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Mulgi valla leht

Pärlipeol jagati kultuuri- ja spordipreemiaid
24. jaanuaril toimus Sakala keskuses Viljandimaa
Pärlipidu, kus Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupp, Viljandimaa
Omavalitsuste Liit ja Viljandi Spordiliit tunnustasid
maakonna parimaid kultuuritegelasi ja sportlasi.
Tunnustusi jagus Mulgi
vallas elavatele ja toimetavatele oma valdkonnas silma paistnud ning edukatele
pärlitele.
Sündmuse lavastas Siim
Maaten, kes kaasas piduliku
gala edukaks toimumiseks
arvukalt abilisi. Õhtujuhi rollis säras Ugala teatri
direktor Garmen Tabor.
Tema ette kantud ja Gert
Kiileri koostatud tekstid
olid humoorikad ja sisukad.
Mulgi valla auhinnasaajate
tutvustamiseks kasutangi
peol kõlanud tekste.

Kadi Kask

Gedli Tugi

Eve Kuuse (foto: Piret Leskova)

Kultuurkapitali
aastapreemia: dirigent
ja Abja gümnaasiumi
muusikaõpetaja Kadi Kask
Kui väikesest segaansamblist saab sujuvalt koor, siis on
süüdi just tema. Kui Mõisaküla kirikust kostub öösel
koorilaulu, siis pole samuti
vaja süüdlast kaugelt otsida.
Ja kui tema juhendatava
koori suurepärase esituse
tõttu otsustatakse hakata
korraldama laulu „Kannel”
võistulaulmisi – just nii juhtus 2019. aastal laulupeo
eellaulmisel – siis võib jällegi
sama inimese otsa vaadata.
Tema juhendatav kammerkoor Kungla on osalenud
kõikidel maakondlikel laulupidudel, Mulgi pidudel ja
kahel korral suurel laulupeol
Tallinnas.
Maakonna parim
võistkond: Kert Varik ja
Lauris Daiders
Üksi on tore küll sporti
teha, kuid veel parem on
seda teha mitmekesi. Kui
läheb hästi, siis saab koos
rõõmustada ja kui kehvasti,
siis on, keda süüdistada.
Selle aasta parimal maakonna võistkonnal on olnud
põhjust aga just rõõmustamiseks.

Ivi-Heljo Harju ja Rasmus Kadaja.

Kert Varik

Külgkorvide maailmameistrivõistluste 6. koht,
Ukraina maailmameistrivõistluste etapil 2. koht,
külgkorvide Rahvuste krossi
koondissesse kuulumine ja
Eestile saavutatud 2. koht
räägivad iseenda eest.
Kert Varik on osalenud
külgkorvide maailmameistrivõistlustel viis aastat. Tema
korvipoisiks oli lätlane Lauris Daiders, kellega saavutati
2018. aastal 7. koht ja 2019.
aastal 6. koht. Juba kaks
aastat järjest on Kert Variku
tiim saanud Eesti Motospordiföderatsioonilt parima
meeskonna tiitli.
Maakonna parim naissportlane ja ühtlasi ka aasta
noorsportlase Gedly Tugi ja
tema treener Mikk-Mihkel
Arro.
Kui aasta meessportlane
juba edukalt oda lennutas, polnud tänavune aasta
naissportlane veel sündinudki.

Kõigest 18-aastasena saavutas ta juunioride Euroopa
meistrivõistlustel odaviskes
kolmanda koha. Ta osales
eelmisel aastal esimest korda
tänavu Eesti täiskasvanute meistrivõistlusel ning...
seljatas seal kõik konkurendid. See saab tähendada vaid suurt potentsiaali
tulevikuks. Gedly on väga
pühendunud sportlane,
kes on sellega eeskujuks nii
noortele kui ka vanematele
kolleegidele.

Rahvakultuuriauhinna
laureaat Eve Kuusel pole
selle moehaigusega midagi
pistmist. Tema on juba aastaid propageerinud rahvuslikku käsitööd, kõige lähedasem on talle aga olnud just
mulgi käsitöötraditsioonide
hoidmine ja arendamine.
Ehkki Eve valdab paljusid
käsitöötehnikaid, on talle
eriti meelepärane kanga
kudumine.

Rahvakultuuri auhinnad:
Eve Kuuse

Kui paljudel meist on omanimeline pink? Ma ei mõtle
mitte kodus kamina ees, vaid
avalikus kohas. Temal on.
Karksi-Nuia muusikakooli
kõrval.
Ta on aastakümneid olnud
Karksi-Nuia teenekas koorijuht ja muusikaõpetaja, kes
on tegus vee tänapäevalgi,
juhendades soliste, saates
klaveril noori pillimehi ja
andes tunde. Lisaks nais-

Kehakultuuri juurest jõuame nüüd sujuvalt rahvakultuuri juurde. Kes vähegi
lahtiste silmade-kõrvadega
ringi on käinud, see teab,
et lahti on läinud suur käsitöömaania. Käsitööõlu,
käsitööleib, käsitöökaminapuud ja mis iganes veel on
muutunud moeasjaks.

Ivi-Heljo Harju

koor Maimule juhendab ta
maailma parima nimega segaansamblit „Järgmine kord
laulame paremini (mitte et
me seekord halvasti plaaniksime esineda)”.
Ta on ise öelnud, et muusika saadab teda nii kaua, kuni
käekesed liiguvad ja hing
sees on.
Rasmus Kadaja
Kui eelmised pärjatud olid
omal alal vanad kalad, siis
järgmine on nende kõrval
alles maimuke. Aga sellest
hoolimata on tal ette näidata
kuldne plaat ja ta kannab
tiitlit „äss”.
Jah, 2019. aastal pälvis ta
oma debüütalbumi „Kadajane” eest aasta uustulnuka
kategoorias Kuldse Plaadi
ja Teppo lõõtsa võistumängimisel kuulutati ta võitjaks
ässade klassis. Publiku lemmiku tiitli on ta pälvinud
erinevatel võistlustel, aga
see pole ka ime, sest lisaks

Fotod: Taavi Bergmann

sooloesinemistele on see
“äss” ülipopulaarsete Lõõtsavägilaste üks liige.
Viljandimaa
kultuurkapitali
ekspertgrupi tunnustuse
pälvis Gedly Tugi
Ta on kogu oma noore elu
elanud Viljandimaal Mulgi
vallas Karksi-Nuia linnas.
Sellest sügisest siirdus õppima Tallinnasse Audentese
spordigümnaasiumisse, kus
hetkel on käsil gümnaasiumi
viimane aasta. Varem õppis
Karksi-Nuias August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis headele ja väga headele
hinnetele. Ta tegeleb kergejõustikuga ja täpsemalt odaviskega. Gedly on tänavuse
juunioride aasta kergejõustiklane ja Eesti täiskasvanute
meister odaviskes.
KAI KANNISTU
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
22. jaanuari istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Kati
Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo,
Reet Paju, Jüri Patune, Peeter Rahnel, Aimar Peterson, Eneli
Põder, Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson, Raimond
Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Siret Vene, Taevo Viitas,
Villu Võsa.
Arutati II lugemisel Mulgi valla 2020. aasta eelarve eelnõud.
Muudeti vallavolikogu 8. mai 2019 otsust nr 95 „Loa andmine laenu andmiseks“, millega pikendati Sihtasutusele Abja
Haigla antud intressivaba laenu summas kuni 60 000 eurot
tagastamistähtaega 21. detsembrini 2023. a (maksepuhkuse
2019–2021, tagasimaksed 2022–2023).
Anti vallavalitsusele luba enne 2020. aasta eelarve vastuvõtmist välja maksta eelarve projektis planeeritud vastavate
kuude töötasud.
Anti vallavalitsusele luba liisida Abja Gümnaasiumile
sõiduk maksumusega kuni 30 000 eurot, millele lisandub
käibemaks.
Muudeti Mulgi valla ametiasutuse Mulgi Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu: finantsvaldkonna
raamatupidaja töökoht (Halliste) nimetati ümber vanemraamatupidaja töökohaks ning täiendati vallakantselei
koosseisu uue tähtajatu 0,5 koormusega teenistuskohaga
(töökoht) kodulehekülje toimetaja, asukohaga AbjaPaluoja.
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel vallale
kuuluv korteriomand aadressil Halliste alevik, Nurme tn 3–7
(2 tuba, üldpind 34,8 m2).
Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja liikmena osalemise korraldamine delegeerite
vallavalitsusele.
Võeti vastu Mulgi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus, millega asutati kohaliku omavalitsuse register ametliku
nimetusega „Mulgi valla jäätmevaldaja register“ ning kehtestati registri pidamise põhimõtted.
Otsustati sõlmida Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karksi
Peetri Kogudusega avaliku kasutamise leping, millega kogudus annab avalikuks kasutamiseks Kiriku I kinnistu katastri-

üksuse (katastritunnusega 28701:002:1092, asukohaga Lossi
tn 4, Karksi-Nuia) 6,53 ha suuruse maa-ala koos kinnistul
asuvate hoonete ja rajatistega vabaaja ja kultuuriürituste
korraldamiseks ning läbiviimiseks, toetuste taotlemiseks
kinnistul asuvate ordulinnuse varemete arendamiseks ning
hoonete rekonstrueerimiseks vastavalt Muinsuskaitse ja
Keskkonnaameti nõuetele, tähtajaga 31. jaanuar 2030. a.
19. veebruari istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein, Kati
Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo,
Reet Paju, Jüri Patune, Peeter Rahnel, Aimar Peterson, Eneli
Põder, Andres Rõigas, Mari Saarela, Tarmo Simson, Raimond
Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Siret Vene, Taevo Viitas,
Villu Võsa.
Otsustati avada Karksi-Nuia Lasteaia lisarühm hiljemalt
1. septembril 2020. aastal ning ehitada välja August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi hoones Kooli tn 1, Karksi-Nuia
nõuetele vastavad ruumid. Vallavalitsusele tehti ülesandeks
korraldada lisarühma avamine ja selleks vajalike ruumide
ettevalmistamine ning sisustamine.
Võeti vastu Mulgi valla 2020. aasta eelarve järgmiselt: tulud
11 877 174 eurot, kulud 11 205 720 eurot, investeerimistegevus
1 787 729 eurot, finantseerimistegevus 742 859 eurot, raha- ja
pangakontode saldode muutus 373 416 eurot.
Anti vallavalitsusele luba võtta laenu 1 072 292 eurot
järgmiselt: Karksi-Nuias Rahumäe 2a hoone küttesüsteemi
renoveerimine 45 000 eurot, Abja Lasteaia hoone renoveerimise omaosaluse finantseerimine 305 000 eurot, Karksi-Nuia
Lasteaia avatava rühma tegevuseks ruumide kohandamine ja
mööbli soetamine 100 000 eurot, Polli Hooldekodu renoveerimisprojekti koostamine 31 960 eurot, Mõisaküla Hooldekodu
projekteerimise omaosaluse finantseerimine 37 000 eurot,
üldplaneeringu maksumusest 60% + detailplaneeringu
lõppmakse tasumine 58 608 eurot, teede investeeringud 319
724 eurot, sihtotstarbeline toetus põhivara soetuseks Mulgi
Kultuuri Instituudile 50 000 eurot, tütarettevõtte osakapitali
suurendamine 125 000 eurot.
Otsustati garanteerida Sooglemäele Mulgi Elamuskeskuse

rajamise omafinantseeringus osalemine summas 66 000 eurot
2021. aastal.
Anti vallavalitsusele volitused Mulgi valla ametiasutuse
ja ametiasutuse hallatavate asutuste ülesannete täitmisega
seotud andmekogude asutamiseks ning põhimääruste kinnitamiseks.
Tunnistati kehtetuks Karksi Vallavolikogu 18.06.2014
määrus nr 18 “Karksi Vallahoolduse struktuuris ja töötajate
koosseisus muudatuste tegemine“.
Anti luba Penni Mets OÜle Laatre külas Penni katastriüksuste 48001:001:0350 ja 10501:004:0152 omandamiseks maatulundusliku sihtotstarbe kohase majandamise eesmärgiga,
mis ei ole vastuolus avaliku huviga ega takista Mulgi vallal
kui kohalikul omavalitsuse üksusel täita talle seadusega
antud ülesandeid.
Kinnitati Mulgi valla aukodaniku märgi ja vapimärgi kirjeldused.
Otsustati anda Mulgi valla aukodaniku nimetus ning
sellega kaasnev aukodaniku märk spordijuhile ja vallaelu
edendajale Leo Liiberile ning ehitusmeistrile ja piirkonna
arendajale Märt Londile.
Otsustati anda Mulgi valla vapimärk kultuurijuhile ja pärimuskultuuri edasikandjale Kai Kannistule ning õpetajale,
dirigendile ja koorimuusika edendajale ja populariseerijale
Kadi Kasele.
Otsustati mitte nõustuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigi kõrvalmaanteede üleandmisega
Mulgi vallale.
Kinnitati Karksi-Nuia Lasteaia arengukava aastateks 2020–
2024 ja August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava
aastateks 2020 kuni 2022.
Anti Mulgi Vallavalitsusele nõusolek tagada temast sõltuva
üksuse, OÜ Abja Elamu, poolt projekti „Abja-Paluoja veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ omaosaluse tasumiseks võetavat täiendavat
investeerimislaenu summas 107 900 eurot.
Kinnitada Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaan
2020. aastaks.

