä
pidämine laulukuure konsserdige Mustla pääl ja suure näitemänguge Simmi talun, a kik sii
tulli koroonaviiruse peräst 2021.
aaste pääle edesi lükäte. Egätahes kik roovi akkave uvve aaste
algusen jälle pihta.
Kuunolekul arutedi kah
tammemõtsa vondi luumist, et

Ku Mulke Seltsi rahvas Karksi kanti käimä tulep, mindas iki mulke tammemõtsast kah läbi. Nüid om tammiku kõrranoidmise jaos omaette
arve kah tettu.
Pilt: Nikolajev Voldemar

mede riigimeeste ja kultuuriinimeste aus 2018. aastel Mulke
Seltsi puult Karksi kihelkonda
Leeli küllä istutet tammemõts
oles iki kõrran ja oitu. Tammemõtsa jaos om valla omaette arve MTÜ Mulkide Selts
EE061010220282968222. Sinna saave kik ääsuuvligu inimese
kanda toetust puude uulduses.
Mulke Seltsi rahvas olli väige
tänulik seltsi toetejele Helir-Valdor Seederile, kes toet seltsi tegemisi oma palgast ää summa-

ge, millest sai abi kogukonde
toimetemistele.
Pääle arupidämist käis seltsi
rahvas Mulgi Pruulikoan, kus
Mulgimaa Väiketootjate Liit olli
vällä pannu Mulgimaa ettevõtjide tettu söögikraami ja muud.
Kaugembelt tulejil olli ää miil
mekki Mulgimaal tettu süüki-juuki ja kullete Palu Indreku
ja Vaiksaare Lauri juttu liidu tegemistest. Mulgi õlle mekmine
olli üits tore asi.
Õiget mulgiputru ja kama

minti süümä Karksi-Nuia kohvikuse Heim.
Pääle lõunat võõrust Kitzbergi muuseumi pere külälisi
Kitzbergi majamuuseumin. Sääl
olli tore trehväte kah Ilvese Kristit Tarvastu ja Paistu kihelkonna
„Ämäriguaa lugude“ raamatidege, mille valmissaamist seltsi
rahvas tänuge vastu võtt ja pallude lastelastele ostsive.
Enne kodutiile asumist vaadeti viil ütenkuun üle tammemõtsa puukse, mis om akanu
oolege kasume.
Nüid om Karksi-Nuiast 8
km Abja poole maantii pääl kah
tammemõtsa näitäv silt. Pääle
puie om sääl kah istmisekoht,
Mulgimaa aaluu tääbetahvel ja
täädust Mulgimaa riigimeeste ja
kultuuriinimeste kohta nimeliste puie man. Astu sia kah, ää lugeje, mulke tammemõtsast läbi!
Jõulukuul tulep vällä mulke
30. almanakk. Kik jutu Mulgimaa põnevidest sündmustest ja
inimestest om oodet enne viinakuu akatust toimetejele e-kirjage malle.kurm@emu.ee.
Saare Ene,
Mulke Seltsi vanemb

Keelepesä juhateve latse juurde manu

J

oba viiel aastel om Mulgimaa erinevaten lasteaidun
toimunu keelepesä. Pirle ole
mia külän käinü viien lasteaian: Ritsu, Abja, Karksi-Nuia,
Ala ja Paistu lasteaian. Tarvastu kandi lasteaidun teeve sedä
oma õpeteje, ken om koolituse saanu Mulgi Kultuuri Instituudi õpetejite õppepäevil.

Keelepesä mõte om tuvva mudilase mulgi keele ja kultuuri manu
läbi mulgikiilse kõne ja mängu.

Keelepesäst om osa saanu egä
aaste üle saa latse. Väegä tähtis
om, et laits joba tilliksena saas
osa oma kandi eriperätsest keelest ja õpis tunme mulgi kultuuri.
Mede ülesanne om sedä edesi anda lasteperätselt ja uvitevelt.
Keelepesän saave koolieeliku
kullete mulgikiilset kõnet, laulda ja mängi. Kevädes om latse
selges õpnu vähepelt viis mulgikiilset laulumängu ja saave aru
ka mulgikiilsest kõnest. Latse
tääve Mulgimaa kihelkunde

nimesit. Egäl keelepesä päeväl
saave latse manu kah üte vana
käsitüüoskuse, olgu sii sis lõnga
kerimine, villa ja linatüü, pagla
punumine, rätipupe tegemine,
mulgi vanu kirju välläõmlemine
võ midägi muud. Latse saave osa
kah märdi- ja kadripäevä, jõulu
ja kevädpühä kommetest. Kikke, mes keelepesän õpit, saave
latse näidäte oma valla või lasteaia sündmustel kah.
Egä aaste om latse kokku
saanu ka Mulgimaa laste vul-

Pildi pääl om Karksi-Nuia lasteaia keelepesä rühm 2020. aaste talve.
Taga keskel õpeteje Laande Alli.
Pilt: Jõesoo Kersti

klooripäeväl, mes om sii aaste
raasike tõistmuudu. Latse saave
kokku ilmävõrgun vilmi pääl.
Sedä kikke saame tetä pallald
lasteaidu ääl toel. Meil om abis

vägä ää õpeteje ja lasteaidu juhi,
ken esi piave kallis oma kodukandi kultuuriperändust.
Keelepesä rojektijuht
Laande Alli

Lavvamäng „Sõõr ümmer Mulgimaa“ kutsup lustilisele uvireisile

V

almis om saanu mulgikiilne kigepere lavvamäng
„Sõõr ümmer Mulgimaa“, mes
viip mängja lustilisele uvireisile ümmer Mulgimaa. Mängulavvas om Mulgimaa kaart
ja mängja saap üte mänguge
läbi kävvä kik viis Mulgimaa
kihelkonda.

Tegemist om vana ää lavvamänguge, kos egäl mängjal om edesi
liikmises oma värvi nupp ja liiku
saap just nõnda pallu samme, ku
täringu pääl täppe viskat. Akatus om Mõisaküläst ja võidumiis
om sii, kes kige edimelt Mulgimaa päälinna Apja jõvvap. A
enne tulep läbi kävvä 100 sam-

mu ja mitmel puul om tii pääl
takistusi või saap oopis mitu
sammu kõrrage edesi karate.
Näituses saap paadige kähku üle
Õisu järve või autuge Soe päält
Kärstnese. Tagasi tulep astu sis,
ku mõni väärt kotus, näituses
Mulgi muuseum, vaatemede jäi.
Vahele jääp mängukõrd sis, ku
om vaja poodin kävvä, Kullalt
kulda otsi või Suistle tuulevesken tuult uuta. Edesi- ja tagasiliikmise kotusse om märgit eri
värvege: punatse täpi päält saap
edesi liiku, sinitse päält tagasi ja
rohilese pääle tulep uutma jäiä.
Ülejäänu täpi om kõlllatse.
Egäle mulgile pias mängulavva pääl küllält ärätundmist

oleme ja tõistele põnevet avastemist. Näituses om sääl olemen Murri äärbän, Kärstne lõvi,
Olstre magasiait, Mulgi Majakas,
Ummuli mõisamaja, Anu Raud
oma lammastege ja pallu muud.
Kes taht neist kotustest
rohkemb täädä, sis neile om
mängulavva alumise külle pääl

raasike rohkemb täädust pallude Mulgimaa kante ja ehituste
kohta. Karbi põhja all om lühike täädus Mulgimaast ja Mulgi
nime saamise luust.
Mäng esi ja seletuse kotuste kohta om küll mulgikiilse,
aga karbin om mänguõpetus
kah eesti, vene ja inglise keelen,
nõnda et keelemure peräst ei pia
kellekil Mulgimaa avastemede
jäämä ja julgelt võip mängu egäleütele kingituses kah viia.
Lavvamängu „Sõõr ümmer
Mulgimaa“ and vällä Mulgi Kultuuri Instituut, pildi joonist Ülle
Rosenberg, teksti tei Kristi Ilves,
kujunduse Triinu Sarv. Mängu valmissaamise man olli toes

Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Mulgi Kultuuri Instituut
kink uvve lavvamängu kooliaaste akatuse puhul kigi Mulgimaa
kuule edimestele lassele.
Mängu saap osta Loodist
Mulgi Savikoast, Tarvastu raamatukogust, Karksi-Nuia lillipuutest, kaubamajast, Konsumist, Mõisaküla Konsumist, Abja
Konsumist ja raamatupoodist,
Tõrva turismitääbepunktist ja
raamatupoodist ja veebipoodist
www.mulk.ee. Kes taht mänge
kõrrage rohkemb telli või täädust
küside, kirjutegu mki@mulgimaa.ee või kõlistegu 5885 7355.
Kristi Ilves,
toimetei
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Mulgimaal lehvku
Mulgimaa lipu!
Majalipu,
käsilipu,
lavvalipu, autulipu
jpm Lipuvabrikust.
Kae perrä
www.lipuvabrik.ee
ja küsi täädust
tel 668 4270 või
info@lipuvabrik.ee.

Nalla kah
Uulitse pääl astup üte mihe
manu noorepuulne ilus naesterahvas ja ütlep:
“Andke andes, a mulle paistap,
et te olede üte mu latse esä …”
“Mia?!!” röögätep ärä irmunu miis.
“Rahu-rahu, mia ole kuulmeister,” kostap naesterahvas.

