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Murri häärber –
90-aastane varjatud pärl
Saame kokku aastapäevapidustustel!
28. augustil kell 14 ootab
ajalooline Murri häärber
pidustustele, et tähistada 90 aasta möödumist
talu ostmisest ja selle
väljaehitamisest häärberiks Ernst Timma poolt.
Sündmus toimub Morna,
Suuga ja Muri külade
päeva raames ja oodatud
on kõik huvilised igast
ilmakaarest.
Tuleme kõik kokku, meenutame endisi aegu, kohtume sõpradega ja sugulastega, pajatame lugusid,
mida teised veel ei tea
ning pidutseme üheskoos.
Lisaks saab mekkida kohalikku täisväärtuslikku
toitu ja imetleda kaunist
häärberit, iluaeda ning
ümbritsevat loodust. Väga
oodatud on ka kõik endised külade elanikud,
tuttavad naaberküladest,
kõik, kellel on seoseid või
mälestusi Murri häärberiga
ning noorem põlvkond,
kes pole häärberit ehk veel
näinudki.
Murri häärber koos kõrvalhoonetega asub Mulgi
vallas Muri külas Viljandi
– Karksi-Nuia maanteel
asuvast Muri bussipeatusest umbes 400 m kaugusel.
Hoonet ümbritseb võimsate põlispuude ja lopsaka
taimestikuga vaaremadeaegne aed ning taastatud park. Muri küla asub
Tuhalaane-Suuga-Muri

Murri häärberi kõrval seisab kaitsemaalingutega maamärk.

maastikul, mis kuulub Viljandimaa väärtuslike kultuurimaastike nimistusse ja
on arheoloogiamälestisena
riikliku kaitse all.
Murri häärberi väljaehitajaks ja omanikuks oli
1930. aastatel Ernst-Eduard
Timma, Tallinnas ilmunud
ajakirja Eesti Raudtee ärijuht ja tegevtoimetaja, kes
ärklikorrusega talumajast
ehitas välja kahekorruselise põneva planeeringuga häärberi. Hoone kahel
korrusel paiknesid toad,
mõlemal pool maja olid
kauni vaatega rõdud ja
verandad. Talu kompleksis
oli maakivist hobusetall,
karjalaut, kasvuhooned ja

iluaed, mille eest kandis
aastatel 1935–1937 hoolt
Kadrioru lossi aia aednik
Ernst Lehtma. Kogu hoonestust piiras kivivundamendil puitaed.
Murri häärberit, iluaeda
ja funktsiooni külaelus
võib pidada Eesti iseseisvuse esimeste aastakümnete
Mulgimaa talukultuuri
näidiseks. Timma kasutas
häärberit suvitamiseks ja
vastuvõttudeks, toimusid
muusikaõhtud. Talu andis
keerulisel ajal kohalikele
inimestele tööd ja lootust
paremale elule. Sõjajärgsetel aastatel kasutas hooneid
Kurvitsa aiandussohvoos
ja Õisu sohvoos.
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Omandisuhete muutumisega 1990. aastatel
hooned lagunesid ja aed
metsistus. Murri häärberi
hooneid hakati taastama 20
aastat tagasi Karksi-Nuia
Aianduse ja Mesinduse
Seltsi (AMS) eestvedamisel. Nüüdseks on häärber
kolme küla keskus, kus
peetakse külapäevi, korraldatakse erinevaid sündmusi ja kontserte, võetakse
vastu ekskursioone ja tutvustatakse maarahva ajalugu. Murri häärberis saab
tähistada ka sünnipäevi
ning muid tähtpäevi ja viia
läbi erinevaid koosolekuid,
õpitubasid, laagreid ning
koolitusi.
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lanud augustikuu ehk lõikuskuu juhatab kombainide ja vilja koormate saatel sisse käesoleva
aasta alanud teise poole. Saak jõuab salvedesse ja tagab
meie kestvuse ning toidulaua. Tehtud töö eest saabub
väljateenitud tasu, mis võimaldab vastu minna sügistalvisele perioodile.
Tasuks ja edasi viivaks jõuks on ka suvisel perioodil
kogutud meeleolukad hetked läbi erinevate tähistamiste,
taaskohtumiste ja kooskäimiste. Käesoleval aastal said
taas toimuma meie iga-aastased ja väga oodatud suve-,
kihelkonna- ning kodukandipäevad. Päikeseloojangu
piknikukontsert Karksi paisjärve saarel, dresiinisõit
Mõisaküla raudteel, rammumeeste jõukatsumine Abjas,
suveteater Annatares on vaid mõned näited mitmekülgsest programmist. Jalakeerutamist ja mõnusat olemist
jagus peoplatsidel hiliste öötundideni. Suured tänud
kõikidele korraldajatele ja kaasalööjatele!
Juulikuu lõpus maha peetud VI Mulgi pidu tõi mulgid
ning mulkide sõbrad taas kokku ja sedapuhku kaunisse
Karksi mõisaparki. Uhke rongkäik, pilku naelutavad
tantsud ja säravad etteasted. Pidu väisanud vihmahood
olid ainult kergeks kasteveeks ja vett on teatavasti eluks
vaja. Mulgi kultuur elab!
Endiselt saadab meie igapäeva tegemisi ja toimetusi
koroonaviiruse levik ja sellest tingitud pidevad muudatused üldises elukorralduses. Augustikuu alguse seisuga
on Mulgi vallas vaktsineerimisega hõlmatud 61% meie
elanikkonnast. Siiani tehtud dooside arv on 6740. Koostöös Viljandi Haiglaga kolmel päeval vallas peatunud
vaktsineerimisbussi võimalust kasutas veidi enam kui 400 inimest.
See näitab, et inimesed soovivad
ennast kaitsta ja vaktsineerides
liigume iga päevaga lähemal
sellele, et viirushaigus taanduma
sundida.
Ikka edu ja kordaminekuid!
IMRE JUGOMÄE