Mulgi valla eelarve 2020. Kust tuleme ja kuhu oleme teel?
Tempokalt kulgenud 2019.
aasta möödus vallavalitsusel
töises keskkonnas ja edukalt. Lahenduse said väga
mitmed probleemkohad, mis
tõstavad oluliselt meie kõigi
elukvaliteeti. Abja päevakeskuses alustasime soklikorruse
väljaehitamisega ja liitsime
hoone kaugküttevõrguga.
Halliste lasteaia üleviimine
ahiküttelt maaküttele tagab
mugava majandamise ja ohutuma keskkonna meie lastele.
August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi (AKG) tehnoloogiakompleksi lõpuni
väljaehitamine suunab noori
loodus- ja täppisteaduste
radadele ning staadioni tartaankatte uuendamine tagab
tervise- ja tulemusspordiga
tegelejatele vajalikud tingimused. Abja gümnaasiumi
esised lagunenud jalgteed
said uue kivisillutise, mistõttu
paranes oluliselt kooli üldine
väljanägemine ja remondi
läbinud siseruumid võimaldavad senisest veelgi paremat
õppetöö läbiviimist. KarksiNuia muuseumi/turismiinfopunkti remonttööd ja Nuia
EPT näituse loomine pakub
endiselt paljudele väärikat
meenutamist ning tutvustab
möödunut ka nooremate-

le põlvkondadele. Ajaloo
tundmine on oluline – see
tekitab mõistmist. Mõisakülas
reisijaid teenindav uus bussijaamahoone on pilkupüüdev
ja igati väikelinna vääriline.
Toetasime aktiivsete MTÜde
ja külaseltside tegevust ja
andsime välja toetusi summas
27 000 eurot. Spordivõistluste
korraldamiseks ja sportlaste toetamiseks panustasime
25 000 eurot. Valla teedesse
läks investeeringuid summas
230 000 eurot. Sügisel alustasime Karksi-Nuia perearstikeskuse renoveerimisega ja
peagi saab perearst ennast
taas esimesel korrusel sisse
seada ning alustada vastuvõtte täielikult uuenenud tööruumides. Kindlasti annavad
värske ilme saanud ruumid
indu juurde meie senisele
kollektiivile ja on eelduseks,
et siia võiks asuda tööle ka
uued meedikutest kolleegid.
Siinkohal tänuavaldus kõigile
meie perearstidele ja õdedele,
kes meie tervise eest hoolt
kannavad!
Mulgi vallavolikogu kinnitas 19. veebruaril Mulgi valla
2020. aasta eelarve, mis on
koostatud arvestades valla
lähituleviku arenguvajadusi
tagamaks kestvat ja jätkusuut-

likku arengut. 2020. aastal
tõuseb kõigil kuni 750 eurot
teenivatel valla töötajatel
töötasu 44 euro võrra ja lisaks
täiendav panus alusharidusse, mis tõstab lasteaiaõpetaja
abide töötasu 675 euroni.
Läheme edasi Mõisküla uue
hoolekandekeskuse rajamisega. Käesoleval aastal valmib
hoone projekt, milleks on
vahendeid summas 37 000 eurot ja uus keskus kerkib 2021.
aasta lõpuks. Samuti valmib
sellel aastal Polli hooldekodu
renoveerimisprojekt. Kaasaegsed hoolekandkeskused
on üks osa väärika vananemise tagamisest. Abja gümnaasiumi staadioni põhjaliku
rekonstrueerimise eeldatav
maksumus on 400 000 eurot.
Sellest summast 350 000 eurot
on sihtotstarbeline toetus
Haridusministeeriumilt ja
50 000 eurot täiendav toetus
maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA). Samast
meetmest kasutame 97 000
eurot valmivasse Nuia perearstikeskusesse. Käesoleva
aasta MATA taotluse esitame
AKG staadioni tartaankatte
uuendamise II etapiks, mille
eeldatav maksumus on 45 000
eurot. Peale tööde teostamist

on mõlemad Mulgi valla staadionid korrastatud ja võimaldavad inimestel harrastada
sportlikke eluviise. Terves
kehas terve vaim!
Positiivseks trendiks on
meie lasteaedade täituvus,
mis ületab olemasolevat kohtade arvu ja tekkinud on ootejärjekorrad. Siinkohal tuleb
omavalitsusel leida kitsaskohale kiire lahendus ning anda
lapsevanematele kindlus,
et Mulgi vald on elamiseks
ja lastekasvatamiseks parim
koht. Selleks ehitame sügiseks
Karksi-Nuias, AKG ruumides
välja ühe täiendava rühma,
mis vastab kõigile kehtestatud
nõuetele ja ei saa välistada, et
tulevikus vajab Karksi-Nuia
lasteaia hoone juurdeehitust.
Uue rühma rajamiseks on
vahendeid 100 000 eurot. Kaks
eelnevat aastat edasilükatud
Abja lasteaed läbib käesoleval
aastal põhjaliku renoveerimise, mille käigus uuendatakse
hoone fassaad ning kütte- ja
ventilatsioonisüsteem. Selleks on saadud toetust energiatõhususe ja taastuvenergia meetmest 103 000 eurot
ning realiseeritud peab see
olema hiljemalt käesoleva
aasta lõpuks. Vajadusel on
võimalik uue lasteaiarühma

rajamine esimesele korrusele
endisesse perearstikeskuse
ruumidesse. Kogumaksumus on eeldatavalt 400 000
eurot. Küttesüsteemi tervikliku renoveerimise läbib ka
Karksi-Nuia Rahumäe 2a hoone. Lasteaedadesse soetame
täiendavalt vajalikku inventari. Õisu ja Halliste lasteaias
on ees ventilatsioonisüsteemi
parendamine.
Bussijaama, keskpargi ja
turuplatsi parendamine annab Abja-Paluoja kesklinnale
korrastatuma ja kaunima
väljanägemise. Peale seda
on vallas kõik suuremad ja
peamised bussijaamad korda tehtud. Bussijaamad on
meie kodukoha visiitkaardid!
Karksi Ordulinnus on kultuurimälestis ja üks peamistest
suveüritustekorraldamise
kohtadest. Selle säilimiseks
ja jätkumiseks oleme planeerinud müüride konserveerimiseks koos toetusega 25 000
eurot. Lisaks eelnevale uuendame Mõisaküla spordihalli
katust, sanitaarremonditakse
vallamaja ruumid. KarksiNuia eakad on väljendanud
vajadust ja muret senisest
suuremate ruumide tarvis,
mis võimaldaks neil tegeleda
ühistegevustega praegusest

rohkem. Selleks kohaldatavad
ruumid on täna apteegihoones olemas ja peagi saavad
need peale remonti kasutusse
võetud.
Mulgi vald investeerib lähiaastatel jõudsalt ja 2020.
aasta eelarve mõju vallale on
pikaajaline ja positiivne. Tegevused on suunatud sellele,
et meie vallas oleks tagatud
erinevad teenused kõigile
elanikkonna gruppidele. Kvaliteetne haridus, sotsiaalne
kaitse, sport, kultuur. Tervikliku lähenemisega ehitame
keskkonda, kus ka ettevõtjatel
on perspektiivi investeerida ja
pakkuda meile läbi töökohtade majanduslikku kindlust.
Mulgi vald on jätkuvalt atraktiivne turvalise puhke-, töö- ja
elukeskkonnaga koduvald.

IMRE JUGOMÄE
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Mulgi vald sai esimesed aukodanikud
Mulgi valla aukodaniku nimetus anti
spordijuhile ja vallaelu edendajale
Leo Liiberile

Mulgi valla aukodanikuks nimetati
kauaaegne ehitaja ja piirkonna
arendaja Märt Lond

Leo Liiber on andnud
oma kaaluka panuse Viljandi Kergejõustikuseltsi Sakala, Viljandimaa Spordiliidu
ja mittetulundusühingu
Karksi Sport juhtimisse
ning nende korraldatud
spordiürituste läbiviimisse.
Karksi-Nuia Spordikooli
rajamisel ja selle juhtimisel
on ta teinud märkimisväärse töö ning andnud kõik
endast oleneva andekate
sportlaste esiletõusuks ja
arenguks. Spordikoolist
saavad noored teadmisi
kehakultuurist, seal arendatakse elus edasiviivat
sihikindlust, visadust ja
töökust. Olulised on ka
tervislikud eluviisid, mille
hindamist ja väärtust on
Leo Liiber sisendanud oma
õpilastesse. Leo on andnud
oma panuse Võidupühal
jaanijooksu korraldamisse
ümber Karksi-Nuia paisjärve, kus juba aastakümneid
osaleb ligi pool tuhat professionaalset- ja harrastussportlast. Jaanijooksu kavas
on oma kindel koht ka
lastejooksul, et kasvatada
sportlikku järelkasvu.
Nii Sakala mängud, omavalitsuste mõõduvõtmised
spordiseltsi Jõud egiidi all,
Mulgi maraton kui iga-aastased kohalikud suvepäevade ja kihelkonnapäevade
spordivõistlused on Leo Liiberi tegusat korraldajakätt
tunda saanud. Naaberomavalitsuste võistlustel on ta
nii korraldamisega tegelev
nõutav treener kui humoo-

Märt Lond on oma
elutöö teinud kohaliku
piirkonna arendamisel,
töötades praeguse Mulgi valla piirkonnas KEK
Abja jaoskonna juhataja, töödejuhataja ja AS
Abja Ehitus juhatuse
esimehena. Tema aktiivse tegevuse tulemusena
on ligi 40 aasta jooksul
kerkinud palju ehitisi
– elumaju ja tootmishooneid Abja, Halliste,
Kamara, Karksi, KarksiNuia, Kõrgemäe ja Polli
piirkonda. Näiteks Abja
piirkonda ehitati tema
eestvedamisel kaksteist
8–24 korteriga elumaja
ja kakskümmend viis
ühepereelamut. Tema
isiklikul initsiatiivil KEK
Abja juhatajana ehitati
Apja kaks 3-korruselist
elamut tolleaegsetele
töötajatele. Kõik need
majad on praegu inimestele koduks.
Eriliseks saavutuseks
tuleb pidada Abja paisjärve rajamist alates
ideest kuni elluviimiseni. Selle käigus ehitati
varemalt puudu olnud
kanalisatsioonitrass, mis
lahendas osaliselt ka
Abja gümnaasiumi ja
selle juures oleva elamukvartali reovete probleemi. Paisjärve ehitusel ei
olnud projekti ja ehitust
peeti omal ajal lausa ebaseaduslikuks ning selle
tulemusel vabastati mees

Foto:Taavi Bergmann

rikas ja tark teadustaja ning
peakohtunik.
Leo Liiber on juhtinud ka
mitmeid asutusi ja firmasid.
Ta on tundnud nii edu magusat puudutust, kui üle
elanud ka kaotuse kibedust.
Leo Liiber on ühiskonnaelus kaasa löönud Sakalamaa Rahvarinde tegevustes, eriti Balti Keti organiseerimisel Karksi-Nuias ja
Lilli-Ungurini piirimiitingul
1989. a 23. augustil. Leo on
Balti Keti ja piirimiitingu
ajaloolist tähtsust hoidnud
ja selle tähistamist organiseerinud tänapäevani. Leo
on omavalitsuse volikogu
liikme, komisjoni esimehe
ja ka volikogu esimehena
andnud kaaluka panuse
Karksi ja Karksi-Nuia arengusse. Tema osalusel on valminud mitmed Karksi-Nuia

arengus olulised projektid,
sh spordirajatised. Tema
tegevus on suunatud ettevõtluse toetamisele omavalitsuse poolt ja selleks
tingimuste loomisele, et
kiirelt ja põhjalikult menetleda ettevõtlusega seotud
küsimusi.
Leo Liiber on pereisana
koos abikaasa Maiega üles
kasvatanud kaks poega ja
on nüüd ametis hea vanaisana. Leo humoorikat jõuluvana ootavad igal aastal
paljud lapsed ja ka täiskasvanud.
Oma tegemistega on Leo
eeskujuks meile kõigile
ja väärib igati Mulgi valla
aukodaniku staatust.

oma töökohalt. Tänaseks
on järv kujunenud tõeliseks pärliks ja paljudele
peamiseks vaba aja veetmise kohaks.
Märt Lond on kogu
elu olnud ühiskondlikult
aktiivne. Pikki aastaid
olnud Abja jahiseltsi esimees. Oma loodusarmastuse ja karastuse sai
ta Siberi põlismetsade
karmides oludes. Ta oli
üks Abja kandi inimestest, kes küüditati noorena Siberisse. Seal kohtas
ta ka oma tulevast abikaasat Maiet, kellega on
koos elanud nii rõõmus
kui mures üle 60 aasta.
Neil on kaks last, viis
lapselast ja viis lapselapselast.

Siberi mälestustest
on mõlemad abikaasad
kirjutanud ka raamatu.
Märdi kohta kehtib lause
– mees on olnud suurem
kui tema saatus. Ta on olnud geodeet, metsamees,
ehitaja ning alati looja,
sõltumata riigikorrast ja
asukohast. Teadaolevalt
on tema esivanemad elanud ja hoidnud elutuld
siin piirkonnas juba 300
aastat. Kui aeg lubas, alustas ta oma esivanemate
talu taastamist 1991. aastal
Märt Lond on olnud
tundliku närviga kohalike
probleemide esiletoomisel ja lahendamisel. Ta on
valla aukodaniku staatuse
oma elutööga auga välja
teeninud.

Volikogu otsustas avada täiendava lasteaiarühma Karksi-Nuias
Kuus-seitse aastata tagasi oli
päevakorral ühe lasteaiarühma sulgemine Karksi-Nuia
lasteaias laste vähesuse tõttu. Tänaseks on kujunenud
olukord, kus 114-kohalises
lasteaias käib seaduse ja hoolekogu poolt maksimaalselt
lubatud 136 last ja järjekorras
on veel 10. Prognoosides
viimase seitsme aasta sündimuse järgi lasteaiakohtade
vajadust Karksi-Nuias, võib
öelda et paaril järgneval aastal
on puudu 35–40 kohta ja veel
edasi kahel kuni kolmel aastal
ca 10–20 kohta lasteaia normkoormusest. Sellest tulenevalt
otsustas Mulgi vallavolikogu
avada hiljemalt 1. septembriks täiendava lasteaiarühma

Karksi-Nuias.
Kuhu siis lasteaiarühm rajatakse? Ühe rühma suuruseks
on seaduse järgi 20 last, iga
lapse kohta peab olema 4 m²
pinda mängimise ja magamise ruumi, lisaks tualetid ja
riietusruumid. Väga tähtis on,
et lapsed saaksid kolm korda
päevas sooja toitu.
Vallavalitsus ja volikogu
vaagisid mitme variandi vahel, kuna lasteaias ei ole ruume täiendava rühma jaoks.
Juurdeehituse rajamine lasteaiale on mahukas projekt ja
pole kindlust, et lapsi jätkuks
kahaneva elanikkonna juures
pikemaks ajaks.
Konteinerlasteaia rendi minimaalne maksumus kuni

viieks aastaks on 200 000
eurot, millele lisanduvad
veel kommunaalkulud. Peale
rendiperioodi ei jääks vallale
midagi.
Kolmandana kaaluti noortekeskuse varianti. Selleks et
seal avada lasteaiarühm, oleks
vaja võtta lasteaia käsutusse
kogu vana maja esimene
korrus, mis halvaks tugevalt
noortekeskuse tegevuse. Nii
langes ka see võimalus ära.
Lauale jäi lasteaia lisarühma
avamine August Kitzbergi
nimelise gümnaasiumi hoonesse, kus on 30 klassiruumi,
võimla ja ujula. Samas õpib
koolis 17 klassikomplekti õpilasi pluss 3 väikeklassi. Nii et
kahe klassiruumi loovutami-

ne lasteaia tarbeks ei halva
õpilaste heaolu, ega vähenda
kuidagi õppimisvõimalusi
koolis. Majas on olemas köök,
mille baasil saab lahendada
lasteaialaste toitlustamise.
Kaugus lasteaiast on 250 m ja
mängualast 150 meetrit.
Koolis on kõige väiksemate
vahendite ja ajakuluga võimalus avada lasteaiarühm
ja ka sulgeda, kui vajadus
ära langeb. Samuti ei kaasne
täiendavaid kommunaalkulusid kütmisel. Kõik parendused tehakse olemasoleva
hoone baasil, mis jäävad koolile. Sellest lähtuvalt otsustas
volikogu rajada täiendava
lasteaiarühma koolihoonesse.
Volikogu ei määranud,

kuhu koolis täpselt lasteaiaruumid tulevad ja milline
rühm täiendavalt avatakse.
Need otsused jäeti spetsialistide teha laste vajadustest
lähtuvalt. Volikogu eraldas
eelarvest rühmaruumi sisseseadmiseks 100 000 eurot.
Kuigi lasteaias käimine ei
ole kohustuslik, on lasteaiakohtade olemasolu piirkonnas vajalik pikemas perspektiivis. Kui lapsevanemad on
sunnitud oma lapse viima
kodukohast eemale lasteaeda,
võib sageli juhtuda, et laps ei
tule elukohajärgsesse kooli,
vaid läheb sinna, kuhu tema
lasteaiasõbrad. Lõpuks võib
piirkond kaotada niimoodi

ka noore pere. Seetõttu on
oluline, et kõik valla otsustajad, ametnikud ja töötajad
tegutseksid selle nimel, et piirkonnas oleks kõigile lastele
tagatud lasteaiakohad.
Lasteaiakohtade vajadus on
ka Abja-Paluoja piirkonnas.
2020. aasta jooksul soojustatakse ja ehitatakse välja ventilatsioon ning renoveeritakse
perearstide endised ruumid
ühe Abja-Paluoja lasteaia
lisarühma tarbeks.