L atsele
Ää ja alb

„Kas sul kasusive täo suure
kapsta?“
„Nõnda suure ku kuuse kohe.“
„Küll sii om ää!“
„Mes ta ää om! Kits läits
aida, sei kik ärä!“
„No sii om küll alb!“
„Mes ta alb om! Ma lasse kitsi maha, sai ulka liha!“
„Vat sii om ää!“
„Mes ta ää om! Akassi kitsi
liha kiitma, tare läits palame!“
„No sii om küll alb!“
„Mes ta iki alb om! Ma ehiti
uvve tare!“
„Sii om ää!“
„Mes ta iki ää om! Ehitemise
aal satte üits palk naisel pääle!“
„Sii om küll alb!“

„Mes alb ta iki! Ma võtsi
uvve naise!“
„No sii om ju ää!“
„Mes ta ää om! Kirikuõpeteje, sunnik, es pane paari!“
„Sii om alb!“
„Mes alb ta iki! Ma sai kirikuõpeteje käest paatävve raha!“
„Vat sii om ää!“
„Mes ta sis ää om! Ma lätsi
usseaia pääle raha lugeme – tuul
viis kik mõtsa.“
„Sii om küll alb!“
„Mes ta alb om! Ma lätsi
mõtsa puid tegeme, löüsi puha
kätte!“
Ää ta olli, ääs ta jäi, alb ta
olli, alvas jäi!
Eesti rahvajutt

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna! Kirjute sii
juti pääle!
VIIRI KÄIP MÜÜDÄ ÕIGUS VALSKUS MÜÜDÄ AIA TIID.

***

Tule, tii tutvust mulgi
keele ja kultuurige!
Abja murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
nelläbelt kell 19 Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande.
Edimene kokkusaamine 17. septembrel.
Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
kolmabeld kell 15 Mustla pääl Tarvastu raamatukogun.
Õpetep Kristi Ilves. Edimene kokkusaamine 23. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Tõrva murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
riideld kell 16 Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves.
Edimene kokkusaamine 18. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Mulgi keele ja kultuuri koolitus
kooli- ja lasteaiaõpetejil

Kokkusaamise kõrd kuun kell 14.00–17.30
Mulgimaa eri kanten. Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves.
Edimene kokkusaamine 30. septembrel
Mulgi vallan Kulla leerimajan.
Uuri täädust ja anna ende tulekust 28. septembres täädä
kristi2205@gmail.com või tel 5344 8176.
Ku keletunni om pääle akanu, võetes uvilisi ildamb kah manu!
Mulgi keele ja kultuuri õpmine om osalistel ilma rahate!
Murderinge ja kuulmeistride koolitemist kamandep
Mulgi Kultuuri Instituut, rahage avitep Rahvakultuurikeskuse
Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
www.mulgimaa.ee

Kärbläne kimap mooturrattage bensujaama ja küsip: “Ku
pallu mass üits tilk bensiini?”
“Ei midägi!”
“Väige ää! Tilgute mulle sis
paaki kümme liitert!”

***

Jänes karglep jõe veeren üte
jala päält tõise pääle ja õikap tõisel puul olevele karule: „Karu,
tule kähku siia!“
Karu akkap ojume. Tuul om
vastu, vesi jääkülm ja teräve kivi
rääbive valusaste kõtualust. Ku
ta viimäte tõisele poole saap, om
ta surmani väsünü, sadap sinnasamma maha ja küsüp jänesse
käest: „Noh, mes ädä om?”
Jänes kostap selle pääle:
„Karu, kae ku suure kuremarja
sääl tõisel puul om!“

***

Puhh ja Notsu kõnnive mõtsa müüdä. Puhh süüp pirukat.
Notsu küsip: “Puhh, anna
mulle kah pirukat!”
Puhh vastu: “Sii ei ole piruk,
sii om sai.”
“Puhh, anna mulle saia!”
“Sii ei ole sai, sii om kuuk.”
“Puhh, anna mulle kuuki!”
“Ah, Notsu, sa esi kah ei tää,
mes sa tahat!”

***

Kaits nahkiirt kükiteve kõrvu kuupalaen. Üits ütlep: “Värsket verd tahas.”
Lendäp sis kuupast vällä ja
tulep raasikse aa peräst tagasi,
verenire suu ümmer.
Tõine nahkiir imestep: “Kust
sa verd sait?”
Edimene sis sellätep: “Kas sa
näet sääl sedä suurt puud?”
“Näe küll, mes sis?” kostap
tõine.
“A mia puud es näe.”

Ruute sissi om ärä paetet 10 mulgikiilset söögitaime, midä sügüse
koduaiast või mõtsast ek suu päält löüdä võip.
KAAL (kaalikas), PIIT (peet), PURGANT (porgand), UBIN
(õun), KUREMARI (jõhvikas), KARDUL (kartul), PALUK (pohl),
JOOVIK (sinikas), LUUM (ploom), RIIK (kreek).
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, ülevest alla, alt üles ja viltu kah!
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Mulgikiilne aaleht
Üitsainus Mulgimaa
ilmup septembrekuust 2020
kigi kolme Mulgimaa valla lehte vahel.
Leht ilmup egä kuu ja om nellälehekülleline.
Villändi ja Tõrva vallan lääp leht egässe postkasti,
Mulgi valla leht tulep uvilisel kodu telli.
Kes ei elä Mulgimaal, a tahas mulgikiilset lehte saia, saap Mulgi
Sõna (Mulgi valla leht) või Viljandi Valla Teatajat (Villändi valla
leht) postkonturist telli. Viljandi Valla Teatajat saap telli kah veebilehe päält www.omniva.ee, Tõrva Teatajat prilla viil telli ei saa.
Kik vallalehe üten mulgikiilse vahelehege om üleven
kah valdu kodulehte pääl ja Üitsainus Mulgimaa kah
veebilehe pääl www.mulgimaa.ee.
Mulgi Ku

ltuuri Ins

tituudi vä

lläanne
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Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: mki@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.
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Nalla kah
Uulitse pääl astup üte mihe
manu noorepuulne ilus naesterahvas ja ütlep:
“Andke andes, a mulle paistap,
et te olede üte mu latse esä …”
“Mia?!!” röögätep ärä irmunu miis.
“Rahu-rahu, mia ole kuulmeister,” kostap naesterahvas.

L atsele
Ää ja alb

„Kas sul kasusive täo suure
kapsta?“
„Nõnda suure ku kuuse kohe.“
„Küll sii om ää!“
„Mes ta ää om! Kits läits
aida, sei kik ärä!“
„No sii om küll alb!“
„Mes ta alb om! Ma lasse kitsi maha, sai ulka liha!“
„Vat sii om ää!“
„Mes ta ää om! Akassi kitsi
liha kiitma, tare läits palame!“
„No sii om küll alb!“
„Mes ta iki alb om! Ma ehiti
uvve tare!“
„Sii om ää!“
„Mes ta iki ää om! Ehitemise
aal satte üits palk naisel pääle!“
„Sii om küll alb!“

„Mes alb ta iki! Ma võtsi
uvve naise!“
„No sii om ju ää!“
„Mes ta ää om! Kirikuõpeteje, sunnik, es pane paari!“
„Sii om alb!“
„Mes alb ta iki! Ma sai kirikuõpeteje käest paatävve raha!“
„Vat sii om ää!“
„Mes ta sis ää om! Ma lätsi
usseaia pääle raha lugeme – tuul
viis kik mõtsa.“
„Sii om küll alb!“
„Mes ta alb om! Ma lätsi
mõtsa puid tegeme, löüsi puha
kätte!“
Ää ta olli, ääs ta jäi, alb ta
olli, alvas jäi!
Eesti rahvajutt

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna! Kirjute sii
juti pääle!
VIIRI KÄIP MÜÜDÄ ÕIGUS VALSKUS MÜÜDÄ AIA TIID.

***

Tule, tii tutvust mulgi
keele ja kultuurige!
Abja murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
nelläbelt kell 19 Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande.
Edimene kokkusaamine 17. septembrel.
Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
kolmabeld kell 15 Mustla pääl Tarvastu raamatukogun.
Õpetep Kristi Ilves. Edimene kokkusaamine 23. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Tõrva murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun
riideld kell 16 Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves.
Edimene kokkusaamine 18. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Mulgi keele ja kultuuri koolitus
kooli- ja lasteaiaõpetejil

Kokkusaamise kõrd kuun kell 14.00–17.30
Mulgimaa eri kanten. Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves.
Edimene kokkusaamine 30. septembrel
Mulgi vallan Kulla leerimajan.
Uuri täädust ja anna ende tulekust 28. septembres täädä
kristi2205@gmail.com või tel 5344 8176.
Ku keletunni om pääle akanu, võetes uvilisi ildamb kah manu!
Mulgi keele ja kultuuri õpmine om osalistel ilma rahate!
Murderinge ja kuulmeistride koolitemist kamandep
Mulgi Kultuuri Instituut, rahage avitep Rahvakultuurikeskuse
Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
www.mulgimaa.ee

Kärbläne kimap mooturrattage bensujaama ja küsip: “Ku
pallu mass üits tilk bensiini?”
“Ei midägi!”
“Väige ää! Tilgute mulle sis
paaki kümme liitert!”

***

Jänes karglep jõe veeren üte
jala päält tõise pääle ja õikap tõisel puul olevele karule: „Karu,
tule kähku siia!“
Karu akkap ojume. Tuul om
vastu, vesi jääkülm ja teräve kivi
rääbive valusaste kõtualust. Ku
ta viimäte tõisele poole saap, om
ta surmani väsünü, sadap sinnasamma maha ja küsüp jänesse
käest: „Noh, mes ädä om?”
Jänes kostap selle pääle:
„Karu, kae ku suure kuremarja
sääl tõisel puul om!“

***

Puhh ja Notsu kõnnive mõtsa müüdä. Puhh süüp pirukat.
Notsu küsip: “Puhh, anna
mulle kah pirukat!”
Puhh vastu: “Sii ei ole piruk,
sii om sai.”
“Puhh, anna mulle saia!”
“Sii ei ole sai, sii om kuuk.”
“Puhh, anna mulle kuuki!”
“Ah, Notsu, sa esi kah ei tää,
mes sa tahat!”

***

Kaits nahkiirt kükiteve kõrvu kuupalaen. Üits ütlep: “Värsket verd tahas.”
Lendäp sis kuupast vällä ja
tulep raasikse aa peräst tagasi,
verenire suu ümmer.
Tõine nahkiir imestep: “Kust
sa verd sait?”
Edimene sis sellätep: “Kas sa
näet sääl sedä suurt puud?”
“Näe küll, mes sis?” kostap
tõine.
“A mia puud es näe.”