ARVO MALING
volikogu esimees
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Mulgi valla vapimärgid
Mulgi valla vapimärk anti energilisele ja säravale kultuuritöötajale Kai Kannistule, kes oma
kultuurialase tegevusega on kujundanud Karksi
piirkonna mainet ja andnud märkimisväärse
panuse Mulgimaale omase elulaadi, tavade ja
kommete tutvustamisel ning väärtustamisel.
Kai Kannistu on tegutsenud Mulgi vallas 35
aastat. Koolist tulnuna
usaldati talle aianduse
osakonna juhtimine Õisu
sovhoosis. Alates 1993.
aastast on ta olnud seotud
kultuurialase tegevusega.
Algul juhtis ta Kaarli rahvamaja ja 2008. aastast
Karksi Valla Kultuurikeskuse tööd. Tema rahvakultuurialane tegevus on esiletõstmist vääriv. Talle on
oluline, et säiliks Eesti riik,
keel ja nii professionaalne
kui ka rahvakultuur.
Kai Kannistu eestvedamisel ja korraldami-

sel toimuvad vallas traditsioonilised üritused
nagu vabariigi aastapäeva
tähistamine, mälestussündmused Vabadussõja
ausamba juures, kodukandipäevad, regulaarsed
tantsuõhtud ning rahvakalendri tähtpäevade
tähistamised, luule- ja
filmiõhtud jne. Tema korraldamisel on piirkonda
toodud professionaalseid
esinejaid, kui ka külakosti
naabritelt.
Kai Kannistu on osalenud erinevates töögruppides ja koostööprojektides (Ilus Mulgimaa, Mulgi

Mulgi valla vapimärgi pälvis muusikaõpetaja ja
dirigent Kadi Kask
Kadi Kask on töötanud
Abja gümnaasiumis 16
aastat. Ta annab muusikaõpetust kõikides klassides ja lisaks juhendab erinevaid laulukoore. Abja
muusikakoolis on ta töötanud järjepidevalt üle
30 aasta ja rohkem kui 10
aastat muusikaõpetajana
Mõisaküla lasteaias. Ta on
olnud suuremate ürituste
korraldamise toimkondades – V Mulgi peo
kooride üldjuht, 2019.
aasta Viljandimaa lauluja tantsupeo korraldusmeeskonnas koolikooride
üldjuht. Kadi Kask on
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuurikoja
liige ning Tallinna lauluja tantsupeo Viljandimaa
komisjoni liige.
Kadi on väga tugev
ja kogenud spetsialist,

kelle ringid ja tunnid on
emotsionaalselt köitvad.
Ta suudab ärgitada lapsi osalema koolikooride töös ning on loonud
õhkkonna, kus õpilased
tahavad koorides laulda, kuigi see ei ole neile
kohustuslik. 2017. aasta
noorte laulupeol käis
Abja gümnaasiumist neli
koori: mudilas-, poiste-, laste- ja noortekoor
ning 2019. aasta laulupeol
kolm koori, lisaks veel
kammerkoor Kungla, mis
on leidnud korduvalt
üleriigilist tunnustust.
Kui kooridele jagataks ka
üldlaulupeo aastal kategooriaid nagu tehakse
noortepeo aastatel, siis
oleksid kõik tema juhendatud neli koori ettelaulmisel antud punktide
järgi kõrgeima ehk Akategooria koorid.

pidu, Mulgi konverents
jne) ning ta on kirjutanud ja esitanud erinevaid
kultuuriprojekte ja sponsortaotlusi (Mulgimaa
mälumäng „Mia küsü, sia
vasta“, Mulgimaa kihelkondade päev, Mulgimaa
kihelkondade rahvariiete
näitus ja soetamine jne).
Kultuurikeskuse II korruse fuajeest ja sinisest
saalist on saanud regulaarne näituste korraldamise koht, kus on eksponeeritud nii kunstnike,
fotograafide kui käsitöömeistrite loomingut (kaks
näitust kuus, 24 näitust
aastas). Märkimisväärne
on ka Kai töö kroonika koostamisel, kuhu on
jäädvustatud kõik kultuurikeskuses toimunud
sündmused, sh kuulutused ja fotod.
Põhitöö ja pereelu kõr-

valt leiab ta aega ja motivatsiooni ka kogukonnaelus aktiivselt kaasalöömiseks ja vabatahtlikuna
tegutsemiseks. Kai täidab kõiki endale võetud
või temale pandud rolle
suure kohusetunde ja
pühendumisega. Muude
tegemiste kõrvalt on ta
leidnud aega pidevaks
enesetäiendamiseks ning
oma teadmiste ja oskuste
rakendamiseks nii valla
kultuurielu korraldamisel
kui vabatahtlikuna erinevates valdkondades. Kai
on kui Hunt Kriimsilm ja
tema kohta kehtib ütlus:
„Kes teeb, see jõuab!”
Oma tööülesannete kõrvalt juhendab ta lisaks
naisrahvatantsurühma
Särts, käib laulmas segaansamblis Pool kuus,
on ise rahvatantsija, Eesti
Rahvamajade Ühingus

Kadi panustab kooride juhendamisse palju
energiat ja aega. Tema
taktikepi all esinetakse
võidukalt nii maakondlikul kui vabariiklikel muusikaolümpiaadidel. Lauluvõistlustel osalemine
ei ole eesmärk omaette,
kuid õpilaste soovil tehakse seda sageli. Kadi
Kask ei ole eduühiskonna
võiduajamise pooldaja,
vaid ta suudab innustada lapsi muusikat hästi
tegema ja sellest rõõmu
tundma ilma end kellegagi võrdlemata. Võimeka
uurimistööde juhendajana on tema õpilaste uurimistööd alati põhjalikud
ja äramärkimist leidvad.
Kadi Kask on iseloomult rõõmsameelne ja
positiivne, alati naeratav
ning oma tegemistele jäägitult pühendunud isiksus. Ta on väga tasakaalukas ja järjepidev, ülisuure
töövõimega ning oskab
inimesi väga hästi motiveerida. Kadi on saavu-

tanud alati hea kontakti
oma juhendatavatega,
inimesed usaldavad teda
ja peavad temast lugu. Ka
koolitöös on ta vaatamata
klasside väga keerulisele
koosseisule suutnud läheneda õpilastele individuaalselt, olla mõistev ja
inimlik. Ta oskab märgata
kolleegide õnnestumisi
ning rõõmustab teiste
inimeste edu üle, jagab
alati südamest kiidusõnu
ja tunnustust.
Kadi Kask on 2019. aasta Eesti Kultuurkapitali
maakondliku aastapreemia laureaat ja vabariikliku koori- ja puhkpillimuusika aastapreemia
nominent aasta dirigentmuusikaõpetaja kategoorias.
XXVII laulupeo segakooride liigidirigendid
Triin Koch, Heli Jürgenson, Valter Soosalu ja
Rasmus Puur kutsusid
kõiki segakoore osalema
„Kandle“ ettelaulmise
konkursil, mille võitjaks

Foto:Taavi Bergmann

Viljandimaa esindaja ning
Mulgimaa pärimuskultuuri programmi nõukoja
liige. Ta kuulub Eesti Folkloorinõukogusse, olles
ühtlasi seal maakonna

kuraator, samuti Naiskodukaitsesse, olles Sakala
ringkonna aseesinaine
ja Karksi jaoskonna esinaine.

kuulutasid nad Kadi juhendatava Mõisaküla
kammerkoori Kungla.
Oma sihikindla tööga

koorijuhina on Kadi Kask
aidanud kaasa Mulgi valla positiivse kuvandi loomisele.

Aasta tegu

dirigendipuldi kinkimine Tallinna lauluväljakule
Andre Aavastik on kirjutanud ennast ja ettevõtet AMV Metall osaks
laulupidude ajaloost.
Tema ja AMV Metall
juhatuse liikmete Madis Millistveri ja Heinari
Reinbachi eestvedamisel
valmis Tallinna lauluväl-

jakule uus dirigendipult.
Laulupeo dirigendipuldi ideekavandi konkursil
oli Andre esimene, kes endast märku andis ning oli
valmis puldi kingitusena
tegema.
Mõtteviis, et teha pult
valmis kingitusena on

hindamatu panus laulupidude traditsioonile.
OÜ AMV Metall ning
teised abistajad toetavad
laulupeo liikumist selle
otseses mõttes.
Küsimusele, et miks üldse pult kinkida ütles Andre, et tulevikus loodab ta

laulupeole tulla oma laste
ja lastelastega. Tal on siis
oma lugu, mida rääkida
ja nii erilises kohas, nagu
seda on Lauluväljak, kus
kõik kohtuvad ja laulus
võrdsed on. Andrel on au
seda lugu omada.
Andre Aavastik.

Foto:Taavi Bergmann

5

Mulgi valla infoleht

Eesti tänab Lille-Astra Arrastet ja
Asta-Virve Libekit
President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva eel riigi
teenetemärgid 114 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on
muutnud Eesti elu paremaks. Kaks autasu saajat on Mulgi vallast: rahvatantsutraditsiooni hoidja Lille-Astra Arraste pälvis Valgetähe IV klassi teenetemärgi
ja sordiaretaja Asta-Virve Libek Valgetähe V klassi teenetemärgi.
Tänavu aprillis 87. sünnipäeva tähistav Lille-Astra
Arraste on terve oma elu
pühendanud rahvatantsu populariseerimisele ja
säilitamisele nii tantsija,
tantsuõpetaja, rahvatantsu
instruktori kui tantsuloojana. Esmakordselt osalesid
kolm tema juhendatavat
rühma XX üldlaulupeo rahvakunstiõhtul 1960. aastal.
Erinevatel aegadel on ta
viinud Tallinna pidudele kodukohast 53 rühma.
Lille-Astra missiooniks on
algusest saadik olnud koolitada noori tantsuõpetajateks. Tänu temale on Eesti
juurde saanud 20 professionaali, kes kõik on oma
rühmadega tantsupidudel
osalenud.
Alates 1967. aastast on
Lille-Astra kuulunud vabariiklike suurpidude lavastajate meeskonda. Ta on
olnud üldtantsupidudel nii
liigijuht, üldjuht-lavastaja,
liigijuhi assistent kui ka
mentor ja konsultant. 2014.
a oli Lille-Astra Arraste
koos Alo Ritsinguga peo-

tule süütaja Tartus Raadil
ning üks XIX üldtantsupeo
aujuhtidest. Ta on aastate
jooksul olnud korduvalt
Viljandimaa rahvatantsupeo üldjuht ja lavastaja
ning üks folkloorifestivali
Viljandimaa Virred algatajatest.
Lille-Astra juhendatud
tantsurühmad on saanud
hulganisti tunnustusi võistutantsimistel ning tutvustanud Eesti rahvatantsu ja
pärimuskultuuri paljudes
välisriikides.
Lisaks on Lille-Astral ja ta
abikaasal Rasmus Arrastel
(1930–2014) olnud oluline
osa koduloo uurimises ja
jäädvustamises. Koostöös
Karksi-Nuia gümnaasiumi
õpilastega on kaante vahele
saanud mitmed tantsu-,
kodukandi- ja pärimusloolised raamatud. Olulise
tähtsusega on nende roll
raamatute „75 aastat Eesti
tantsupidusid“ ja „Noorte
laulu-ja tantsupeod“ koostamisel.
Lille-Astra Arraste aktiivne tegevus Karksi-Nuia

kogukonnas jätkub nii tantsurühmas Kadri tantsija,
nõuandja kui ka koduloo
uurija ja kogujana. 2015. a
loodud MTÜ Tantsupeomuuseumile annetatud
materjalid on suures osas
pärit just Arrastete pere
koduarhiivist. Lille-Astra
Arraste eestvedamisel on
Karksi haridusselts koostanud teatmiku „100 aastat
Karksi kihelkonna rahvakultuurikollektiivide osalemistest üldlaulu- ja rahvatantsupidudel“. Veel osaleb
ta nõu ja jõuga Karksi-Nuia
kultuurikeskuses Karksi
mulke mokalaada tegemistes. Koos Karksi-Nuia
pensionäride ühingu liikmetega kogus ta ajaloolisi
materjale ja aitas koostada
näitust „Karksi-Nuia mulke
elu pilte pääl“.
Lille-Astra Arraste on
juba varasemalt pälvinud
mitmeid tunnustusi, näiteks Ullo Toomi nimeline
stipendium, Eesti Vabariigi
pärimuskultuuri auhind,
Karksi Valla I aukodaniku
tiitel koos teenetemärgiga,