Ruute sissi om ärä paetet 10 mulgikiilset söögitaime, midä sügüse
koduaiast või mõtsast ek suu päält löüdä võip.
KAAL (kaalikas), PIIT (peet), PURGANT (porgand), UBIN
(õun), KUREMARI (jõhvikas), KARDUL (kartul), PALUK (pohl),
JOOVIK (sinikas), LUUM (ploom), RIIK (kreek).
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, ülevest alla, alt üles ja viltu kah!
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Mulgikiilne aaleht
Üitsainus Mulgimaa
ilmup septembrekuust 2020
kigi kolme Mulgimaa valla lehte vahel.
Leht ilmup egä kuu ja om nellälehekülleline.
Villändi ja Tõrva vallan lääp leht egässe postkasti,
Mulgi valla leht tulep uvilisel kodu telli.
Kes ei elä Mulgimaal, a tahas mulgikiilset lehte saia, saap Mulgi
Sõna (Mulgi valla leht) või Viljandi Valla Teatajat (Villändi valla
leht) postkonturist telli. Viljandi Valla Teatajat saap telli kah veebilehe päält www.omniva.ee, Tõrva Teatajat prilla viil telli ei saa.
Kik vallalehe üten mulgikiilse vahelehege om üleven
kah valdu kodulehte pääl ja Üitsainus Mulgimaa kah
veebilehe pääl www.mulgimaa.ee.
Mulgi Ku

ltuuri Ins

tituudi väl

läanne

Sügüs 20

20 (nr 50

)

www.mulg

imaa.ee

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: mki@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.
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Mõisaküla koolis toimus viies pärimuslik lastelaager
Augusti esimesel nädalal
toimus taas Mõisakülas pärimuslaager „Väikekannel
ja teised”. Laager sai tähistada oma esimest suuremat juubelit. Juba viiendat
aastat järjest kogunesid
laagri idee algataja Katrin
Läll eestvedamisel pärimuslaagrisse väiksemad
ja suuremad pillimängu-,
laulumängu- ja meisterdamishuvilised. 7-13a. vanuses lapsed tulid õppima
väikekannelt, karmoškat,
plokkflööti ja ukulelet. Pilligruppides oli õpe innustav,
meeleolukas ja hoogne.
Pillimängu vahele mahtus
erinevaid rahvamänge,
laulumänge, tantse ja vaba
aega. Meisterdamise töö-

Lastelaagrist osavõtjad metsarajal. 			

toas prooviti pakutrükki.
Iga laps kujundas omale
kunstilise kandekoti. Laag-

rilised said proovida kätt
ka kokanduses. Juhendajate abiga küpsetati mat-

Foto Katrin Läll

kapäevale kaasa maitsvaid
pirukaid. Matkapäev oli
isemoodi elamusrohke.

Külastati mahepiimatoodete tootjat Pajumäe talu,
tutvuti talu tegemistega,
loomadega, toodanguga.
Sõit viis edasi RMK Rae järve matkarajale kus kujunes
õdus kulgemine metsarajal,
piknik, pillitunnid, tants
ja lavastusega laul vabas
õhus. Päeva lõpuks said
kokku mõnus väsimus koos
üleva energiaga.
Pärimuslaager kutsus
Mõisakülla ka külalisi. Janne Suits ja Kristi Kool tegid
lastele hiiu kandle ja eesti
lõõtsa töötubasid. Lapsed
said pille kuulata ja ka ise
proovida. Õhtul toimus
Mõisaküla suveaias ansambel „Suits ja Kool” meeleolukas kontsert. Lauldi ja

mängiti koos esinejatega.
Laager lõppes kontserdiga kus esitati ühislugusid,
tantse ja laule. Iga laps,
juhendaja ja toetaja sai
juubeliaasta puhul lisaks
kogemusele meeneks kaasa
ka laagrimärgi.
Lastelaager planeeriti
ja toimus koostöös Mulgi
valla, Mõisaküla Kooli ja
Mõisaküla Kultuurimajaga.
Kaasatud olid omakandi
ettevõtjad ja tegijad.
Südamlikud tänusõnad
osalejatele, juhendajatele,
toetajatele ja külalistele.
TIIU MÄND
KATRIN LÄLL

Mõisaküla suvelaat tõi kaasa dreziiniralli ja pamperpalli
Mõisaküla suvelaat sai
peetud 1. augustil, mis
pidi vähekenegi leevendama tavapäraselt augustikuu esimesel nädalavahetusel toimuvaid kodukandipäevi. Vaatamata
sellele, et esialgselt oli
plaani võetud ühepäevane sündmus, kujunes see
lõpuks ikkagi kolmepäevaseks.
Reede õhtul, 31. juulil
kell 18 alustasid noored
pamperpalli võistlusega
kooli staadionil, kus vastamisi olid võistkonnad

Abjast ja Mõisakülast.
Võistlus kiskus pingeliseks ja pealtvaatajate
kaasaelamishüüded olid
kõrvulukustavad – võit
jäi sel aastal korraldajatele! Edasi järgnes disko
Mõisaküla piiripunktis
DJ Jossif Tootsi valitud
muusika saatel.
Laupäeva varahommikul algas sagimine Vabriku tänaval ja suveaias,
sest järgemööda saabusid laadamüüjad. Huvi
laada vastu oli nii suur,
et osadele kaubapakkujatele tuli kohapuudusel

ka ära öelda. Laat kulges
omasoodu. Tänu paljudele müüjatele oli valida
rohkelt kaupa ja pakutud
kaubale jagus hulgaliselt
ostjaid. Laadamelu ilmestas elav muusika, akordionil mängis väsimatult
Enno Abjast.
Samal päeval toimus
linnas veel erinevaid ettevõtmisi: lapsi ja vanemaid
rõõmustas Abja kultuurimaja lasteteatri Cipolino
etendus „Bremeni linna
moosekandid“. Ilus ilm
toetas rattamatka ja rattarallit Abja-Paluojalt Mõi-

sakülla mööda Roheliste
Rööbaste matkarada.
Kogu päeva oli avatud
muuseum ja sai teha dresiinisõitu raudteel, mis
päeva edenedes muutus
aina rahvarohkemaks.
Murutraktorite ralli toimus linnast veidi eemal.
Suveaias sai omakorda
nautida laadakontserti
Mõisaküla BigBandilt ja
nagu igal aastal osutus
eriti populaarseks laadaoksjon, mille tulu läheb
sel aastal Mõisaküla kergliiklustee äärde istepinkide soetamiseks.

EELK Mõisaküla kirikkontserdisaalis toimus
kaunis kontsert „Triller ja
linnulaul “ ning selle päeva lõpetas kodukohvik ja
Seasaare teatri etendus
J. Puusepp „Vaim“.
Pühapäev sai hoo sisse
linnamäel Disc Golfi Metrix võistlusega.
„Kummardan ja teen
kniksu kõikidele, kes Mõisaküla suvelaada ja sellega kaasnevad sündmused
tegusaks, põnevaks ja
super kordaläinuks muutsid. Täname ka ilmataati,
kontserdipublikut, laada-

rahvast – kõiki toredaid
inimesi, kes pakutud laadapäeva sündmustest osa
võtsid. Sellised päevad on
heaks näiteks sellest, et
kui armastad oma kodu
ja kodukanti ning on tahtmine nautida ja pidutseda, ei suuda seda tahet
miski peatada.
Kindlasti kohtume juba
2021. aastal Mõisaküla
kodukandipäevadel!
LAINE PEDAJA
Mõisaküla kultuurimaja
direktor

Tervisearenduslik päev Tarvastu ajaloo- ja kultuuriradadel
Augustikuu alguse vihmaseguste päevade vahel
oli Karksi haridusseltsil
nagu tellitud päikeseküllane mõnus suvepäev reisiks Tarvastu maile. Teejuhiks oma nooruspõlve
paiga elu-olu hästi teadev
kodu-uurijast kirjamees,
endine kirikuõpetaja, Kalle Gaston. Kuigi kuulume
Tarvastuga ühisesse Mulgimaa kultuuriruumi, on
ikka kogeda midagi uut
ja värskendada teadmisi
naabritest.
Teekonna esimene peatuspaik oli Tarvastu jõe
kõrgel kaldal asuv ordulinnus, mille jalamile
kostis ülevalt masinamürin, sest käimas oli
müüride konserveerimise
järjekordne etapp. Mööda
treppe üles linnusesse
ja eeslinnuse alal asuva
Mensenkampffide aadliperekonna matusekabelhauakambrini andis paraja füüsilise koormuse.
Giidi jutustuse saatel jõuti

peagi tagasi juba varemalt
konserveeritud kaitsetorni ja müürini, mille juures
mäletsev lambapere ei
lasknud end külastajatest
segada. Jalgsimatka ja ronimist jagus ka Võrtsjärve
ääres, kus usinamad jõudsid minna üles vaatetorni.
Tagasi bussi ja suund Tarvastu kihelkonna keskuse
Mustla poole.
Mustla tekkis 19. sajandi lõpul, kui Tarvastu
mõis ja kirikumõis hakkasid Mustla kõrtsi juurde
krunte müüma. Ajaloohõnguline, aastatel 1938–
1979 linnaõigustes olnud,
tänapäevane Mustla alevik tervitab juba kaugelt
kõrguva kirikutorniga.
Tarvastu paisjärve kaldal
püüab pilku Mulgi pere
puuskulptuur. Uue ilme
on saanud aleviku keskväljak, mida ilmestavad
olümpiamaadleja Martin
Kleini kuju ja selle juures
olev puhkekoht purskkaevuga.

Tarvastu raamatukogus
võttis meid vastu juhataja
Aili Anderson, kelle valdusse kuulub ka hoone
teisel korrusl asuv koduloomuuseum. Siin on
eksponeeritud Tarvastu
kihelkonna kultuuri- ja
ajalooga seotud esemed.
Piirkonna tuntumate tegelaste väljapanekutele
lisandus eelmisel aastal
Nikolai Baturinile pühendatud püsiekspositsioon.
Üle kümne aasta tegutsenud käsitöökojas paeluvad külastajaid kohalike
käsitöömeistrite Mulgimaa kultuuriainelised
tööd. Nii mõnigi meist
soetas endale müügiletist
sobiva eseme. Tarvastu
Peetri kiriku kohta jagas seletusi õpetaja Elve
Bender.
Peale lõunasööki külastasime Lusika turismitalu.
Ringkäik imelises aias oli
kosutav nii silmale kui
hingele. Perenaise Sirje
Kurveti terviseteemali-

Reisiseltskond Lusika talu aias.						Foto: Margus Mõisavald

ne vestlus lisas teadmisi
uuematest uuringutest
taimede tervendavast
mõjust inimorganismile.
Tagasiteel koju uudistasime Kärstna mõisa ja
selle ümbrust. Mõisa härrastemaja, kus 90 aastat
anti lastele kooliharidust,
toimib tänapäeval külakeskusena, siin on lasteaed ja perearsti vastuvõturuum. Hästi hooldatud

mõisapark ja rajatavad
geomeetrilise mustriga lillepeenrad näitavad peremehe hoolitsevat kätt. Eemal asuvas Kärstna mõisa
kalmistul on taastatud
Anrepite suguvõsa kabel
ja selle lähedal kõrgele
rändrahnule paigutatud
mälestusmärk Anrepi lõvi
ehk Uinuv lõvi. Kivi juures olev teatis märgib, et
monument Anrepi lõvi on

ainulaadne kunstiteos ja
arvatud „Eesti 100 aaret“
nimistusse.
Tänan reisiseltskonna
nimel Kalle Gastonit ja
Valdur Öövelit sisuka
päeva eest!
Tervistavat kultuurireisi
toetasid Mulgimaa pärimuskultuuri ja Kohaliku
omaalgatuse programm.
HELVE JOON
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Noorte suvekool Mulgimaal
10.–13. augustini toimus
B. G. Forseliuse Seltsi
Noortekogu 31. suvekool
“Üitsainus Mulgimaa”.
Seigeldi Lõuna-Mulgimaal ning piiriäärsetel
Lätimaa aladel. Suvekoolis osalesid Kambja, Haljala, Mõniste, Kolga-Jaani,
Tõstamaa, Rakvere, Mõisaküla ja Kilingi-Nõmme
noored.
Suvekool algas Helme
kihelkonnas. Tutvuti Helme ordulinnuse varemete,
koobaste ja allikatega. Edasi
siirduti Hallistesse, kus lõunastati nostalgiahõngulises
Halliste sööklas, seejärel
külastati Halliste Püha
Anna kirikut. Pärastlõunal
oodati suvekooli noori Mulgi Kultuuri Instituudis, kus
Kristi Ilves andis põneva
ja sisuka ülevaate mulkidest ja Mulgimaast, seda
kõike ehtsas mulgi keeles.
Esimese päeva õhtul jõuti
külastada veel Abja muuseumi ja Mõisaküla kooli,
kus toimus kohtumisõhtu
Mõisakülast pärit näitleja
Sander Rebasega. Suvekooli
majutuspaigaks oli Abja
gümnaasiumi õpilaskodu,
maitsvad toidud valmistasid

Suvekooli seltskond Lilli-Ungurini piiripunktis.

Abja gümnaasiumi söökla
kokad.
Teise päeva hommikult
tutvuti Mõisaküla muuseumiga, sõideti dresiiniga ning
külastati Mõisaküla MaarjaMagdaleena kirikut. Seejärel võeti suund Lätimaa
poole. Ipikus külastati muinasgermaani eeposte tõlkija
ja luuletaja Rein Sepa kodutalu. Ruhjas tutvuti sealse
kunstikooliga, kus direktor
Janis Galzons esitles õpilaste
töid, tutvustas kooli hooneid ning rääkis kohalikest
kunstiõppe võimalustest
ja tulevikuplaanidest. Külastati ka Ruhja jäätisevabrikut ning degusteeriti läti
parimat jäätist. Eesti poole

Foto Signe Vahtramäe

tagasi sõites tehti peatus
Lilli-Ungurini piiripunktis,
kus vaadati üle Balti keti
mälestusmärk ning lavastati suvekooli seltskonnaga
väike Balti kett. Tänavuse
suvekooli üheks elamuslikumaks sündmuseks oli Lilli loodusmaja külastus, kus
õpiti tundma lina töötlemise
erinevaid etappe, söödi
õhtusöögiks mulgi putru
ja korpe ning mängiti Alli
Laande juhendamisel mulgi
laulumänge. Mängusõõris osalesid kõik suvekooli
noored ja õpetajad, isegi
bussijuht kaasati mängima.
Kolmanda päeva esimeses pooles rännati Karksi
kihelkonna radadel, külas-

tades Polli Aiandusuuringute Keskust ning Seedri
puukooli. Pärastlõunal astuti läbi August Kitzbergi
tubamuuseumist, matkati
Karksi ordulinnuse varemetes ning vaadati eesti
suurimat õunapuud, seda
kõike Toivo Univeri juhatusel. Õhtupoolik veedeti
Paudi põlistalus, kus esmalt
pandi oma teadmised proovile Mulgimaa-teemalises
mälumängus, jalutati perenaise Riita Belouštšenko
juhendamisel matkarajal
ning imetleti sealset lille- ja köögiviljaaeda. Päev
lõpetati jutuvestja Piret
Pääri lugude ja Kulno Malva
muusika saatel sealsamas

Paudil lõkke ääres istudes.
Suvekooli viimase päeva hommikul tutvuti Abja
gümnaasiumiga, Mulgi vallast andis lühikese ülevaate
turismikoordinaator Kerstin
Rei. Päev jätkus töötoaga
MTÜ Mulgi Ukuvakas, kus
Piret Leskova rääkis MTÜ
Mulgi Ukuvaka tegevusest,
Mulgi rahvarõivastest ning
noored said ise teha kaaruspaela. Suvekooli neljandasse päeva jäi veel ka Pajumäe
talu külastus ja toodete
degusteerimine. Suvekool
lõppes Jõgevestel, Barclay
de Tolly mausoleumi juures.
Nelja elamusi täis päeva
järel jäeti hüvasti heade sõpradega ning tänati suvekooli
korraldajaid.
B. G. Forseliuse Seltsi
Noortekogu on asutatud
2012. aastal ning noorte
suvekoolid toimuvad igal
aastal erinevates maakondades. Suvekooli kava panid
kokku Mõisaküla kooli ja
Abja gümnaasiumi õpetaja
Maile Kreevs ning KilingiNõmme gümnaasiumi ja
Mõisaküla kooli õpetaja
Signe Vahtramäe.
MAILE KREEVS

Suvi Abja lasteaias

Lilli loodusmajas said lapsed ise
talutööd proovida. Foto Kairi Nigol

Suvi Abja lasteaias on
olnud äärmiselt tegus. Kevadel saatsime kooliteed
sammuma üheksa lapsega lennu. Toonaseid parimaid praktikaid järgides
me suurt seltskonda kokku
ei kutsunud ja korraldasime lõpupäeva perede kaupa. Kogusime ja panime

kokku videoklipi kõikide
laste tuleviku ja mineviku
mõtetest, kust siis perega
lõpetamisele tulnud laps
rühmakaaslaste tervitusi ja
soove vaadata sai. Kauges
tulevikus kooli lõpupeol
seda videot vaadates on vast
vahva arutleda, kas soovid
juuksuriks, tuletõrjujaks ja
tantsuõpetajaks saada ikka
veel päevakorras on.
Juuni lõpus hakkas pihta
kauavajatud lasteaia renoveerimine, mille lõppedes
saab lasteaiast energiatõhusam ja rõõmsama välimusega hoone. Lasteaiale
ehitatakse välja endise perearstikeskuse ruumid, ühte
tiiba saavad kolida maja
kõige pisemad, teisele poole
tulevad lasteaia tegevusruumid. Ehitusele eelnevalt
valisime ühiselt lasteaiale
ka uue logo, mis nüüd meie
maja küljele oma rõõmsa-

kujulise koha saab. Ootame
lõpptulemust juba pikisilmi.
Seoses sellega, et kevadel
jäid paljud plaanid teostamata, kutsusime kooliminejad augustikuus taas välja
ühele vahvale õppepäevale
„Päiv talun” Lilli loodusmajas.
Käbikesed kirjeldasid oma
päeva nii: Perenaine Ly ootas meid mulgi rahvariietes
ja tutvustas ennast lastele
mulgi keeles. Lapsed proovisid ka mulgi keeles enda
nime vastu öelda. Seejärel
laulsime päeva ilusaks.
Vaatasime mulgimaa kaarti ja tutvusime viie mulgi
kihelkonna nimetuste ja
rahvariietega.
Kõigepealt varusime loomadele sööta, võtsime loomapeete koos lehtedega ja
läksime lambaid ja kitsi vaatama. Lapsed lubati koplisse
ja said loomi silitada ja toita.

Seejärel läksime niitma.
Perenaine tutvustas lastele
vikatit ja luisku ja rääkis
ohutusest. Ta niitis heina ja
lapsed riisusid heina kokku. Heinaga läksime kuuri
alla, kus oli heina lõikamise
masin. Lapsed proovisid
seal heina lõikamist, käiaga
teritamist ja lisaks oli seal
hobuste vedruvanker, kus
sai istuda. Võtsime heina
kaasa ja läksime kanu ja
parte vaatama. Ühel kanal
olid tibud. Lapsed korjasid
mune.
Seal lähedal tallis oli üks
haige hobune ja lapsed käisid teda lohutamas. Samas
oli ka poni Josefiine ja temaga said lapse lähemalt tutvuda. Nad kammisid teda,
toitsid porganditega ja koos
tegime jalutuskäigu koplisse. Vahepeal vaatasime jäneseid ja muidugi kassipojad.
Lastele väga meeldisid kõik

loomad ja see, et neid sai
päriselt katsuda.
Seejärel pesime käed puhtaks ja perenaine andis meile koorepurgi, et me seda
loksutaksime. Siis muutus
koor võiks. Või määrisime
sepikule ja peale panime
mannapudrust ja munast
tehtud kreemi. Saime mulgi korbid , mis läksid ahju
küpsema. Kuni need ahjus
küpsesid rääkis perenaine
lastele linast muinasjuttu
ja vaatasime õppefilmi lina
kasvatamisest. Selle ajaga
said korbid valmis ja meil oli
väike lõunapaus.
Peale pausi vaatasime perenaise linapõldu ja lapsed
said ise katsuda kõiki lina
töötlemise masinaid. Päev
lõppes ühise ringmänguga,
milles kassipojad üritasid
osaleda.