Foto: Kai Kannistu

Anna Raudkatsi nimeline
elutööpreemia, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa
ekspertgrupi elutööpreemia jne.
2018. aastal paigaldasid
Mulgi vallavalitsus, Karksi-Nuia kultuurikeskus ja
kohalikud tantsijad LilleAstra Arrastele omanimelise pingi.
Palju õnne väärika tunnustuse puhul!
KAI KANNISTU

Asta-Virve Libek on põline
mulk, sündinud Abja-Paluojas. Ta õppis 1951.–1962.
a Abja keskkoolis ja siirdus
seejärel Eesti põllumajanduse akadeemia agronoomiateaduskonda. Pärast lõpetamist ja lühiajalist EPA-s
assistendina töötamist tuli
ta 1968. aastal tagasi kodukohta, tööle Polli uurimisasutusse. 1980. aastal kaitses
ta bioloogiakandidaadi väitekirja „Musta sõstra sortide
saagi kujunemise bioloogilisi
Foto: erakogu
iseärasusi Eesti NSVs“.
Asta-Virve Libek on sihikindlalt marjakultuuride sordiuurimisega tegelenud 52 aastat. Ta on sorditundmise alal
silmapaistev teadlane, väga edukas marjasortide aretaja ja
Eesti marjasortide kultuuripärandi edasikandja. Asta-Virve
jätkas oma hea õpetaja, sordiaretaja Johannes Parksepa
tööd, olles musta sõstra sordi „Varmas“, valge sõstra sortide „Hele“ ja „Valko“ ning vaarikasortide „Aita“ ja „Alvi“
kaasautor. Tema aretatud on musta sõstra sordid „Almo“,
„Ats“, „Elo“ ja „Karri“, millest „Karri“ omab eriliselt suurt
populaarsust väga heade maitseomaduste ja suurte marjade tõttu. Musta sõstra sort „Elmar“ ja 2019. a. kaitsealuse
sordi tunnistuse saanud musta sõstra sordid „Asker“ ja
„Mairi“ on aretatud kaasautorluses.
EMÜ PKI Polli aiandusuuringute keskuses on Asta-Virve Libek olnud üks olulisemaid projektijuhte. Ta on väga
pikka aega olnud marjakultuuride uurimise töörühma juht
ja tema juhendamisel on väljakasvanud hea järelkasv töö
jätkamiseks marjakasvatuse, sordiaretuse ja uurimise alal.
Asta-Virve Libek on olnud hea nõuandja marjakasvatusega tegelevatele ettevõtjatele ja arvukate loengute pidaja
õppepäevadel. Temalt on ilmunud mitmed marjakasvatajale olulised raamatud ja ta on publitseerinud arvukalt
artikleid teadusajakirjades.
Tema tööd on tunnustatud Eesti maaülikooli teenetemedali (2008), Maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi
(2018) ja EMÜ teaduse populariseerimise preemiaga (2013).
Teaduse ja sordiaretustöö kõrval on ta hea ja hooliv pereema ja lastelaste õpetaja.
Õnnitleme ja soovime jätkuvalt uusi häid sorte!
KOLLEEGID EMÜ POLLI AIANDUSUURINGUTE KESKUSEST

Kaitseliit Mulgi vallas
Valge lumevaibaga talve
ootus on lõputu sügise valitsemise tingimustes asendunud igatsusega kevade
järele. Juba pikemaks veninud päevad ning esimesed
märgid metsas-põllul lubavad
aimata jõuetu talve peatset
taandumist.
Pikaksveninud lumeootus sai noorte kotkaste ja
kodutütarde jaoks alguse
juba detsembris toimunud
jõuluteemalises Talvelaagris
Mustla kooli katuse all. Kogu
maakonna rühmade ühist
laagrit külastas jõuluvana
asemel ammendamatult säravale Kai Kannistule äravahetamiseni sarnanenud
energiline jõulumemm.
Napilt aastavahetuse melust välja saanud matkahuvilised noored siirdusid juba
uue aasta kolmandal päeval
Valgamaa metsadesse võistlusretkele „Valge välk“. Kahe
päevaga ei suudetud sealtki
astronoomilisele talvele viitavaid looduslikke jälgi leida.
100 aastat tagasi, 3. jaanuaril
1920 jõustus Vabadussõja rinnetel vaenutegevuses vahera-

hu. Rasketele sõja-aastatele,
mis olid alanud juba Esimese
maailmasõja puhkemisega,
paistis Eestimaal ometi kord
lõpp. Käeulatusse jõudnud
rahu tõotas siinsetele rahvastele Iseseisvusdeklaratsioonis
lubatud võimalust oma riigi
ülesehitamiseks. Suures ilmasõjas hukkunutele lisaks
oli juba teadlikult omariikluse
eest peetud võitlustes elu
jätnud tänase Mulgi valla elanike arvuga samas suurusjärgus hulk Eestimaa kodanikke,
umbes 6000. Vigastatute arv
küündis 14 000 inimeseni,
sandistunuid loeti kokku 2600
(andmed: Vikipeedia). Sõja
tragöödiale tuleb tõe huvides
lisada meie vaarisade võitlust
toetanud soomlaste, inglaste,
taanlaste, lätlaste ja venelaste
ohvrid ning halvasti aimatav
hulk kommunistliku paradiisi
loomise nimel siia maanurka
oma elu jätnud erinevate
rahvaste sõjamehi.
Tänapäeval oleme suutnud
vahepealsete ajaloo keerdkäikude tormis hävinud
mälestuspaigad taastada ja
ausse tõsta selle sõja ohvrite

meenutamiseks eelkäijate
loodud tavad. Kaitseliidu
Sakala malev, Karksi malevkond, Naiskodukaitse, noorteorganisatsioonid, Mulgi
Vallavalitsus, kogudused ja
kodanikuühendused tegid
omalt poolt kõik selleks, et
3. jaanuaril kell 10.30 oleks
Vabadussõja ohvrite mälestuspaigad Mulgi vallas ning
Sakala maleva vastutusalal
kaunistatud lillede ja süüdatud küünaldega, kõlaksid
kirikute kellad. Karksi malevkonna esindajana on mul
rõõm tõdeda, et kõik ühisesse ettevõtmisse kaasatud
inimesed tegid seda sooja
südamega.
Tartus 1919. a detsembris
alanud rahuläbirääkimised
jõudsid aasta esimese kuuga
edukalt lõpule ja 2. veebruar
1920 sai päevaks, mil Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi esindajad rahulepingu
allkirjastasid. 700 aastat vana
maarahva unistus oma vabast
riigist oli täitunud!
2. veebruari 2020, mil möödus sajand Tartu rahulepingu
sõlmimisest, tähistati vää-

rikalt kogu Eestis. Karksi
malevkonna kaitseliitlased,
noored kotkad ja kodutütred
Hallistest koos Ene Maateniga
Mulgi vallavalitsusest asetasid lilled ja süütasid küünlad
Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile Halliste
kiriku juures. Kaitseliitlased
koos noortega külastasid
austuse avaldamiseks mälestussammast Kärstnas, kus
kohalik vabadusvõitleja ja
väsimatu noortejuht Priit Silla
pidas lühikese ettekande ajaloolistel teemadel. Sealne mälestusmärk, mis hoiab meeles
pöördelise Kärstna lahingu
ohvrite mälestust, sai tähtpäevaks jalamile lillekimbud
ja süüdatud küünlad. Tagasiteel peatuti Karksi lahingu
meenutamiseks Ants Kalami
juhtimisel külamaja ette paigaldatud mälestuskivi juures. Malevkonnapealik Ervin
Tamberg selgitas lühikeses
sõnavõtus sealsete sündmuste käiku ja kivi saamise lugu.
Lillekimp ja süüdatud küünal
jäid tähtpäeva meenutama
ka sinna.
3. veebruari hommikul täi-

Tartu rahu 100 Karksi-Nuias

Tartu rahu 100 Hallistes

tus tänav pidulikes vormides
noorte kotkaste ja kodutütardega, kelle kantud lehvivate
lippude järel sammus August
Kitzbergi nime gümnaasiumi
ja lasteaia kolonn Karksi-Nuia
Vabadussõja mälestussamba
juurde, kus ootasid juba Mulgi vallavalitsuse, Kaitseliidu
Sakala maleva Karksi malevkonna ja Naiskodukaitse
esindajad. Samba juurde
asusid auvalvesse toimkon-

nad Eesti Vabariigi ja Karksi malevkonna lippudega.
Kõlas hümn. Tseremooniat
juhtinud koolinoored tegid
lühikese ettekande Tartu rahust. Järgnesid päevakohased
sõnavõtud ning Kaitseliidu,
vallavalitsuse ja EKRE kohaliku esinduse pärgade asetamine samba jalamile.
ENN PINSEL
Karksi malevkonna
teavituspealik
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Mulgi valla 2019. aasta preemia saajad
Sport
KERT VARIK – parim
võistkond 2019.
Külgkorviga tsiklite
motokrossi MM võistlustel 6. koht.
ELARY TALU – parim
meessportlane 2019
Eesti meister enduuro
E3 klassis,
Eesti meister enduuro
üldarvestuses,
Toivo Nikopensiuse
rändkarika võitja,
Mulgi valla meister motokrossis,
Euroopa meistrivõistluste hõbe klassis OVERR
250 2T,
ISDE (International Six
Days Enduro) individuaalne 4. koht, meeskondlikult 6. koht,
Balti enduurosprindi
E3 klassis 2. koht.
GEDLY TUGI – parim
naissportlane 2019, parim noor naissportlane
2019
U20 Euroopa meistrivõistlustel odaviskes III
koht tulemusega 54.52,
Eesti meistrivõistlustel
naiste odaviskes I koht
(51.11),
U20 Balti meistrivõistlustel odaviskes II koht
(47.58),
U20 Eesti meistrivõistlustel odaviskes I koht
(50.20),
U20 Eesti meistrivõistlustel kettaheites II koht
(36.04).
Tunnustused:
Eesti Kergejõustiku Liit
valis Gedly Tugi teist aastat järjest Eesti parimaks
nooreks kergejõustiklaseks ning Viljandimaa
Spordiliit Viljandimaa
parimaks noorsportlaseks ja esmakordselt Viljandimaa parimaks naissportlaseks.

MATTIAS SIIMANN
– parim noor meessportlane 2019
Tulemused jetispordis
2019. aastal:
UIM maailmameistrivõistlustel Itaalias Sardiinias IV koht klassis
Runabout GP4,
UIM Euroopa meistrivõistluste I etapil Portugalis I koht (GP4),
UIM Euroopa meistrivõistluste II etapil Ungaris V koht (GP4),
UIM Euroopa meistrivõistluste III etapil Horvaatias I koht (GP4),
UIM Euroopa meistrivõistluste kokkuvõttes I
koht (GP4),
IJSBA Euroopa meistrivõistlustel Belgias Ski
Novice Stock I koht
Sea-Doo Spark Rec Lites V koht,
Eesti MV rajasõidu
kokkuvõttes I koht (GP4),
Eesti MV rajasõidu kokkuvõttes IV koht klassis
Runabout GP1.
ENN RAIESTE – parim
treener 2019
Tublid tulemused tõstesportlaste juhendamisel. Tema sportlased Mulgi vallast on võitnud Eesti
meistrivõistlustel esimesi
kohti ning häid tulemusi
on näidatud ka rahvusvahelistel võistlustel Lätis
ja Leedus. Enn Raieste
on oma järjepidevuse ja
pühendumisega kõigile
sportlastele eeskujuks.
IVAN(ION) MÕNDRESKU – parim veteransportlane 2019
Tublid tulemused mõttemängudes – males.
Tänukirjad tublide
tulemuste eest spordis:
ROBIN PAARMAN
BucciMoto karikasarja
meistrivõistlustel Semi
juunioride klassis Holstre-Nõmmel, Haanjas ja

Kuimetsas I koht,
BucciMoto karikasarja
meistrivõistlustel Semi
juunioride klassis Kuimetsas III koht,
Kokkuvõttes BucciMoto Semi juunioride klassis
Eesti meister,
Baltic Master etapil 16
võistleja seas V koht,
võisteldes koos kõikide
vanusegruppidega.
SPORDISELTS ÜLO
Võistkondlikult:
II koht Eesti U-17 meistrivõistlustel tõstmises
Abja-Paluojal,
II koht Eesti U-20 meistrivõistlustel tõstmises
Valgas.
GERT LEHTME
I koht Eesti U-17 meistrivõistlustel tõstmises
Abjas, kehakaalus –81
175 kg,
I koht Eesti U-20 meistrivõistlustel tõstmises
Valgas, kehakaalus kuni
81 – 193 kg,
I koht Lätis Salduses
tõstevõistlustel, kehakaalus kuni 81 – 188 kg,
I koht Leedus Degaičiai
tõstevõistlustel, kehakaalus kuni 81 – 188 kg.
Täielik pühendumine
sellele spordialale ja kohusetundlik suhtumine
treeningutesse.
ERIK RAAGMETS
I koht Eesti U-17 meistrivõistlustel tõstmises
Abjas, kehakaalus kuni
73 – 190 kg,
I koht Eesti U-20 meistrivõistlustel tõstmises
Valgas, kehakaalus kuni
73 – 193 kg,
III koht Eesti meistrivõistlustel üksiktõstetes
Mellistes, kehakaalus
kuni 73 kg rebimises 90
kg.
Täielik pühendumine
sellele spordialale ja kohusetundlik suhtumine
treeningutesse.

KARL-HENDRIK
PALU
Euroopa noorte olümpiafestivalil Bakuus U-18
110 mtj X koht ajaga 14,24 s,
ISF koolinoorte maailmameistrivõistlustel Splitis U-18 400 mj VI koht
(50,64 s),
Eesti meister U-18 60
mtj (8,10 s),
Eesti meister U-18 400
mtj (55,71 s),
Eesti meistrivõistlused
200 mj II koht (23,17 s).
KATI OJALOO
Kati Ojaloo on sel hooajal teinud silmapaista
arenguhüppe. Isikliku
rekordi parandus peaaegu meetriga on teinud
temast ühe Eesti lootuse
Tokyo olümpial. Tänavu
saavutas ta Eesti meistrivõistlustel 2. koha, kuid
on viiekordne Eesti meister vasaraheites. Talle on
kuulunud Eesti rekord,
mida on parandanud kahel korral. Tänavu heitis
ta isiklikuks rekordiks
68.16 meetrit. Pärast pikka vigastuste keeret on
ta tugevam kui ei kunagi
varem. Hiilgav hooaeg
väärib tunnustust! Ta
on võitnud mitmeid Euroopa GP-sid ja olnud
poodiumil. Pariisi EM-i
normist jäi puudu 80
cm, kuid see on kevadel
vormistamise küsimus.
Kati on kuulunud mitmel
korral Eesti koondisesse ning võitnud Balti ja
Soome meistrivõistlustel
hõbemedali. Kati Ojaloo
on maailma edetabelis 48.
kohal, olümpiale pääseb
32 parimat, olümpiapaik
on talle reaalne ning usume, et see on võimalik.
2019. aasta saavutused:
Viljandimaa rekord vasaraheites 68.16,
Eesti meistrivõistluste
hõbemedal,
Soome meistrivõistluste hõbemedal.