Karksi-Nuia lasteaed avas koolimajas uue rühma
Augustikuu viimasel
päeval avas Karksi-Nuia
lasteaed uue Rebastenimelise rühma August
Kitzbergi nimelises
gümnaasiumis, kuhu
asusid mängima ja toimetama 20 koolieelikut.
Rühmaõpetajate arvates on uue rühma näol
tegemist väga hea ja
rahuliku õpikeskkonna-

ga, mis pakub rohkeid
võimalusi tegutsemiseks
ka kooli ruumides. See
kõik võimaldab omakorda lastele sujuvamat
üleminekut 1. klassi, sest
nad on juba majaga tuttavad.Mudilased ise kirjeldavad uut rühma kui
lahedat ja vahvat kohta,
kus on palju uusi mänge
ja kogu aeg midagi teha.

Lisaks on nad ise väga
uhked, sest saavad juba
olla koolis, kuigi käivad
siiski veel lasteaias.
ANNALIIS ALMRE
lasteaiaõpetaja
Karksi-Nuia lasteaia Rebaste
rühma töötajad Anneli Arras (vasakult), Heleri Rebane ja Annaliis
Almre ning muusika- ja liikumisõpetaja Ade Laande.

Foto: Kalmer Märtson

ABJA LASTEAED

Mulgi mälumäng KATESE
On rõõm taas kutsuda mälumängureid osalema Mulgimaa mälumängus, sel
korral siis kaheksandat
hooaega.
Mälumängu eesmärgiks
on väärtustada ja tutvustada
Mulgimaale omast elulaadi,
tavasid ja kombeid, propageerida mulkidele ning laiemale
üldsusele Mulgimaa ajalugu,
rahvarõivaid ja kultuurilist eripära ning tugevdada Mulgimaa
pärandkultuuri piirkonna erinevate paikkondade vahelist
koostööd.
Mälumängus on oodatud
kaasa lööma kõik huvilised!
Võistkonnas on kuni 5 liiget.
Vanusepiirangut ei ole.
Mulgi mälumäng toimub
5-etapilisena, iga etapp erinevas kihelkonnas, üks kord
kuus, teisel kolmapäeval kell
19:
14. oktoober 2020 Halliste kihelkond, Halliste rahvamaja
11. november 2020 Karksi
kihelkond, Karksi-Nuia kultuurikeskus
13. jaanuar 2021 Tarvastu kihelkond, Mustla rahvamaja
10. veebruar 2021 Helme kihelkond, Ala rahvamaja
10. märts 2021 Paistu kihelkond, Paistu rahvamaja
Küsimusi koostavad Enno
Liiber, Piia Mänd, Alli Laande,
Anne-Ly Ütsik, Kaire Kannistu
ja Anne Pai. Igas etapis küsitakse 23 küsimust. Õige vastuse
eest saab 2 punkti. Kui õiget
vastust teab ainult üks võistkond, siis saab ta vastuse eest
3 punkti. Viimase, pildivooru
küsimuse eest on võimalus
kiiresti õigesti vastates teenida
4 punkti.
Kõikide etappide eest saadud
punktid summeeritakse ja selgitatakse üldvõitja. Juhul, kui
mõnel võistkonnal on võrdne
arv punkte, esitatakse lisaküsimusi, kuni selgub paremusjärjestus.
Mälumängu lõpetamisel auhindame võistkondi tänukaardi
ja meenetega. Osalejate vahel
loositakse välja auhindu.
Tänavu valisime teemadeks
mulgi kultuur, kirjandus ja
keel, Mulgimaa omavalitused,
loodus, sport, muusika, video,
esemed, pildid, varia. Ei saa me
läbi Lätitagi ning oodata on ka
soome-ugri küsimusi.
Palume võistkondadel registreerida hiljemalt 7. oktoobriks aadressil: kai.kannistu@
viljandimaa.ee
Toetajad: Eesti rahvakultuuri
keskus, Mulgi vald, Tõrva vald,
Viljandi vald, Mulgi kultuuri
instituut, Karksi-Nuia kultuurikeskus.
KAI KANNISTU
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Kotkanoored laagris

Kõik osalejad said kokku ühispildil.

																	

Selle suve tegemistest
on saanud ajalugu. Kevadised plaanid suutis
nurjata koroonaviirus
ning aprilli-maisse kavandatud ekskursioonid,
maastikumängud, pidulikud rivistused ja laagrid
jäid enamasti teostamata.
Õnneks suutsid mõned
noorteüritused siiski kalendris end paika seada ja
nähtamatu pahalase hetkelist tähelepanematust
kasutades teostuda. Koos
Tarvastu eakaaslastega
käisid mõned Halliste
kotkanoored ellujäämislaagris. Võimalust kasutasid üksnes kõige julgemad. 10. augustil algas
maakondlik suur kotkanoorte laager Nuutsakul.
Kahjuks jäime erinevatel
põhjustel sellest eemale.
Mööduva suve suurürituseks kujunes Halliste
kotkanoortele rühmade
ühislaager RMK Loodi
puhkealal. Laagripaigas
kohtusid juba vanad sõbrad NK-KT Ümera ning
Halliste rühmadest, KT
Tarvastu ja Holstre rühmast. Külalistena osalesid

Saue kodutütred, kelle
juht Gea Liblik Sakala
noortele sagedaste ühiste
ettevõtmiste kaudu juba
omaseks saanud on. Loodi puhkeala kaunile järvekaldale kerkis 14. augustil
telkidest küla. Esimene
õhtu mööduski majakeste
ehitamise kunsti kohta
käivate teadmiste lihvimise, rivi- ja laagrikorra
meeldetuletamise ning
tantsuplatsil lustimise
seltsis. Naiskodukaitse
Sakala ringkonna usinate daamide ning nende
abiliste käed rajasid metsaveerele väliköögi, kus
valmis laagriliste kõhutäide. Muusika ja kilked
vaikisid alles südaööks.
Järgmisel hommikul
veeresid laagriplatsile
politsei, maanteeameti
ja Elektrilevi kirjadega
sõiduvahendeid, millest
peagi vajalikud vahendid
välja kraamiti. Metsas
varem valitud aladele rajasid noortejuhid oma õppeväljakud. Kotkanoorte
eluks vajalike tarkuste
jagamine algas tavakohase rivistusega ning kes-

tis lausa järgmise varahommikuni. Ühtedele
oli õpitubades palju värskendamisele kuuluvat
tarkust, teistele aga peaaegu esmakordne tutvus
seesuguste teemadega.
Kogenud kotkanoortel
oli võimalus õpitubades
instruktoritele abiks olla
ning ise teadmiste-oskuste jagaja rolli katsetada.
Ükski noorte silmis hea
laagri nimetusele kandideeriv ettevõtmine ei saa
mööduda paukude ja sõjamänguta. Teemaga alustas süütutest vahenditest
tule võlumist õpetanud
Birgit. Metsa eksimise
vältimiseks seletas Taivar maakaardis peituvat
teadust. Käepäraste vahendite kasutamise õhinast tekkinud äparduste
tohterdamine sai selgemaks Tiina ja Olevi abiga. Õhtupoolikul kostus
metsast juba paugutamist
koos puude raginaga,
sest puhkes värvikuulidega lahingutegevus ühe
aardekasti pärast ning
lõkkeõhtu peategelane
vajas puid. Suure elevuse

põhjustas pallide otsimise mäng. Siiski aimdus
õhust pinget, sest muidu
sõbralikud kaitseliitlased tõmbusid õhtusöögilt
metsarüppe ja vestlesid
oma raadiosides saladuslikel teemadel.
Laagriplatsil jätkas rahumeelne tantsumuusika, oli alanud disko. Sünnipäevalaulu esitamiseks
ja maiustamiseks jagus
põhjust ühislaagri mõlemal õhtul. Sõjapealikuga
äravahetamiseni sarnanev Raul Astel kamandas
noored peagi rivistusele
selgitamaks kujunenud
taktikalist olukorda. Enne
lustimise taastumist tekitati laagrilistest luuremängupaarid, mille
koosseisus pidi olema
vähemalt üks öise metsa
kogemusega kotkanoor.
Pisemad tegelased said
end eeldatavale öisele retkele kirja panna üksnes
suure soovi olemasolul.
Loobujaid oli vähe!
Päike lahkus laagriplatsilt esimesena. Teda asendas nüüd lõke. Peagi said
luurajad kaardi ja ülesan-

de kirjelduse, tegid läbi
kohustusliku varustuse
kontrolli ning siirdusid
pimedasse metsa. Mahajääjate südamelöökidele
lisasid kiirust kaugusest
aeg-ajalt kostvad lasud.
Peagi lahkusid laagrist
viimasedki luurajad.
Ülesande täitmiseks
pidi patrull läbima kaardi
järgi öises metsas kolm
kilomeetrit. Vaenlane passis luurajaid kohtades,
kus edasiliikumine viinuks meie patrulli kellegi asjasse pühendamata
külaelaniku õuekoera
teeninduspiirkonda või
muidu ohtlikku paika.
Põnevust jagus, käidud
kilomeetreid kogunes,
peidetud teateidki leiti!
Enne päikese telklinna
tagasitulekut olid kõigi
paaride raportid kenasti
sõjapealiku laual.
Laagri viimasel päeval
oli võimalik õhupüssidest
märkide sihtimist proovida, rivi sassi ajamisega „Taivari programmis“
osaleda, värvikuulidega
märki lasta ja lõppeva
laagri kohta oma arva-

Foto: Enn Pinsel

must tegijatega jagada.
Ikka veel tiirutasid õhus
meediagrupi väsimatud
droonid, klõpsusid pildikastid-videokaamerad.
Laagri tegevuste kajastamisega tegeldi tõsiselt,
sest üks hea pilt seletab
toimuvat kiiremini ja paremini mistahes teatmeteosest!
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmade ühislaager sai teoks Isamaalise Hariduse Programmi
vahendite toel. Projekti
kirjutas Ümera kotkaste
pealik Olev Luik. Laagri
viisid läbi osalenud rühmade noortejuhid. Abilistena lõid kaasa mitmed
lapsevanemad, Naiskodukaitse Sakala ringkond,
Kaitseliitlased. Laagrit
aitasid sisustada ja toetasid: Viljandi vald, RMK,
Tere, PPA, Maanteeamet,
Elektrilevi.
Täname kotkanoorte
nimel kõiki, kes meie tegemistesse heatahtlikult
suhtusid!
ENN PINSEL
NK Halliste rühma pealik

1. september Abja gümnaasiumis

Kati Ojaloo sai oma tahtmise

Sellel aastal 1. septembri
aktusel harjumuspärast
sagimist ei olnud. Oma jälje
kooliellu on jätnud kevadel
levinud viirus.
Abja gümnaasiumi saali
kogunesid seekord vaid 1. ja
12. klass koos vanematega.
Ülejäänud klassid said aktusest osa video vahendusel.
Nii nagu ikka, olid nii
suured kui väikesed ootusärevalt valmis oma kooliteed alustama. 1. klassile
jagas pidulikult kätte nende
esimene aabitsa Abja gümnaasiumi direktor Ardo
Agasild. Ei jäänud kingitusest ilma ka kaheteistkümnes klass. Nemad said Abja
gümnaasiumi märgid.
Nii esimesse kui ka kaheteistkümnendasse klassi tuli

30-aastane Mulgi vallast
pärit vasaraheitja Kati Ojaloo heitis Soomes uueks
Eesti naiste vasaraheite
rekordiks 71.50 m, mis
maailma jooksvas edetabelis annab tänavu 14.
koha. Tema senine parim
tulemus 68.16 m pärines
eelmise aasta maikuust.
Kati Ojaloo on esimene
eestlanna, kes 70 m kaugemale heitnud. 60 m joone
on Eestis ületanud üldse
viis naist. Maailmarekord
vasaraheites kuulub poolakale Anita Wlodarczkule
82.98 m ja on püstitatud
2016. aastal. Tema on maailmas ainus naine, kes on
vasara 80 m kaugemale
heitnud.

Õpetaja Annely Pilk oma uute õpilastega.

seekord 14 õpilast.
Aktusel kõlasid meie kooli õpilaste kaunid laulud.
Aktus lõppes pidulikult 1.
klassi välja viimisega nende
oma päris esimesse klassiruumi.

Foto Keijo Koort

Soovin kõikidele kolleegidele ning õpilastele jõudu
ja jaksu järgnevaks õppeaastaks.
ANNELY PILK
Abja gümnaasiumi 1. klassi
klassijuhataja

Kati Ojaloo alustas oma
sporditeed Halliste põhikoolis, kus näitas üles
visadust ja sihikindlust.
Ta oli väga mitmekülgne
ning tuli paljudel aladel
maakonna koolinoorte
võistlustel esimesele kohale. Saades põhikoolis
mitmekülgse üldfüüsilise
ettevalmistuse, hakkas ta
gümnaasiumis õppides
vasarat heitma. Täna on ta
viiekordne Eesti meister
Kati Ojaloo kirjutas end rekordinaiste vasaraheites ning raamatusse.
Foto: Fotoraat
kaitsnud vabariigi au paldi ja medalite hinda teab
judel võistlustel. Treeninainult Kati ise.
gute kõrvalt on Kati OjaÕnnitleme teda uue reloo suutnud omandada
kordi puhul ja hoiame
kõrghariduse ning teenida
pöialt edaspidiseks!
igapäevaseks elamiseks ja
sportimiseks raha. RekorLEO LIIBER
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Maal elamise päev Mulgi vallas

					
26. septembril
PÄEVAKAVA
Halliste

Abja-Paluoja

• Halliste põhikool
• Kaarli rahvamaja, kus tutvustavad end Halliste ja Õisu lasteaed, Uue-Kariste rahvamaja, Halliste rahvamaja, Vana-Kariste
seltsimaja, Mulgi külamuuseum, Eesti Ngak-Mang Instituut
MTÜ (traditsiooniline Tiibeti meditsiin), Rimmo külaselts, Õisu
Rahvaselts MTÜ, Õisu raamatukogu.
Rahvamaja saalis toimub alates 11.00 otseülekanne Abja kultuurimajas toimuvatest ettekannetest

• Abja gümnaasium ja Abja spordi- ja tervisekeskus. Koolis tutvustab end ka
Abja lasteaed.
• Abja kultuurimaja, kus tutvustavad end Abja noortekeskus, Abja
päevakeskus, Penuja Külaarendamise Selts ja külamaja, Muuvi Stuudio
MTÜ, Abja Koolituskeskus MTÜ, Eesti Looduskaitse Seltsi A. Kitzbergi
nimeline osakond.
• Arne Lepla galeriikool
Külastusaeg: 10.00–18.00
• Abja muusikakool
Külastusaeg: 15.00
• Abja-Paluoja päästekomando
• Toom Tekstiil AS

Tutvumiseks avatud 11.00–13.00

Mõisaküla

Tutvumiseks avatud 11.00–14.00
• Mõisaküla kool, kus tutvustab end ka Mõisaküla lasteaed.
Avatud on raamatukogu.
• Kultuurimaja, kus tutvustavad end Mõisaküla muuseum,
Mõisaküla noortekeskus.
Kultuurimaja saalis toimub alates 11.00 otseülekanne Abja
kultuurimajas toimuvatest ettekannetest.

Karksi-Nuia ja Polli

Tutvumiseks avatud 13.00–15.00
• August Kitzbergi nimeline gümnaasium ja spordikompleks,
kus tutvustab end ka Karksi-Nuia lasteaed.
• Karksi-Nuia kultuurikeskus, kus tutvustavad end Karksi-Nuia
noortekeskus, Lilli külamaja, Karksi kultuuriselts ja Karksi
külamaja, MTÜ Tuhalaane ja külamaja, Karksi-Nuia pensionäride ühendus, Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts, Hülle
Haabi Karksi Noorte Kunstistuudio, Karksi-Nuia spordikool.
Avatud on Karksi-Nuia raamatukogu ja turismiinfopunkt.
• Alates 11.00 saab LED-ekraanilt vaadata otseülekannet Abja
kultuurimajas toimuvatest ettekannetest.
• EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei kogudus. Võimalus tutvuda
väljapanekuga „EAÕK Karksi-Nuia kirik mälestisena ning kiriku
vaimulike ja koguduse osa paikkonna kultuuriloos“.
• Karksi Peetri kirik
• AS Textuur
Külastusaeg: 13.00–15.00
• Nuia PMT AS
Külastusajad: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
• Hanval Metall OÜ
Külastusajad: 13.00, 14.00
• Eesti maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus – vaadata saab näitust „100 aastat aiandust Pollis“ ja toimub õunte
degusteerimine. Alates 11.00 toimub saalis otseülekanne Abja
kultuurimajas toimuvatest ettekannetest.
• Cerbos OÜ tutvustab oma tegevusvaldkonda ja tooteid. Vajadusel saab professionaalset nõu ja abi oma ala asjatundjatelt.
• Avatud on Karksi lennuväli Pollis kell 11.00–13.00.
Kohal on mõned väikelennukid ja lihtne tehnika, mille abil saab
korras hoida terve lennuvälja. Koolidirektor Hendrik Agur, kelle
maakodu maadele sai rajatud väikelennuväli 16 aastat tagasi,
räägib lennuhuvist ja väikelennundusest.
Lisaks on kohal Karksi-Nuia Tulekaitse Selts koos tehnikaga.
Mulgi putru pakub Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse selts.
• MULGI VAKK väljanäitus-jutuplats Polli külas 11.00–15.00

Tutvumiseks avatud 14.00–16.00

• Abja kultuurimajas ettekanded alates 11.00
o Mulgi valla vallavanema Imre Jugomäe tervitus
o Ettevõtlusest Mulgi vallas – Arvo Maling, Mulgi valla volikogu esimees,
Nuia PMT AS tegevdirektor
o Mulgimaa Arenduskoda
o Mulgi Kultuuri Instituut
o Maale tuleku kogemustest Halliste näitel –
kogukonna entusiast Andres Rõigas
o Kinnisvarast Mulgi vallas: Arco Vara, Mario Karro
Maakleritelt saab infot Mulgi valla kinnisvaraobjektide müügi, hindamise,
kasutuslubade jms kohta 11.00–14.00.
o Sport Mulgi vallas – Leo Liiber, Mulgi valla spordikomisjoni liige,
Karksi-Nuia spordikooli direktor
• 16.00 päeva lõpetamine Abja kultuurimajas.
Kontsert – esinevad tantsurühm Samm Sassis, kammerkoor Kungla,
Vou tantsutrupp.
Auhindade loosimine.

Osale päevaloosis!