Mattias Siimann – jetispordi 2019. aasta Euroopa meister
kategoorias võistlevale

Euroopa meister Mattias Siimann võistlustules. Foto: Algo Kuus

Möödunud aasta oli
Mulgi valla 16-aastasele
jetisportlasele, täiskasvanute Runabout GP4

Mattias Siimannile tulemusrikas. Ettevalmistused algasid treenerite
Margus Kesküla ja isa

Meelis Siimanni käe all
aprillis ja juba mai algul oli esimene Euroopa
meistrivõistluste etapp
Portugalis, kus Mattias
saavutas esikoha. Järgmisel osavõistlusel Ungaris
saavutas noormees tehnilisi viperusi trotsides
viienda koha. Viimasel
etapil Horvaatias tuli aga
taas etapivõit ja kokkuvõttes Euroopa meistri
tiitel.
Üks olulisemaid jõukatsumisi olid maailma-

meistrivõistlused Sardiinidel, kus Mattias
saavutas neljanda koha.
Kakumäel, Harku järvel
ja Purtses toimunud Eesti
meistrivõistluste rajasõidu kokkuvõttes oli ta
täiskasvanute Runabout
GP4 klassis esimene.
Mattias Siimann tänab
toetuse eest Mulgi valda
ja Nuia PMT-d.
MEELIS SIIMANN

TUTVUSTAME MESINIKKE

Diplomeeritud mesinik Jorma Õigus mett vurritamas.
		
Foto: Kaja Õigus

Mulgi-Mõisa Mesi
sai alguse lapsepõlvehommikutest
Mäletan, et lapsepõlves ostis ema sügisel alati kohalikult mesinikult kolmeliitrise purgiga mett ja enne
kooli minekut tegi ta klaasi piima kõrvale meesaia või
pannkooke meega, mis pidi meie aju tööle panema.
Seda see muidugi ka tegi, kuna peale kooli otsisin
alati veel võimalust, kuidas sellest purgist head magusat saada. Unistasin, et kui kunagi suureks saan,
siis võiks ka minul mesilased olla, kelle käest seda
„tarkust” saab ja siis söön seda, kui ise tahan ja mitte
ainult kooli minnes.
Mesilaste pidamisega tegingi alguse 2003. aastal, kui
sai ostetud oma kodu. Soetasime endale ka esimesed
kaks mesilasperet, kelle eest hoolitsemine tundus väga
lihtne. Sellest sai meie pereüritus ning mesilindudest
esimesed koduloomad. Peagi sain aru, et nendega
toime tulemiseks on vaja teadmisi ja oskusi. Kahjuks
oli riik otsustanud mesinikke mitte enam koolitada
ja 2004. a lõpetas Olustveres viimane mesinike lend.
Pidin omal käel kättesaadavate õppematerjalide ja
katseeksitusmeetodite kaudu ennast harima. Kui 2012.
a alustas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
uuesti mesinike koolitamisega, kandideerisin ja pääsesingi sinna õppima. Selle hetkeni olin üheksa aastat
mesilastega tegelenud ja mõistsin, et ega ma nende
pidamise peensuseid ikka veel täpselt ei tea. Kooli
lõpetades tegin kutseeksami – mesiniku kutsetase 5,
mis on selles valdkonnas kõrgeim ja hetkel on minu
hooldada 110 mesilasperet.
Mesilased on erinevates kohtades 15–20-perelistes
gruppides laiali endise Abja mõisa maadel nii Mõisakülas kui ka Mulgi vallas. Selgituseks mainin, et
Mõisaküla linn on asustatud Abja mõisa maadele ja
esimesed talud Eestis, mis vabaks osteti, olid omandatud Abja mõisalt ning paiknevad praeguse Mõisaküla
linna alal. Sellest tuleneb ka meie meesaaduste bränd
„Mulgi-Mõisa Mesi”, mille sildi all ka oma mett müüme. Kuna rahva teadvuses on Abja Mulgi pealinn,
siis ka Abja mõisa võib nimetada „Mulgi mõisaks” ja
meie mesilaste korjatud saadused on sealsetelt maadelt. Kunagi oli mesi rohkem mõisnike toidulaual kui
lihtrahvale kättesaadav, siis meie soov on, et keegi ei
peaks meest ainult unistama, vaid et mõisa lemmikmaius oleks kõigile kättesaadav.
Kuna oleme väikeettevõte, siis oleme väga paindlikud ja saame läheneda igale kliendile individuaalselt,
püüdes täita nende vajadusi ja soove mee koguste
ja pakendite osas. Väga suurt rõhku pöörame mee
kvaliteedile, et see oleks korjatud puhtast Mulgimaa
loodusest ning meie töövahendid ja võtted võimaldaksid seda ka tarbijatele selliselt pakkuda. Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoda on tunnustanud
meie mett pääsukese kvaliteedimärgiga ja Mulgimaa
arenduskoda Mulgi märgiga.
JORMA ÕIGUS

7

Mulgi valla infoleht

Karksi-Nuia lasteaia ees lehvib uus lipp
3. veebruaril ühinesid
Karksi-Nuia lasteaia väikesed ja suured August
Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilaste rongkäiguga Vabadussõja
mälestussamba juurde,
et tähistada Tartu rahulepingu aastapäeva. Seal
andis vallavanem Imre
Jugomäe lasteaiale üle
Mulgi valla lipu. Nädal
aega hiljem sai lasteaiapere uuesti kokku
lasteaia ees lipumastide
juures, laskmata ennast

direktor Katrin Kivistik.
Koos vaadati, millised
värvid on ja mida seal
on kujutatud. Küsimusele, mis sinised õied
need on, tuli 4-aastaselt
poisilt ruttu vastuseks,
et linaõied. Õpetajad
olid ka eelnevalt lastega
rühmas vestelnud sellel
teemal ja teadmised uue
lipu kohta olid juba päris
head.
Kogu lasteaiapere tuli lipu heiskamisele.

häirida tugevast tormituulest või lörtsist, et

Foto: Ade Laande

heisata üheskoos Mulgi
valla lipp, mida tutvustas

ADE LAANDE
õpetaja

Abja gümnaasiumi noored külastasid
MTÜd Mulgi Ukuvakk
Abja gümnaasiumi 10.
ja 12. klassi õpilased külastasid jaanuaris mulgi
kultuuriloo tunni raames
Abja-Paluojal tegutsevat
MTÜ-d Mulgi Ukuvakk.
Ukuvakas tegutsevad tragid memmed, kes koovad
väga kõrgel tasemel mustrilisi sokke, kindaid, kampsuneid ning valmistavad
rahvarõivaid.
MTÜ esindaja Piret
Leskova tutvustas meile Ukuvaka tegemisi ja
ajalugu – seltsi loojateks
on rahvakunstimeistrite
koondise Uku endised
käsitöömeistrid. Lisaks tuli
juttu käsitöö ajaloost: tutvustati erinevaid mustreid
ja räägiti, kuidas vanal ajal
lõnga värviti.

MTÜ Mulgi Ukuvakk
meistrid kannavad edasi
vanu mulgi käsitöötraditsioone. Omavalmistatud toodetega käivad nad
kauplemas jõulukuul Abja
Konsumis, kuid nende
käsitööd on võimalik uudistamas käia ka kohapeal.
MTÜ Mulgi Ukuvakk on
samuti leitav Facebookist
ning Instagramist. Sotsiaalmeedias olevad pildid
kutsuvad kvaliteetset kaupa ostma ning näitavad
kaunist mulgi käsitööd
laiemale ringkonnale.
Meile tutvustati Halliste
kihelkonna rahvarõivaid
ja räägiti põnev legend
teemal, miks ei ole Halliste kuuel kaaruspaela.
Legendi kohaselt abiellu-

nud üks Karksi kihelkonna
neiu ja Halliste kihelkonna
noormees. Kuna tol ajal oli
tavaks, et abikaasa leitakse oma kihelkonnast, siis
ei kiidetud taolist abielu
heaks. Neiu põletati karistuseks tuleriidal. Protestiks
sellele kiskusid Halliste
kihelkonna mehed oma
kuubedelt ära iga viimsegi
kaaruspaela. Nii on seda
kuube nimetatud ka leinakuueks.
Vaatasime ka teisi Halliste rahvarõivakomplekti
kuuluvaid esemeid. Saime lähedalt näha Halliste
naise puusapõlle, samuti
erinevaid rahvarõivavöid.
Meelde jäi seegi, et rahvarõivaste kandmise kombed
olenesid asjaolust, kas te-

gemist oli neiu või abielus
naisega.
Kuna Mulgi Ukuvaka
tooted on valminud käsitööna, on nad kallimad
kui poelettidelt leitavad
esemed, kuid hinna ja
kvaliteedi suhe on paigas.
Külastus oli õpilastele
väga meeldejääv ja hariv.
Saadi uusi teadmisi nii
käsitööst kui ka kodukoha
kultuurist.
KETLY ADAMSON
ANNE-MAI VAIKJÄRV
Abja gümnaasiumi
10. klassi õpilased

Mõmmide ja Oravate rühma õppekäik
loodusmuuseumisse
30. jaanuaril käisid Karksi-Nuia lasteaia Mõmmide
ja Oravate rühma kooliminejad KIKi projekti raames
Tartu ülikooli loodusmuuseumis uurimas Eestis elavaid loomi ja nende jälgi.
Muuseumis võttis meid
vastu giid, kes rääkis, mis
meid ees ootab. Esmalt
läksime õppeklassi, kus
lapsed said tutvuda erinevate loomanahkadega ja
ülesandeks kokku panna
pilt, sõna ja nahk. Lastele
meeldis väga erinevaid
nahkasid katsuda ning
neid uudistada. Lisaks olid
seal klassis akvaariumis
kalad ja putukad. Kõige
põnevam oli küülik, keda
sai ka paitada.
Järgmiseks tegime ekskursiooni loodusmuuseumis, kus lapsed tutvusid
erinevate loomade ja nende jälgedega. Uudistamist
oli palju ning imetajaid,

keda vaadata, oli piisavalt.
Lapsed said lisaks Eestimaa loomadele otsa vaadata ka mitmetele maailma
asukatele, näiteks lõvile,
kaelkirjakule, kängurule, koaalale, jääkarule jt.
Kõige põnevam oli kindlasti elusloomade näitus,
kus leidus mitmeid kalu,
kilpkonni, madusid, putukaid ja leeguan. Lisaks
märkasid lapsed ka erinevate loomade skelette ning
võrdlesid nende suurusi.
Ringkäigu lõpetuseks uudistati, milline näeb välja
loodusteadlaste ekspeditsioonil käik. Vaadati
erinevaid toidunõusid,
prooviti telgis pikutada ja
tõsta seljakotti, mida teadlased kaasas kannavad.
Kott kaalus 23 kg ning selle
vinnamiseks oli vaja viie
lapse jõudu.
Lõpuks suundusime tagasi õppeklassi, kus igaüks

Lähme üle suveajale koos Sass
Henno ja Driimeriga
Mulgi valla noortevolikogu kutsub kõiki 28. märtsil
Karksi-Nuia kultuurikeskusesse suveajale üleminekut
tähistama.
Kell 15 alustab Sass Henno loenguga „Asjad, millest
täiskasvanud rääkida ei julge“.
Kirjanik Sass Henno loenguprojekt toob noorte ette
väga isiklikud, valusad ja olulised teemad, millest sageli
ausalt ei räägita. See loeng on mõeldud igas vanuses
õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes soovivad
anda oma panuse, et me ei kordaks kogemata eelmiste
põlvkondade vigu.
Kell 18.30 astub lavale noorte dream pop bänd Driimer
oma kontserdiga „Dreams and Desires“. Esitlusele tuleb
bändi ingliskeelne omalooming mõne üksiku kaveriga.
Kontserdil astuvad üles ka soojendajad.
KAIRE KANNISTU
Mulgi valla noortevolikogu
kommunikatsioonijuht

Minu esimene Koolitantsu võistlus
2. veebruaril toimus Ugala teatris Koolitantsu festival,
millel oli kaks kontserti. Mina tantsin Abja kultuurimaja
tantsurühmas Vou Juuniorid ja me esinesime päevasel
kontserdil tantsuga „Rio“.
Tantsutrennis käin juba neljandat aastat, aga nii suurel
võistlusel osalesin esimest korda. Selleks etteasteks valmistusime hoolega. Käisime korralikult trennis ja õpetaja Elle
muretses meile vahvad esinemisriided.
Pühapäeval sõitsime varem Viljandisse, et oleks aega
riietuda ja proovi teha. Enne arvasin, et suurel laval esineda on hirmutav, aga tegelikult oli see äge ja põnev. Meie
tants tuli hästi välja. Kõik olid rõõmsad ja saalist kostuv
plaksutamine tegi tuju heaks.
Koolitantsul osalemine muutis mind julgemaks. Ma
arvan, et järgmine kord oleme veel tublimad, äkki siis
võidame.
KRISTIIN KALA
Halliste põhikooli 1. klassi õpilane

Vanade mänguasjade näitus
Veebruari alguses avati Karksi-Nuia lasteaias vanade
mänguasjade näitus, mis on pühendatud lasteaia 75.
sünnipäevale. Eksponaatide kogumisse olid kaasatud
lasteaiatöötajad ja lapsevanemad. Lasteaia metoodilise
toa kappidest võeti välja aastate jooksul kasutusel olnud
mängud ja õppevahendid, millele lisandusid kodudest
toodud lelud. Näitus on väga mitmekesine ja huvitav.
On mõnusat äratundmist emade-isade ja vanavanemate
lapsepõlve aegadest. Vaatamiseks on välja pandud väga
põnevaid mänguasju – erinevaid nukke, autosid, mööblit,
nõusid, lauamänge, konstruktoreid, muinasjututegelasi,
käpiknukke, lauateatreid ja õppemänge. Kõige rikkalikum
on Liivia Grossthali toodud portselannukkude kogu, mis
koosneb 50 erinevast nukust.
Suur tänu kõigile, kes mänguasju tõid. Näitus on avatud
lasteaias veebruari lõpuni. Ootame uudistama ja vaatama!
KATRIN KIVISTIK
Karksi-Nuia lasteaia direktor

Loomade varjupaik sai Halliste
lastelt toiduabi

Mõmmide rühma lapsed tutvusid loomanahkadega. Foto: Kersti Jõesoo

tegi isikliku jäljeraamatu.
Meisterdamist oli palju.
Lapsed lõikasid ja liimisid
ning viisid loomapildid
kokku nende jälgedega.