Auhinnamängus saab osaleda, kui oled ükskõik millisest avatud punktist (Abja-Paluojal, Hallistes, Karksi-Nuias, Mõisakülas ja Pollis Cerbos OÜ-s) saanud templi oma templilehele ja lisaks
laadalt Mulgi Väiketootjate Liidu telgist Mulgi Märgi kleepsu. Kokku viis erinevat templit ja üks
kleeps. Templilehti saab kõigist punktidest. Pane see täidetuna loosikasti Abja kultuurimajas.
Peavõit on Dražice 80 l elektriboiler Cerbos OÜ-lt. Lisaks loositakse välja kinkekomplekt Mulgi
Väiketootjate Liidult ja kell Polli keraamika- ja käsitöökojalt.
Loosimine toimub lõppkontserdil Abja kultuurimajas.
Lisainfo:
• Kui transpordivõimalus endal puudub, saab registreerida tellitud bussile. Info ja registreerimine
Kerstin Rei 5556 0847, kerstin@mulgivald.ee või Piret Kask 435 5527, turism@karksi.ee
Registreerimine on avatud kuni 18. septembrini või kuni kohti jätkub. Pilet 2 eurot.
Kell 10.00 Polli bussipeatus
Kell 10.15 Karksi-Nuia bussijaam
Kell 10.30 Abja-Paluoja bussijaam
Kell 10.40 Mõisaküla bussijaam
Kell 11.00 Halliste külastamine
Kell 12.00 Mõisaküla külastamine
Kell 13.15 Polli laada külastamine
Kell 14.00 Karksi-Nuia külastamine
Kell 15.00 Abja-Paluoja külastamine
Kell 16.00 Abja-Paluojal kontsert
Kell 17.00 Abja–Mõisaküla–Halliste–Polli–Karksi-Nuia
• Tallinnast tuleb buss Mulgi valla elu-oluga tutvuma koostöös Maaelureisidega. Tule kaasa, sest
võib-olla hakkab just Sind huvitama elu piirkonnas, kus toimub palju põnevaid ettevõtmisi. Päeva
jooksul saame neist ülevaate ja lisaks näeme ümbruskonna ilusat loodust. Ja näed isegi, et pealinnast sõit Mulgimaale ei ole üldsegi pikk ega tüütav!
Täpsem sõidukava lehel www.maaelureisid.ee
Registreerimine sõiduks kas kodulehel asuva vormi kaudu või
helistades telefonil 502 9006 (Marianne Rosenfeld)
Kontaktisik: Kerstin Rei, kerstin@mulgivald.ee, tel 5556 0847

Polli Küla Kultuuriselts
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
Sept-okt I korruse fuajees Mika Aimi fotonäitus “Tänava
vaist”
23.09 kell 18 kohtumisõhtu – Priit Kuusk alias Wend, uudisteankur, matkasell, kokk.
24.09 kell 17 Meelespea klubiõhtu. Külaliseks Alibi Duo
Sürgaverest
26.09 „Maal elamise päev“. Alates kella 11-st temaatilised
loengud, kell 14–16 tutvustavad end Abja kultuurimaja,
Abja noortekeskus, Abja päevakeskus, Penuja Külaarendamise Selts ja külamaja, Muuvi Stuudio MTÜ, Abja Koolituskeskus MTÜ, Eesti Looduskaitse Seltsi A. Kitzbergi
nimeline osakond,
kell 16 päeva lõpetamine kontserdi ja auhindade loosimisega!
3.10 kell 19 Komöödiateatri etendus „Kutse juubeliks - Pille
Pürg ja tema 10 Eesti prominenti“. Pääsmed 17.- /15.- (soodus) saadaval Abja kultuurimajas ja Piletilevis.
4. 10 kell 15 loengupäev Sass Hennoga.
5. 10 kell 13 Mulgi valla õpetajate pidulik tänuüritus.
5.10 kell 19 Muusika 102 Eestimaale – Emile Parisien
(sopransaksofon) ja Roberto Negro (klaver) Prantsusmaalt.
Pääsmed 7.- /5.- (soodus) enne kontserti kohapeal.
13.10. kell 18 täiskasvanud õppija nädala tunnustusüritus.
17.10. kell 10 Meelit Männiste mälestusturniir kabes.
HALLISTE RAHVAMAJA
17.09 kell 18 Annatares Mõisaküla harrastusteatri etendus
„Tuti“.
20.09 kell 12 Kaabsoo korallküünla õpituba. Osalustasu 7
eurot (sisaldab materjali ning valminud küünla saab endale). Töötuba sobib ka lastele. Kell 12–14 käsitööküünalde
müük. Registreerimine: hallisterahvamaja@mulgivald.ee
või tel 5886 1997.
25.09 kell 19 Annatares Teatrihoovi etendus „Proua kadunud ema“.
26.09 kell 11–13 Maal elamise päeva raames rahvamaja
tutvustus Kaarli rahvamajas.
27.09, 4.10, 18.10, 25.10 kell 13–15.30 õpituba „Kasutatud
riiete disainimise väikesed nipid“. Tasuta. Registreerimine:
hallisterahvamaja@mulgivald.ee või tel 5886 1997.
2.10 kell 12–17 Eakate päev, mida sisustavad Toomas Anni,
kapell UKAAS, üllatuskülaline.
Registreerimine kuni 25.09 Uue-Kariste rahvamaja tel 5348
2842, Kaarli rahvamaja tel 5625 9772 ja Halliste rahvamaja
tel 5886 1997. Buss väljub: 10.15 Rimmust, 10.30 Uue-Karistest, 10.45 Vana-Karistest, 11.00 Kirjust, 11.05 Kullast, 11.30
Päidrest, 11.45 Õisust ja 11.50 Kaarlist. Tagasisõit kell 17.

Kutse laadale
Mulgi vallas on 1379 ettevõtet ja organisatsiooni, aga
tublisid tegijaid veelgi rohkem. Näitame, et siin on hea
elada ja töötada Maal elamise päeval 26. septembril
kell 11–15 Pollis toimuval väljanäitus-jutuplatsil
MULGI VAKK.
• Laada-ala, spordiala ja toiduala
• Mulgi hoidiste konkurss „Mulke Purk“
• Ekskursioonid Cerboses ja Polli aiandusuuringute
keskuses
• Meistriklass vähelevinud marjakultuuridest
• Cerboses pelletigrilli ja suitsuahju demo
• Kohaliku kultuuri- ja spordielu tegijad
• Palju muud huvitavat
Head Mulgi valla väike-, kodu- ja
hobitootjad, teenusepakkujad,
loomeinimesed,
gurmaanid ja fanaatikud, andke
endast märku indrek@mulk.ee.
Täidame ühiselt MULGI VAKA.

HALLISTE RAAMATUKOGU
1.–30.09 raamatunäitus „Metsast ja aiast potti“.
7.–28.09 raamatunäitus „Ilon Wiklandi maailm“.
1.–28.10 raamatunäitus „Üksi teiste seas“.
1.–30.09 raamatunäitus „Eesti rahvajutu aasta 2020“
Halliste põhikoolis.
1.–30.09 raamatunäitus „Noortelt kirjanikelt noortele
lugejatele“ Halliste põhikoolis.
5.–30.10 raamatunäitus „Nukitsa auhinna saanud raamatud“ Halliste põhikoolis.
KAARLI RAHVAMAJA
12.09 kell 11 Mulgi valla Lusikapidu. Õnnitletakse väikseid
vallakodanikke.
20.09 kell 15 Kaabsoo korallküünla õpituba. Osalustasu
7.- (sisaldab materjali ning valminud küünla saab endale).
Töötuba sobib ka lastele. Samal ajal käsitööküünalde müük.
Registreerimine: kaarlirahvamaja@mulgivald.ee või
tel 5625 9772.
26.09 kell 11–13 Maal elamise päev.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
1.–24.09 II korruse fuajees ja sinises saalis Mulgi valla
kunstnike näitus.
25.09–30.10 näitus „Tantsupidude lugu“ sinises saalis.
1.–30.10 näitus: Eerik Hunt „De visu“ – oma silmaga
II korruse fuajees. Näitused on avatud E–N 9–17, R 9–15.
25.09 kell 19 Anneli Arraste mälestusõhtu.
26.09 kell 13 Maal elamise päev.
27.09 kell 12 Pühapäevased kohtumised, Mart Jüssi
„Hüljeste elu”.
1.10 kell 12 eakatepäeva tähistamine, esineb Voldemar
Kuslap.
6.10 Koolinoorte teatripäev.
14.10 kell 18 Juhan Uppini kontsert.
16.10 kell 20 Oma maja 16, tantsitab ansambel Parvepoisid.
17.10 kell 11 Mulgi nädala lõpetamine. II Mulgi Söögi
Vestival ja Mulgi raamatulaat.
kell 15 Mulgi laulukonkursi lõppkontsert.
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
7.10 kell 17 õpitund „Tervis Mulgimaa taimedest“. Külas Ly
Laanemets. Võimalus degusteerida ja kaasa osta tooteid.
Eelregistreerimine tel 435 5526.
1.–30.09 näitused „Tüdrukud ja tütred“ ja „Magusameistrid“.
1.–31.10 näitused „Õnne valem“ ja „Tujud ja tunded“.