Tartu ülikooli loodusmuuseumis oli väga vahva
ja teadmisterohke päev.
KERSTI JÕESOO
Mõmmide rühma õpetaja

Halliste põhikooli õpilasesinduse liikmed ja õpetajad külastasid 27. jaanuaril Viljandi koerte varjupaika. Eesmärgiks
oli aidata sealseid elanikke toiduga, mida õpilased ja õpetajad olid kooli jõulupeo ajal korraldatud heategevuslikust
õnneloosist saadud raha eest ostnud.
Tekst ja foto MILVI KULL
Halliste põhikooli õpetaja

Mulgi valla infoleht
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Õnnemaalased pidasid
10. sünnipäeva

Karksi-Nuia aianduse ja
mesinduse selts 65
1955. aasta 13. märtsil otsustasid ENSV Teaduste akadeemia instituudi Polli filiaali juhtivtöötajad eesotsas
professor Aleksander Siimoniga ja teadustöötaja Erich
Mägiga kokku kutsuda ümbruskonna aiandushuvilised Karksist, Abjast, Hallistest ja mujalt, et panna alus
Eesti NSV aianduse ja mesinduse seltsi Karksi osakonnale. Esimesel koosolekul valiti osakonna juhatajaks
Herman Lott ja aseesimeheks Erich Mägi.
Seoses sellega ootab Karksi-Nuia AMS kõiki varasemaid ja praegusi liikmeid 13. märtsil kell 16 seltsi majja
oma alguspäeva väljakuulutamise koosviibimisele.
Palun anna oma tulekust teada telefonil 5695 8776.

25. jaanuaril oli õhkkond
EELK Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirikus
tavapärasest pidulikum,
sest sündimas oli midagi erilist – kammerkoor
Kungla võttis vastu külalisi, et tähistada oma
10. sünnipäeva.
Selgituseks neile, kes
Mõisakülla meid kuulama ei jõudnud, olgu
öeldud, et Vikipeedia
andmetel on Kungla
eesti mütoloogias õnnemaa. Sellest tulenevalt
pole raske arvata, miks
kontserdi nimilause just
selline oli – „10 aastat
Õnnemaal“.
Sünnipäevakontserdil
esitati läbilõige koori tegutsemise kümne hooaja
vältel armsaks saanud.
või tähendusrikastest
lauludest. Pärast K.A.
Hermanni „Kungla rahvast“, millega kuulajate
ette astuti, tuli ettekandele U. Führe kaanon
„Hallo, Django“. Selle
looga seondub esimene
fakt koori ajaloost. 2009.
aasta jõulude paiku, kui
Mõisaküla kultuurimaja
oli asunud juhtima Laine
Pedaja, tegi ta loodava
segaansambli juhendamise ettepaneku meie
dirigendile Kadi Kasele.
Kadi andis kindlameelse
eitava vastuse ning selle
„tulemusena“ jagas ta 26.
jaanuaril 2010 esimesse proovi kohaletulnud
lauljatele kätte „Hallo,
Django“ noodid. Nii me
seda toredat laulu ikka
aeg-ajalt üles soojendame ja jälle laulame.

LEILI NAEL

Kungla koor EELK Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirikus.

2013. aastaks oli kogunenud juba nii palju
lauljaid, et enam ei sobinud end ansambliks nimetada ning astuti samm
edasi ja jätkati koorina.
Sellest ajast pärinevad
ka kontserdil esitatud P.
McCartney „Ärka, kaunis
maa!“ ning V. Tormise
“Labajalg“.
Et Kungla on osalenud oma tegutsemise
ajal toimunud kahel
üldlaulupeol, siis sünnipäevakontserdi kavasse
kuulus nii mõnigi laul
mõlema suure peo repertuaarist. Eriti tähenduslik
on meile juubelilaulupeol
„Minu arm“ kõlanud H.
Hõlpuse teos “Kannel“.
Just see, paljude kooride jaoks väga keeruline
ja raske laul, viis kammerkoor Kungla nime
kindlalt Eesti koorimuusika kaardile. Laulupeo
repertuaari õppimise
perioodil, kui toimusid
eelproovid ning tuli seda
esitada meid nö üle kuulama tulnud dirigentidele, otsustati korraldada

üleriigiline „Kandle“ laulmise võistlus, et motiveerida koore mitte käega
lööma ja seda laulu nii
hästi kui võimalik selgeks
õppima. Kungla oli aga
selleks ajaks juba nii palju tööd teinud, et võitis
selle võistluse. See oli
üllatuseks meile kõigile
ja tänu sellele teatakse
meie koori nüüd ka kaugemal kui ainult Viljandi
maakonnas.
10 aastat Õnnemaal on
pakkunud meile väga
palju võimalusi jagada
oma rõõmu muusikast nii
siin kui sealpool piiri. Me
oleme alati kohal Mõisaküla kodukandipäevadel
ning jõuluõhtutel EELK
Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirikus. Suuremaid ja väiksemaid esinemisi on jätkunud igasse aastaaega ning kõik
need on andnud meile
uusi toredaid kogemusi,
mida saame õnnetundega meenutada järgmistel
hooaegadel. Ees seisavad
uued väljakutsed. Lähim
ja vastutusrikkaim neist

Tantsurühm Mari 35

Foto: Uno Tisler

on mai algul toimuv XV
Eesti Kammerkooride
Festival, kuhu saime kutse Eesti Kammerkooride
Liidult ja mille tarvis töö
juba käib.
Kammerkoor Kungla
tänab kõiki abilisi, toetajaid ja kaasaelajaid,
samuti oma fänne ning
publikut. Te olete meile
väga olulised ja just teile
mõeldes lähevad kõigi
meie silmad särama.
Eriline tänu kuulub aga
meie dirigendile Kadile,
kes on meid kõik need
10 aastat armastanud.
õpetanud ja arendanud.
Täname Kertut, kes aitab
meil nö musta töö häälepartiide õppimise näol
ära teha. Täname Ruthi,
kes on alati nõus ja valmis
meie laulu täiendama
kauni klaverisaatega.
Suur tänu ja kummardus kõigi õnnemaalaste
poolt!
TRIIN OJAMAA
Mõisaküla kammerkoor
Kungla esindaja

Karksi-Nuia kultuurikeskus
muutub üheks õhtuks
gurmeerestoraniks
14. märtsil algusega kell 19 on kõik oodatud KarksiNuia kultuurikeskusesse Pööripäeva gurmeele, kus
toitlustaja Volli Grill pakub parimaid kevadisi maitseid.
Piletihinna sees on tervitusjook, eel- ja pearoog ning
dessert. Muusikalist vahepala pakub Triinu Taul ning
vestlusi pööripäevast Heli Grosberg.
Lauas on 10 kohta ning riietus black tie. Pileti hinnaga
40 eurot on võimalik soetada/broneerida Karksi-Nuia
kultuurikeskuses E–N 9–19, R 9–15 (tel 435 5529). Pääsmed palume välja osta 8. märtsiks. Tasutud ettemaks
garanteerib koha!
KAIRE KANNISTU
Karksi-Nuia kultuurikeskus

SPORDIUUDISED
Mulgi valla seeriaturniir males
19.01.2020 toimus Uue-Karistes Mulgi valla seeriaturniiri 1. etapp males. Turniirist võttis osa 27 osalejat,
mis on vaieldamatult antud turniiri rekord.
Male on spordiala, mida võib mängida sünnist surmani – noorim osaleja turniiril oli 11 aastane noormees
ning vanim osaleja 94 aastane Eugen Jents.
Meeste parim esikolmik:
1. Ion Mõndresku, 2. Aivo Joamets, 3. Olev Raal
Kõige tublim noor mängija saavutas üldkokkuvõttes
4. koha.
Noorte parim esikolmik: 1. Fredi Karis, 2. Martin
Mändoja, 3. Christer Kukk (Abja male- ja kaberingist)
Naiste arvestuses parim esikolmik:
1. Marju Valmsen, 2. Eha Lihtne, 3. Teele Mängli
Järgnevad etapid toimuvad 15.02.2020 Mõisaküla
kultuurimajas, 22.03. Karksi-Nuia kultuurikeskuses,
19.04. Abja kultuurimajas. Ootame rohket osavõttu!
Täname võõrustajaid!
AIVO JOAMETS

Mulgi Ukuvakk
liikmete koosolek
Kooli 2, Abja -Paluoja

5. märts kell 11
2019. aasta majandusaruande kinnitamine
Juhatuse liikmete
valimine

Mulgiukuvakk@hot.ee Tel 514 0427

Tantsurühm Mari. 						

Jooksvate küsimuste
arutelu

Foto: Kaire Kannistu

7. märtsil algusega kell 17 tähistab tantsurühm Mari oma 35. aastapäeva ning
juhendaja Leili Naela 55. tegevus- ja 75. juubeliaastat peoõhtuga Karksi-Nuia
kultuurikeskuses.
„Meie pärand ja traditsioonid teevad meid tugevaks, sest tulevik võrsub minevikust.“

Karksi-Nuia Tartu mnt 22
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Abja tehnikaring köidab mitmeid põlvkondi
Poisikluttidest moto meeste põristamine saabuvate rändlindude orkestri
saatel on mitmele inimpõlvele olnud kindlaks kevade
algamise märgiks. Sarnaselt
sassiläinud aastaaegadele
ja rändamisest viilivatele
lindudele on motorahvaski
oma müristamisega üha
vähem kõlbulik tõele lähedaste ilmaennustuste
tegemiseks. Liikluses sagivaid kaherattalisi kohtame
sügisest kevadesse sõitmas
küll harva, kuid krossisõitjad aastaaegadest eriti ei
hooli. Poril, lumel ja jääl on
omad võlud ning katusega
motohallid talviseks lustimiseks pole juba ammu
enam ulmeromaanide sisuga ühel riiulil.
Abja tehnikaring ühendab motoriseeritud kaherattaliste maailmaga rahvast mitmelt poolt, sealhulgas piirkonna motospordi
keskusest Karksi-Nuiast.
Legendaarse koolipoisi
kombel kõik ausalt ära
rääkides ei oska ma tänase
tehnikaringi avalikkuse
ette ilmumist ühe konkreetse aastaga siduda. Targa
interneti arvates peaks
küll tänavu Abja võrriklubi
oma 15. sünnipäeva tähistama, kuid nõukogude
sääreväristajatest kodutöönduslikult moondatud
põrisevate agregaatidega
jooksid noored mehed laatade ajal Abja siledamatel

platsidel juba eelmise sajandi viimasel kümnendil.
Sugulust Abja tehnikaringiga laseb aimata asjaolu,
et mõni toonane imeriist
on pargitud aukohale praeguse ringi töötoa laes ning
Tarmo Raba seostamine
kõige sellega ei nõua kohalikelt elanikelt mingit
mälupingutust. Lisaks on
mõni ehedale sääreväristajale sarnanev sõiduriist
algajate poiste jooksmist
endisesse kooli õunaaeda
rajatud krossirajal põrina
tekitamisega abistamas veel
tänapäevalgi.
Abja tehnikaring on üks
nendest kohtadest, kus
maailma avastav põlvkond
oma tehnika taltsutamise
soovi ohutult rahuldada
saab. Ühe katuse all ja samal krossirajal tegelevad
tehnikaga seotud oskuste
arendamisega erinevas
vanuses, kuid ühiste huvidega inimesed. Sageli
käivad poiste-tüdrukute tegemistes abilisteks
nende vanemad. Mõned
isad-emad ei pea paljuks
ise turvavarustust selga
ajada ning võistlustel tagumiste kohtade täitmist.
Selles kohtade küsimuses
on siiski erandeid aimata,
sest stardipuu langedes
püüab igaüks võimalikult
kiiresti ruudulipu lehvitamist näha ning sõpruse
ja perekondlike sidemete
toime pannakse pausile.

Mulgimaa Peremäng otsib
uusi mängupunkte ja peresid
Mulgimaa Peremäng on
lõbus kogupereüritus, kus
on võimalik avastada Mulgimaad ja seal elavate töökate mulkide igapäevaelu.
Alustasime juba ettevalmistustega ja otsime uusi mängupunkte ja peresid.
Mängupunktiks sobib iga
külamaja, ettevõtte või talu,
mis on nõus uksed lahti
hoidma kella 12–18 selle
eest raha võtmata, küll aga
võib müüa kohalikku kaupa
ja teha vahvaid töötubasid.
Kõigile mängupunktidele on mõeldud üks ühine
kokkusaamine 27.–28. märtsil (koht täpsustub), kus
saame omavahel tuttavaks
ja tutvustame mängu põhimõtteid. Mõtleme koos,
milliseid tegevusi tahame
külastajatele pakkuda ja
õpime rääkima oma lugusid.
Külalispereks on sobilik
pere, kellele pakub rõõmu külaliste vastuvõtmine (mängupäevadel alates
kella 18-st), et koos midagi

huvitavat teha – koduseid
toimetusi, jalutuskäike, jutuajamisi jne. Vastuvõtutasu
on igaühe enda kujundada.
Ka külalisperedele korraldame ühise info- ja koolituspäeva, kus käime läbi
erinevaid teemasid oma
tegevuse planeerimisest ja
tutvustamisest kuni lugude
rääkimiseni..
Sel aastal on igal kihelkonnal oma mängupäev:
14. juunil Halliste kihelkonnas, (piirkonnajuht Anneli
Pälsing), 27. juunil Tarvastu
kihelkonnas (piirkonnajuht Aili Anderson), 4. juulil
Helme kihelkonnas (piirkonnajuht Ilona Tiigi), 21.
augustil Karksi kihelkonnas
(piirkonnajuht Anneli Anijärv), 5. septembril Paistu
kihelkonnas (piirkonnajuht
Külli Allikvee).
Rohkem infot leiad Mulgimaa Peremängu FB lehelt.
JAANIKA TOOME
Viljandimaa Arenduskeskus

Ühiste jõududega rajatud õunaaia krossirajal
korraldatavate mõõduvõtmiste kõrval osaletakse
usinalt sarjades, kus ollakse
konkureerimas nimekate
sõitjatega. 2019. aasta kevadel Mulgi krossi järel
tekkis sõitjates soov kaasa
teha veel mõnel Olerex
Eesti noorte karikasarja ja
Buccimoto Bitbike sõitudest. Läks nii, et arvukama
seltskonnaga käidi sõitmas
lausa neljal võidusõidul.
Selles sarjas pääsesid rajale
nii pisikesed kui suured
sõitjad ning erinevaid arvepidamisi oli piisavalt
kõigile hea enesetunde
tekitamiseks. Noorimad
sarja osalised käisid juba
lasteaias, vanimad valmistusid pensionipõlveks.
Sõitude tulemustest saab
internetist täpse ülevaate.
Abja tehnikaringi sõitjatest said sarja jooksul pjedestaalile astuda Bitbike
88 Semi arvestuses Robin
Kahu, Bitbike 88 Semi Junior (kuni 14a) arvestuses
Ralf Kahu ja Mikk Pinsel.
Tugevaid sõite tegi Kaido
Raal, kes Linnamäe krossil
Pitbike MX klassis kõrgele
kohale jõudis. Endast parima andsid alati kõik rajale
asunud võistlejad.
1. märtsil toimub Sõmerpalus Adrenalin Arena Baltic Master 2019/20 Cup III
etapp. Kahel esimesel etapil on Abja sõitjad südikalt

Abja tehnikaring Holstre-Nõmme etapil. 					

esinenud. Sellel võistlusel
masinale roninud tegelaste
vanusega ei arvestata ja
konkurente on kohal mitmest riigist.
Mootorispordi harrastamine on seotud suurte
kulutustega. See asjaolu
hirmutab ning paljud lapsevanemad ei julge oma
võsukesi põrinate lähedalegi lubada. Kui olukorda
põhjalikumalt uurida, siis
tegelikkuses pole Abja tehnikaringi külastamiseks
üldse vaja SMS-laenu võtta,
sest igapäevane tegevus
käib klubi masinate ja tööriistade toel ning sõitmise
proovimiseks jagub oma
krossirajal ruumi küllaga.
Ringi kuutasu on tänaseni
olnud muud sorti huviringidega samas suurusjärgus.
Kõige selle juures jääb siiski
alles oht, et kord tehnika

ligi pääsenud väänikul on
mõne kuulsa motomehega
sarnased geenid.
Oma pere kogemusest
võin öelda, et peame Abja
tehnikaringi liikmete vanematena juba mitu aastat
poisid nädalavahetustel
Abja gümnaasiumi endisesse autogaraaži sõidutama. Esimesed kümblused
krossiradade poris on ka
läbi tehtud. Võistlustel osalemine pole tehnikaringi
liikmele kohustus, see on
võimalus. Ühine väljasõit
mõnele krossirajale harjutama või võistlusele kaasa
elama on alati värskendav
kõrvalepõige argirutiinist.
Eks kartsime meiegi oma
poiste esimese päris võidusõidu eel kodu pankrotipesaks muutumist, kuid
siiani pole seda juhtunud.
Noorte tegevusel on toe-

Foto:LenneSõmmer

tajaid, kes tõsisele tehnikahuvile tuge pakuvad.
Kõige olulisem osa sellest
toetusest on leitav klubiseinte vahelt, kus igaüks
oma võimalust, teadmist
ja oskust kaaslastega jagab.
Loomulikult saab sportimiseks tuge omavalitsusest
ja noorte huvitegevusele
suunatud projektidest.
Selleks, et meie lippe
rohkem maailma erinevate
soppide võistluspaikades
lehviks ja varjatud anded
avastatud saaks, on vaja
noortele erinevaid võimalusi pakkuda. Abja tehnikaring on üks võimalus, mida
külastada tasub!
ENN PINSEL
motopisikuga nakatunud
poiste isa

Looduskaitseseltsil algas 36 tegevusaasta
Looduskaitse Seltsi kohalikul osakonnal täitus
11. jaanuaril 35 tegevusaastat.
Läinud aastal osalesid
seltsi liikmed 14 üritusel.
Puhastasime Lopa paljandit. Kohtumisi oli Pärnu osakonna rahvaga ja
Ipiku loodushuvilistega. Ipiku rahvas külastas meid ja tutvustasime
neile meie huvitavamaid
objekte.
Augusti lõpus oli retk
Abruka saarele, kus vaat-

lesime Malusi saari, mis
on tuntud hüljeste lesilana. Huvilised käisid
Lihulas Matsalu loodusfilmide festivalil. Võtsime osa üle-Eestilisest
kokkutulekust Vigalas ja
topunüümide päevast
Eesti Keele Instituudis.
Selle aasta kevadel korrastame Vaida paljandi
ümbrust. Võtame osa
„Teeme ära“ üritusest.
Viis aastat tagasi valis
looduskaitse selts Mulgimaa tunnustaimeks

HEA MESINDUSJA AIANDUSHUVILINE
Meil on tulemas mitmeid
koolitusi ja õppereise.
Õppereisid on algusega Viljandist.
Täpsem info kodulehtedel www.mesilaspere.com,

www.rosenreisid.ee või telefonil 502 9006

lõhnava maarjaheina.
Plaanis on sell suvel korraldada „Maarjaheina
päeva“, kus eesmärgiks
on laiemalt tutvustada
seda taime.
Kavas on ühisüritus
Ööbiku valla aktivistidega Lätimaal ja Pärnu LK
osakonnaga, kus nemad
tutvustavad Tori ja Vändra ümbrust.
Selle suve loodus- ja
kultuurireis toimub 9.-15.
august Rootsis. Seal külastame mõnda väikelinna ja

mitut rahvusparki. Ühe
päeva veedame Öölandi
saarel. Huvilistele jagan
infot toimuvast reisist.
Augustis on kavas külastada Abruka saart ja
septembris käime Lihulas
„Matsalu loodusfilmide
festivalil“.
Oma üritustele kutsume kõiki huvilisi ja jagan
teavet telefonil 52 35 102.
Levitame teavet kuulutustega.

LÕUNA-EESTI
MESINIKE
ÕPPEPÄEV
toimub laupäeval,
7. märtsil kell 11
Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi
majas Viljandi mnt 2a.
Lektor Aleksander Kilk.

Teemad:
1. Talvitunud mesilasperede
arendamine tugevaks suvise
meekorje peredeks.
2. Seadusandlused ja head tavad
mesinduses.
Samas kell 10 vahavahetus kunstkärje
vastu. Korraldaja Mihkel Kalda

REIN MÄGI

INFOPÄEV
MESINIKELE
toimub 21. märtsil
Viljandis
Osalemine tasuta,
kuid eelregistreerimisega.
Infopäeva kulud on kaetud
Teadmussiirde ja teavituse
toetusega
(MAK 2014-2020 meede 1)
Täpsem info
www.mesilaspere.com või
telefonil 502 9006
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Kontserdid Abja kultuurimajas
Tartu rahu 100. aastapäeval, 2. veebruaril,
astus Abja kultuurimajas
lavale ansambel Juhan.
Kõlasid Jaak Sooääre
poolt Juhan Liivi sõnadele kirjutatud laulud.
Henno Kelp basskitarril,
Jaak Sooäär kitarril, Andrus Lillepea löökpillidel ja
Riho Sibul laulu ja kitarriga raputasid publikut
korralikult. Sellist teistmoodi, rokilikku kontserti, pole juba ammu majas
olnud. Enne kontserti
piletilaual olnud CD ja LP
plaadid „Ma lillesideme
võtaks“ leidsid endale
uued omanikud peale
kontserti.
Kontsert sai teoks tänu
koostööle ning kaasrahastusele Helikunsti
sihtkapitali, Viljandimaa
ekspertgrupi, Abja kultuurimaja ja Uus Kontsert
OÜ poolt.
Järgmiseks kontserdiks
on 07. märtsil toimuv
Prantsusmaa kvarteti
Jérémie Piazza & Journal Intime PLAYTIME.
Kui särtsakas prantsuse
puhkpillitrio Journal Intime ja vitaalne trummar
Jérémie Piazza ühendavad jõud, on pidu taevani – PLAYTIME! See
justkui taskuformaadis
bigbänd mängib džässi,
gruuvi ja popmuusikat.
Nende muusika hõlmab
Jacques Tati filmide poeetilist universumit liikudes
virtuoossete episoodide,
keerukate arranžeerin-

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
8.03 kell 14 jumalateenistus kiriku käärkambris.
Paastuaja 2. pühapäev.
22.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga kiriku
käärkambris. Paastuaja 4. pühapäev.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus (ristimine, laulatus, matus,
hingehoid, piht), tel 5341 3394, e-post: marko.tiitus@eelk.ee.
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused EELK
Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha SEB pangas
EE881010302007156001 või koguduse nõukogu liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku renoveerimistöödega, mis algavad piksekaitse paigaldamisest, vihmaveesüsteemide korrastamisest ning kirikutorni ülaosa renoveerimisest. Toeta kiriku renoveerimist annetusega SEB pangas
EE 881010302007156001 märkides selgitusse
„Kiriku remondi heaks”. Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK
Ansambel Juhan Abja kultuurimaja laval. 				

gute ja lõputute improvisatsioonide vahel.
See on tõeline “jazz à la
française”.
PLAYTIME kavas musitseerivad Sylvain Bardiau – trompet, Matthias
Mahler – tromboon, Fred
Gastard – bass-saksofon,
Jérémie Piazza – trummid
10. aprillil on Abja kultuurimajja oodata aprillis
Rein Rannapi ainukordset ja suurejoonelist projekti „Ikka ja alati“, mis
toimub koostöös Eesti
Kontserdiga.
Tegemist on multimeedia-etendusega, kus
Rannap esitab oma uhiuusi, meditatiivseid klaveripalu; neile on lisatud
elektrooniline muusika ja
loodusvideod.
Nagu Rannapi looming
alati, on needki palad

kaunite, laululiste meloodiatega ning puhta, läbipaistva kooskõlaga. Kuid
palade iseloom on varasemast erinev: nii looja
kui esitajana püüdleb ta
nüüd suurema rahu, lihtsuse ja selguse suunas.
Tegemist on uue, kuid
maailmas juba väga levinud žanriga, mille nimetuse osas pole veel
ühtset kokkulepet; seda
on kutsustud näiteks uuslihtsus, neo-klassika, new
age, ambient, cross over
jne. Rannapile omaselt
käsitleb ta sedagi stiili
täiesti isikupäraselt.
Sama emotsiooni
kannavad ka ekraanile
projitseeritud loodusvideod, mis on filmitud ja
kunstiliselt töödeldud
tunnustatud režissöör
Lemo (Laur-Leho Kalju-

Foto Lauri Sepp

mets) käe all. Kaamera ja
eeskätt drooni abil üles
võetud Eestimaa loodust
näeme igas videos ühe
pika kaadrina. Minimalistlik videopilt on üliaeglases muutumises, nagu
oleks tegu liikuvate loodusmaalidega, luues oma
eripärase vaatenurga.
Klaverikõlale lisatud
elektroonilised helid on
stuudios ette salvestatud. Kontserdil kõlavad
need arvuti abil klaveriga
sünkroonselt, kostudes
vaikselt ja diskreetselt,
kuid lisades siiski kontserdi helipildile vaheldust, põnevaid kõlavärve
ja ruumilist sügavust
Ootame rohket publikut!
LAURI SEPP

Tervisest ja võimlemisest läbi aastate
„Hakkame võimlema,“
ütlesid Enna Vallasele 15
talve tagasi Saida Lokk ja
Lidia Sossi. Karksi-Nuias
oli just valmis saanud kultuurikeskus, kuhu mahtusid vallavalitsus, raamatukogu ja kultuurimaja
rahvas. Vana kultuurimaja
seisis veel püsti, aga lammutati peagi. Uuel majal
oli keeruline ajalugu seljataga, aga valmis ta sai
ning nii koondusid võim
ja vaim ühe katuse alla.
Sõbralikult. Enna oli võimlejaid ja tantsijaid ennegi
juhendanud ning ta oli
asjaga päri.
2005. aasta jaanuaris
tulime esimest korda kultuurikeskuse saali kokku.
Mäletan enda kõhklusi, et
kas ikka lähen võimlema,
sest tegemist oli niigi küll,
aga ikka läksin. Naisi oli
kohale tulnud 15, nüüd on
võimlejaid 21. Olen ülimalt
rahul, et tegin õige otsuse
ja olen tänase päevani käia

KOGUDUSTE TEATED

Meid ei ühenda ainult võimlemine, vaid ka hea seltskond. Foto: Illika Orav

saanud. Kõige tähtsam on
muidugi võimlemine, aga
on ka võimalus olla tund
aega heas seltskonnas, lisaks igasugused üritused,
väljasõidud, spaakülastused Pärnus ja mujalgi.
Pärnus oleme käinud näitustel, kõndinud rannas,
teinud sisseoste ja ikka
hea enesetundega koju
tulnud, sest need päevad
on täis elu. Meie keskel on
õnneks nõndanimetatud

sädeinimesi, kes oskavad
teisi kaasa tõmmata. Selle
asemel et öelda, oh, mis
mina, vana inimene, enam
teen, mõtlevad nemad, kes
siis veel kui mitte mina.
Ja teevadki ära. Uskuge
või mitte, aga me oleme
ka olümpial käinud. 2007.
aasta suvel toimus 10. rahvusvaheline tervisespordi
olümpiaad Otepääl, mille
ööjooksust osa võtsime.

Juba mitu aastat võimleme noortekeskuse saalis
iga neljapäeva hommikul
kell 10 ja nüüd ka esmaspäeviti. Ütlen Sulle, kallis
Enna, meie kõigi poolt
südamliku tänu ja kallistame kõvasti, oled selle ära
teeninud.
2019. aastast juhendab
ringi Margit Teller. Meil
väga vedas, et ta Ennalt
teatepulga üle võttis. Margit on parim, keda tahta
oskasime. Ka tema on enne
võimlejaid juhendanud,
seda ülikoolilinnas Tartus.
Igav meil ei ole, selle eest
hoolitseb lisaks Margitile
ka Olga Palu. Sel kuul läheme uudistama Suure-Jaani
spaad ning igasuguseid
huvitavaid ettevõtmisi on
ridamisi tulemas.
Olen õnnelik ning rahul,
et elan siin ja saan kõiges
osaleda.
EVA MÄGI

1.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgnevad piiblitund ja kohvilaud.
15.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Järgneb koguduse täiskogu koosolek.
23.03 kell 10 Viljandi praostkonna sinod.
Jumalateenistus Karksi kirikus.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus,
piht). tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK
8.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga,
õpetaja Villu Jürjo.
15.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
tel 524 9654; arvo.lasting@eelk.ee

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

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

511 85 83

Karksi-Nuias asuv
puidutööstuse
ettevõte otsib

VOLVO FRONTAALLAADURI JUHTI JA
REMONTTÖÖDE MEHHAANIKUT.
CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee
või võtta ühendust tootmisjuhiga telefonil
517 5485.