MULGI VAKK
väljanäitus-jutuplats

Polli külas kell 11.00–15.00

11.00 Laada algus Polli aiandusuuringute keskuse ees
Polli aiandusuuringute keskuse saalis otseülekanne
Abja kultuurimajas toimuvatest ettekannetest.
12.00 I Polli aiandusuuringute keskuse ja Cerbose ekskursioon (10 osalejat)
12.30 Karksi-Nuia muusikakooli kontsert
13.00 Hoidiste konkursi „Mulke Purk“ osalejate esitamise viimane aeg
13.00 MEISTRIKLASS. Vähelevinud marjakultuuride
kasutamine aias ja köögis. Elmar Zimmer, Seedri
Puukool OÜ
13.00 Mulgid tehnikaspordi MM-lt. Demod ja intervjuud.
Kert Varik – külgvankrite motokross, Janno Ligur – rallikross, Mattias Siimann – jetisport.
14.00 II Polli aiandusuuringute keskuse ja Cerbose ekskursioon (10 osalejat)
14.30 Hoidiste konkursi „Mulke Purk“ auhinnatseremoonia
14.40 Laadaoksjon
15.00 Laada lõpetamine
Päeva jooksul õllenautlemise mängud, laste tegevused,
pelletigrilli ja suitsuahju demod.
Mulke ja Mulgi tooteid tutvustab
külalistele Priit Oks.
Laada otseülekannet saab vaadata
ja tooteid osta Mulgi Väiketootjate
Liidu kodulehelt mulk.ee

LILLI KÜLAMAJA
29.09 kell 12 “Käes on sügis”. Külla tulevad Mulgi valla sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi ja piirkonnajuht Dmitri Orav.
MULGI KÜLAMUUSEUM
Alates 10.09 näitus „Aeg ei peatu“. Kellad erinevatest ajastutest. Muuseum avatud kokkuleppel tel 520 4205.
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
25.09 kell 20 Saadame suve ja võtame vastu sügise! Avame
hooaja tantsuõhtuga Mõisaküla suveaias. Tantuks UdoBand, üllatused! Stiiliks KOLHOOS-SOHVOOS! Parimale
kostüümile auhind (oodatud kõik lüpsjad, traktoristid,
kombainerid, esimehed jne.) Pidu on laudadega ja ettetellimisega 7.- kohapeal ilma lauata 10.-.
26.09 „Maal elamise päev“ kultuurimaja avatud 11–13
huvilistele sisulise töö tutvustamiseks, võimalik kohapeal
vaadata otseülekannet Abja kultuurimajas toimuvatest
loengutest.
1.10 kell 13 eakatepäev. Kaetud suupistelaud. Pane ennast
kirja 25.09 telefonil 525 6049 (Laine), 5332 4168 (linnavalitsus).
15.10 kell 15 Tšernobõli veteranide kokkuksaamine.
Kontsert, suupisted. Anna enda tulekust teada 5332 4168
(linnavalitsus).
16.10 kell 19 EHH- teatri komöödia „ Unelmate laps“. Pääse
6.-, enne ja pärast etendust avatud Teatrikohvik.
24.10 11–15 Eesti rahvamajade päev. Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku
saavad, tegeletakse erinevate huvidega – seeläbi hoitakse
elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu.
MÕISAKÜLA MUUSEUM
Alates 22. septembrist rändnäitus “Eesti organiseeritud
tuletõrje 100”. Näituse on koostanud Eesti Tuletõrjemuuseum koostöös päästeametiga.
26. septembril “Maal elamise päev”. Muuseum huvilistele
avatud kuni kl 9–15
UUE-KARISTE RAHVAMAJA
23.09 kell 17 Klubi 60+ hooaja avamine. Külas Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ja piirkonnajuht Ene Maaten.
26.09 kell 11–13 Maal elamise päeva raames rahvamaja
tutvustus Kaarli rahvamajas.
2.10 kell 12 Klubi 60+ ja kapelli UKAAS osalemine eakate
päeval Halliste rahvamajas.
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja
Monika Erreline. Info tel 5348 2842.

ABJA KULTUURIMAJA RINGID
HOOAJAL 2020/2021
Esmaspäev: naisansambel Viisivakk alustab
5. oktoobril kell 18.15, juhendaja Anne Gomaa.
VOU Juuniorid alustab 14. septembril kell 16
Abja spordi-ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
VOU alustab 14. septembril kell 17, Abja spordi-ja
tervisekeskuse rohelises saalis, juhendaja Elle Agar
Teisipäev: laste lauluring 4–6-aastastele alustab
6. oktoobril kell 16.30, juhendaja Ruth Mõttus, ootab
lapsi koos vanemaga.
Naiskoor Õbeäidsme alustab 22. septembril kell 18,
juhendaja Külli Salumäe, koor ootab lauluhuvilisi.
Kolmapäev: nunnuklubi vanusele 0,5–3 aastat alustab
7. oktoobril kell 11, juhendaja Ruth Mõttus. Ootame
ootab lapsi vanematega.
Line-tants alustas 9. septembril kell 18, juhendaja Signe
Rosenberg.
MiniVOU alustab 16. septembril kell 18, Abja spordija tervisekeskuse rohelises saalis, juhendajad Elyse
Järvelaht ja Emily Lapun.
Neljapäev: mulgi keele õpe alustas 11. septembril kell
19 Abja raamatukogus. Juhendaja Alli Laande.
Pühapäev: lasteteater Cipolino alustab 4. oktoobril,
juhendajad Viive Niinemäe, Ruth Mõttus.
Memmede tantsurühm Meelespea alustab septembris, juhendaja Viive Niinemäe.
Kapell De La Rosa alustab septembris, juhendaja
Enno Mõttus.
Naisrahvatantsurühm Wallatud ja näitering Kolmas
Voorus alustavad juhendaja leidmisel.

Teated ja reklaam

16

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid

Mulgi valla infoleht

1. OKTOOBER

AIME RÄIM		

85

15. OKTOOBER

OLVI SEPP		

84

1. OKTOOBER

KALJU LÕIVUKENE

70

15. OKTOOBER

HELJO REEMETS

81

2. OKTOOBER

JAAN SOMELAR		

84

15. OKTOOBER

VELLO LIIV		

81

2. OKTOOBER

ANATOLII PODDUBNYI

84

15. OKTOOBER

SILVI METSAVAS

81

2. OKTOOBER

ENE TALU		

84

15. OKTOOBER

RUTTI EINSOO		

70

2. OKTOOBER

REIN KOOV		

83

18. OKTOOBER

AINO PURTSAK		

86

3. OKTOOBER

SALME RUUSING

94

18. OKTOOBER

IDA SCHIHALEJEV

83

4. OKTOOBER

MAIMU JÄRV		

84

18. OKTOOBER

VALENTINA BAUM

83

4. OKTOOBER

JAAN METS		

70

18. OKTOOBER

LEENI FOMITŠEV

70

5. OKTOOBER

ELFRIEDE KUUSKSALU 87

19. OKTOOBER

OSKAR SOOVIK		

97

5. OKTOOBER

PEETER ALLIK		

81

19. OKTOOBER

MÄRT LOND		

90

5. OKTOOBER

MALLE SEPP		

70

19. OKTOOBER

REIN KÕÕRA		

84

5. OKTOOBER

LUULE TORIM		

70

19. OKTOOBER

JÜRI LUIK		

81

5. OKTOOBER

ARVO HUNT		

70

19. OKTOOBER

MAIRE NAEL		

80

6. OKTOOBER

AINO VIIDIK		

91

20. OKTOOBER

LIIDIA HEINASAAR

99

7. OKTOOBER

TIIU TENNO		

85

21. OKTOOBER

EUGEN JENTS		

95

7. OKTOOBER

VAIKE RIIS		

83

21. OKTOOBER

ERIKA ILGER		

70

KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!
KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!
KÜTAME
TOAD
SOOJAKS!

7. OKTOOBER

HELLE JOONAS		

75

22. OKTOOBER

ROMUALDAS RIGERTAS 86

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.

8. OKTOOBER

IRLANDA KARTAU

93

22. OKTOOBER

MIHHAIL BELITŠKIN

8. OKTOOBER

HILDA RÕIGAS		

89

23. OKTOOBER

HELGI-LINDA TAMBERG 86

8. OKTOOBER

ROZA KOPPEL		

81

25. OKTOOBER

ASTA PEDAJA		

91

9. OKTOOBER

ELVE PULIN		

84

25. OKTOOBER

ELVE PALU		

82

10. OKTOOBER

JUTA IKKONEN		

85

26. OKTOOBER

TATJANA NÕMMIK

81

11. OKTOOBER

ASTA PÄRNIS		

91

27. OKTOOBER

JAAN VARI		

88

11. OKTOOBER

ILVI CANNON		

83

27. OKTOOBER

ERKI NÕUMEES		

85

11. OKTOOBER

ILME KÜBER		

80

27. OKTOOBER

VESA JOUNI ANUNTI

70

12. OKTOOBER

SILVIA TAUTS		

75

29. OKTOOBER

REETA METS		

90

13. OKTOOBER

LEHTE VIITAS		

85

30. OKTOOBER

AILI HUMMAL		

81

13. OKTOOBER

RALF LINNUPUU

75

30. OKTOOBER

EVI OJA			

81

14. OKTOOBER

ANDRES KIVILAAN

75

31. OKTOOBER

HELMI MINSKI		

84

14. OKTOOBER

NIINA SIKKA		

75

31. OKTOOBER

UNO-HELDUR UKE

84

15. OKTOOBER

SALME MOOR		

87

15. OKTOOBER

PEETER SCHIHALEJEV 85

31. juulil sündis Janne Järvelti ja
Heiko Riieti perre poeg
KARL-KRISTEN
5. augustil sündis Tuuli Kikkase ja
Rain Liivoja perre tütar
MARIE-ELIISE
8. augustil sündis Reelika Luhaääre ja Peedu Pajunurme perre poeg
GREGOR

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:
49 94
511 557
85 83
85 83
Või helista: 557 511
49 94

511 85 83

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

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

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

KAARLI RAHVAMAJA TEATED
NAISANSAMBEL ROSIN ootab oma kollektiivi uusi
liikmeid. Esimesed proovid algavad 07.10.2020

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

RAHVATANTSURÜHM TUREL ootab oma kollektiivi uusi

ESTHER KUNTUS

liikmeid. Treeningud algasid 08.09.2020. Trennid toimuvad
Kaarli rahvamajas

24.03.1942–13.08.2020

Koostajad:

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

KARKSI PEETRI KIRIK
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

19.06.1941–14.08.2020

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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!

20.09 kell 14 jumalateenistus armulauaga

LJUDMILA MÄNNIK

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
27.09 kell 14 jumalateenistus armulauaga
11.10 kell 14 jumalateenistus armulauaga
25.10 kell 14 jumalateenistus armulauaga

Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused EELK
Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas SEB
EE881010302007156001 või koguduse nõukogu liikmete kaudu.

8.05.1954–6.08.2020

M u gi Sõna

KOGUDUSTE TEATED

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
Veebiinfo: www.facebook.com/Halliste Püha Anna kogudus

MÄLESTAME
KALEV KANGUR

82

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

Tel 5381 9121

MÕISAKÜLA KIRIK
20.09 kell14 jumalateenistus armulauaga, õp Arvo
Lasting.
4.10 kell 14 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga, õp Arvo Lasting
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654;
arvo.lasting@eelk.ee