Rainer Pirjo Korstnapühkija
Kutsetunnistuse Nr. 153050
www.korstnad-kolded.ee
rainer010203@hot.ee
Tel 5844 0510

Küttekollete hooldus-remont, tahmatopside
paigaldus
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Mulgi valla infoleht

KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
27.02 kell 17 Meelespea klubiõhtu. Külas sotsiaaltöötajad.
Kapell De La Rosa
5.03 kell 17 kino. Film „Sipsik“
7.03 kell 17 Muusika 102 Eestimaale. Journal Intime PLAYTIME
(Prantsusmaa). Sylvain Bardiau – trompet, Matthias Mahler
– tromboon, Fred Gastard – bass-saksofon, Jérémie Piazza –
trummid.
10.03 kell 17 Abja muusikakooli I klassi kontsert
12.03 kell 18.30 Abja mälumängu V voor
17.03 kell 17 Abja muusikakooli orkestriosakonna kontsert
19.03 kell 18 kohtumine reisimehe, uudisteankru, koka ja kirjamehe Priit Kuuse alias Wennaga
21.03 Kevadpidu, naisrahvatantsurühm Wallatud 45.
Tantsuks Raen Väikene.
26.03 kell 17 Meelespea klubiõhtu.

ABJA RAAMATUKOGU
19.03. kell 18 kohtumine reisimehe, uudisteankru, koka ja kirjamehe Priit Kuuse alias Wennaga – Abja kultuurimajas

NÄITUSED:
10. veebruar – 10. märts Ilon Wikland 90 – eestlasest kunstnik,
kes illustreeris Astrid Lindgreni raamatuid
10. veebruar – 10. märts Jaak Juske raamatuid eesti ajaloost

HALLISTE RAAMATUKOGU
2.03–31.03 raamatunäitus „Aasta 2020 tipptegijad Eesti looduses“
2.03–29.03 raamatunäitused „60 aastat Heiki Vilepi sünnist“ ja
„Ilus oled, emakeel“ Halliste põhikoolis

KAARLI RAHVAMAJA
7.03 kell 17 XXIV Viljandimaa täiskasvanute loometantsupäev.
Tantsumuusikat mängib Kalmer Järv. Üritus on tasuta

KARKSI KÜLAMAJA
18.03 kell 11 eakate ennelõuna

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
3.02–2.03 Lembe Maria Sihvre „Tite tegu“, näitus „Eesti riigipead“
25.02 kell 17 vinge vastlapäev. Väike vastlapäeva matk, vahvad
vastlamängud, vastlasupp ja vastlakuklid
26.02 kell 17 film „Sipsik“. Pilet 5.-/4.-. Igale piletiostjale Premia
Tallinna külmhoone ASilt Sipsiku jäätis.
26.02 kell 18 mälumäng
26.02 kell18.30 punutiste töötuba. Koolitaja Ilona Hanni. Hind
25.-. Kindlasti palume eelregistreeruda!
28.02 kell 10 Karksi-Nuia lasteaia juubelikonverents
2.–31.03 sinise saalis ja I korruse fuajees näitus „Kalambuurid“, II
korruse fuajees Külli Kolina fotonäitus „Kodused paigad“
2.03 kell 11 August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilastele
film „Sipsik“. Igale piletiostjale kingituseks Sipsiku jäätis.
7.03 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses
7.03 kell 17 tantsurühm Mari 35, Leili Nael 75
11.03 kell 19 komöödiateater „Pimekohting“. Laval Marika
Korolev ja Henrik Normann. Pilet 17.-/15.12.03 kell 19 Zetode plaadiesitluskontsert „Traadilda“.
Pilet 10.-/7.14.03 kell 19 pööripäeva gurmeeõhtusöök. Volli Grilli parimad
kevadised maitsed! Muusikalised vahepalad – Triinu Taul,
vestlused pööripäevast – Heli Grosberg.
Pilet etteregistreerijatele 40.15.03 kell 12 Pühapäevane kohtumine. Hüljeste elust ja
olukorrast – Mart Jüssi Mereimetajate uurimise ühingust.
Osalustasu etteregistreerijatele 5.-, kohapeal 7.15.03 kell 18 selgeltnägijate tuur. Pääse 15.18.03 kell 10 Viljandimaa koolinoorte teatripäev
20.03 kell 18 kevade tervituseks kontsertetendus „Diiva“.

Müüa kuivi tükeldatud
kase küttepinde pikkusega
65 cm hinnaga 35 eurot /rm
ja kase kütteklotse 40 l võrgus
hinnaga 3,20 eurot/kott.

Tel 505 2205

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

Osades: Annaliisa Pillak (metsosopran) ja Siim Selis (klaver).
Kõlavad klassikalised ooperiaariad: Bizet, Verdi jt. Pilet 7.-/5.22.03 kell 11 Mulgi valla maleturniir
23.03 kell 12 Viljandi praostkonna sinod
25.03 kell 6 maarjapäeva tähistamine
25.03 kell 18 mälumäng
25.03 kell 18 film „Asjad, millest me ei räägi“. Pilet 5.-/3.50
27.03 kell 18 Seasaare teater „Nukumaja“. Pilet 8.28.03 kell 15 lähme üle suveajale koos Sass Henno ja Driimeriga
29.03 kell 12 presidendi kliimanõunik, eesti meteoroloog,
polaarrändur ja -uurija ning teadusfotograaf Timo Palo – kliimamuutused ja polaaralad. Osalustasu etteregistreerijatele 5.-,
kohapeal 7.31.03 kell 10 doonoripäev

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
25.02 kell 11 laste loovustuba: kuidas saada raamatukunstnikuks? Kirjanik ja kunstnik Kristi Kangilaski õpetab raamatute
illustreerimise saladusi. Praktilises töötoas saavad kõik huvilised
juhendaja abiga kauni pildi luua.
26.02 kell 11 laste meisterdamistuba: isetehtud unenäopüüdja.
Tiina Zujenkov Bonifatiuse Gildist aitab meisterdada maagilise
nuku, mis kaitseb kurjade unevaimude vastu. Kui endal uni hea,
saab teha selle kellelegi kallile, kellel on halvad unenäod.
27.02 kell 15 Rännak vanade filmide ja fotode abil.
2.03–31.03 näitused „Kirjanik, ajaloolane ja poliitik Lauri Vahtre
60“ ja „Jana Maasiku nutiseadmeteta raamatumaailm“

MURRI HÄÄRBER
12.03 kell 12 teine käsitööhuviliste päev ja ettevalmistused Mulgi
peoks.

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
19.02 kell 13 esmaabikoolitus eakatele
24.02 kell 12 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus. Tunnustame parimaid, ajalootund Anu Laarmannilt, esinevad Mõisaküla bigband Iivo Hakkaja juhendamisel, kammerkoor Kungla,
mälestusküünalde süütamine kalmistul.
26.02 kell 18 eesti mängufilm Talve. Pääse 5.-/4.9.03 kell 11.30 Mixteatri etendus “Erakordne veepudel” pääse 2.11.03 13.00 depressioonikoolitus eakatele

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGUS
Vija Rulle triibikute näitus/müük
Kuni 23. veebruarini NUKITSA konkurss- 6-13-aastastele lastele,
tule vali parim lastekirjanik ja raamatuillustraator

MÕISAKÜLA MUUSEUM
4.-29. veebruarini Ülle Niinemäe loodusfotod. Kaunid loodusvaated nähtuna läbi harrastusfotograafi kaamerasilma. Näituse
viimasel päeval kõikidele külastajatele ja veebruarikuus pileti
ostnutele väikene üllatuskingitus.

17.02.2020 - 17.04.2020

TUHALAANE KÜLAMAJA

HAJAASUSTUS PROGRAMMI

7.03 kell 13 parfüümide valmistamise koolitus

TAOTLUSVOOR

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
28.02 Klubi 60+ ühiskülastus Ugalasse etendusele „Lotomiljonär“.
12.03 kell 15 Klubi 60+ tähistab naistepäeva. Külaliseks Ugala
teatri näitleja Vilma Luik. Jalakeerutust pakub kapell Ukaas.
Oodatud on ka teised huvilised!
Kolmapäeval, 25. märtsil kell 13.00 Esmaabi koolitus kestusega
3 tundi. Koolitaja Triinu Rõigas Viljandi haiglast. Üritust organiseerivad Viljandi Pensionäride Liit, SA Viljandi Haigla,
Uue-Kariste Rahvamaja. Tasuta

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

Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline.
Info tel: 5348 2842

Müüa ilus 2-korruseline maja
koos kõrvalhoonetega
Karksi-Nuia lähedal.
Privaatne asukoht.

Tel 5560 2834

POTTSEPATÖÖD
LOODUSEHITUS
ÜLDEHITUS

HELISTA +3725675 1468
VAATA: www.stoneandcrystal.ee

www.miridon.ee | tel. +372 5066 775 või +372 7362 633
miridon@miridon.ee | Rehepapi tee 31, Kambja vald, Tartumaa

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
12. jaanuaril sündis Kristiina Purju ja
Martin Angeri perre poeg
ROBERT RONAN
5. veebruaril sündis Anneli Nõgese ja
Priit Pinseli perre poeg DANEK
7. veebruaril sündis Sille ja
Pavel Gussevi perre poeg KELVIN
7. veebruaril sündis Raina Allsoo ja
Kaiko Klebandi perre tütar KETTER

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

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

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

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

1. MÄRTS
1. MÄRTS
1. MÄRTS
1. MÄRTS
2. MÄRTS
2. MÄRTS
3. MÄRTS
3. MÄRTS
3. MÄRTS
4. MÄRTS
4. MÄRTS
4. MÄRTS
4. MÄRTS
5. MÄRTS
5. MÄRTS
5. MÄRTS
5. MÄRTS
7. MÄRTS
7. MÄRTS
8. MÄRTS
8. MÄRTS
8. MÄRTS
8. MÄRTS
8. MÄRTS
9. MÄRTS
10. MÄRTS
10. MÄRTS
10. MÄRTS
10. MÄRTS
11. MÄRTS
12. MÄRTS
12. MÄRTS
12. MÄRTS
13. MÄRTS
14. MÄRTS
14. MÄRTS
14. MÄRTS
14. MÄRTS

ELVI-HELENE SARAP		
90
SILVIA AAVIK			85
AIME ALLIK			81
TOOMAS TURI			80
LEMBIT-MART TOOMSALU
88
HILJA JOONAS			
80
ANNE LEIBUR			
82
LEILI NAEL			
75
JAAN ALLIK			70
JULIUS ALP			84
EEVI UKE			
82
MIHKEL OLTSMEIER		
82
MAIMU JAKSON			
81
NIINA ŽUKOVA			
86
HELMI RAHE			
83
ENN VALLI			80
MAILE JAHN			
80
LEILI PAARMAN		
85
VIKTOR TÕNISSON		
84
LEHTE HUNT			
94
MAIMU MÄNNIK		
88
HELLEN SARV			
87
KALJU KIVISILD		
82
HILJA KIVISTE			
75
ANTS KUTTI			
70
AINO TEEMUSK			89
VIRVE LINDE			
87
MAIE JERŠOVA			
81
MILVI KURN			
81
EINO HULKO			
80
ILONA KUKK			
95
HELJU KASEORG		
92
HEINO NÕGU			
84
NIINA GEVLJA			
70
IRMA LOORBERG		
91
SELMA AVI			91
MALLE KULL			
83
TIIU UNIVER			
81

MÄLESTAME
STEFAN WACHSMANN

VELLO AINSALU

15.07.1961–16.01.2020

30.10.1935–01.02.2020

ILJA-AINOLA LUHASAAR

LEHTE HEIN

26.03.1925–23.01.2020

26.07.1942–02.02.2020

JAAN SINISALU

TAIMA KOIK

15.12.1941–26.01.2020

07.07.1935–03.02.2020

KALEV PULK

ELLA LAKS
21.03.1925–8.02.2020

31.05.1960–27.01.2020

LAINE KOHJUS

PEETER MURRIK
29.10.1937–17.02.2020

14.10.1931–28.01.2020

M u gi Sõna
Koostajad:

Kallis Hilja!

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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

Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel maksan
ausat hinda. Tel 5341 6769 või
info.lercon@gmail.com
Teeme eramute ja kortermajade katuse,-fassaadi,sokli ja üldehitustöid.
Tel 5381 9121

Mulgi valla infoleht

14. MÄRTS
14. MÄRTS
15. MÄRTS
15. MÄRTS
15. MÄRTS
16. MÄRTS
16. MÄRTS
16. MÄRTS
17. MÄRTS
17. MÄRTS
20. MÄRTS
20. MÄRTS
21. MÄRTS
24. MÄRTS
24. MÄRTS
25. MÄRTS
25. MÄRTS
25. MÄRTS
25. MÄRTS
26. MÄRTS
26. MÄRTS
26. MÄRTS
26. MÄRTS
26. MÄRTS
27. MÄRTS
27. MÄRTS
27. MÄRTS
28. MÄRTS
28. MÄRTS
28. MÄRTS
29. MÄRTS
29. MÄRTS
29. MÄRTS
31. MÄRTS
31. MÄRTS
31. MÄRTS

ALEKSANDRA VANATALU
75
HEIVI KUUSIK			
70
ERLI ILVES			
86
SILVI-LAILI SIMM		
83
ELMAR VALK			75
AINO KAELAS			
95
MEIDA JENTS			
90
VEERA KINK			
89
AIME VIITAK			83
TARMO KOIT			
80
KALJU SIIMAN			
75
PEETER JÜRGENSON		
70
HELLE ILVES			
89
MATI RUUL			
80
ILSE VISNAPUU			75
IRMA JÕUMEES			
91
LINDA RAHESTE		
84
HELJU ALLSAAR		
84
VELLO VIIRA			80
HELENE VECKVERTH		
101
ERNA-VILHELMINE MAASING 89
LILLI TAMMSAAR		
81
HELMI PIDIM			
70
MILVI KOOV			
70
UNO METSAR			
96
LIISA VAROL			85
MATI RISTISAAR		
83
AUGUST DOBRUS		
90
HELLE REINFELD		
80
MARTA VARIK			80
ALU LÜKK			
84
VILVE MIRKA			
83
IVO TAMME			82
HELENE KUTTI			
94
MAALI PÄRT			
86
HELJU PELISAAR		
75