Murri häärber 90
päevakava 28. augustil:
14.00 külaliste vastuvõtmine, tervitused ja tänud
15.00 meenutused ja sõnavõtud
16.00 kultuuriprogramm häärberi õues
17.00 head isu!
18.00 programm jätkub vesirooside lummuses
Toimub ka korjandus Murri häärberi puitlaastkatuse
renoveerimiseks. Annetus märgusõnaga „häärberi katus“ saab teha Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts
EE871010302010435007 (SEB). Annetajaid tänatakse.

Pärand antakse edasi käest kätte.

AMSi eestkõneleja ja häärberi perenaine Leili Nael kutsub külla.

Karksi-Nuia Aianduse ja
Mesinduse Seltsi eestkõneleja Leili Nael:
„Siia on alati oodatud viisakate kommetega külalised! Samuti on häärberisse
oodatud abikäed, kes tahavad vana ja väärtuslikku
hoida ja korrastada, nauti-

des samas väekat paika ja
imelist loodust."
Murri Häärberi 90 aastapäevapidustuste korraldaja
on Karksi-Nuia Aianduse ja
Mesinduse Selts. Küsimuste
korral helistage telefonil
5695 8776.
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MULGI VALLAVOLIKOGUS
17. juuni istungil
Osa võtsid volikogu liikmed Eveli Allik, Kersti
Einstein, Olavi Israel, Kati Kuusk, Merju-Mai Leiaru,
Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri
Patune, Peeter Rahnel, Mari Saarela, Tarmo Siimson,
Urmas Suurpuu, Raimond Tammoja, Rein Tarkus, Siret Vene, Villu Võsa. Puudusid Aimar Peterson, Taimo
Tugi, Taevo Viitas.
Kinnitati Mulgi valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Võeti vastu Mulgi valla 2021. aasta I lisaeelarve:
1) tulud -27 696 (vähenemine kakskümmend seitse
tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot;
2) kulud -51 629 (vähenemine viiskümmend üks
tuhat kuussada kakskümmend üheksa) eurot;
3) investeerimistegevus 29 327 (kakskümmend
üheksa tuhat kolmsada kakskümmend seitse) eurot;
4) nõuete ja kohustuste muutus 8003 eurot (kaheksa
tuhat kolm) eurot;
5) raha- ja pangakontode saldode muutus
13 397 (kolmteist tuhat kolmsada üheksakümmend
seitse) eurot.
Otsustati, et Mulgi vald ostab Abja Tarbijate Ühistule
(registrikood 10274307) kuuluva endise Õisu kaupluse
ruum aadressiga Õisu alevik, Ringi tänav 3 korter 6
suurusega 77,5 m2 hinnaga 9000 (üheksa tuhat) eurot
Õisu raamatukogu ruumideks.
Otsustati anda luba Serva Holding OÜ-le (registrikood 12566830) omandada Mulgi vallas Tilla külas
Tillametsa (katastritunnus 48001:001:0147) ja Metsa
(katastritunnus 19201:001:0652) kinnistud (registriosa
nr 1170839) maatulundusliku sihtotstarbekohase
majandamise eesmärgiga ja mis ei ole vastuolus avaliku huviga ega takista Mulgi vallal täita talle seadusega
antud ülesandeid.
Otsustati, et Mulgi vald garanteerib Sooglemäel
Mulgi Elamuskeskuse II etapi elluviimiseks omafinantseeringus osalemise summas 75 000 (seitsekümmend
viis tuhat) eurot aastatel 2022–2023.
Kinnitati Mulgi valla investeeringuprojektide nimekiri. Nimekirjas on 5 projekti kogumaksumusega
194 000 eurot:
1) Abja gümnaasiumi hoone tuletõkkeuksed ja
soojasõlme rekonstrueerimine vastavalt tuleohutusnõuetele, kogumaksumus 35 000 eurot;
2) Abja-Paluojal Pärnu mnt 4 vana internaadihoone
allesjääva osa Karksi-Nuia poolse ning Pärnu mnt
poolse fassaadi rekonstrueerimine ja karuse taastamine vajalikus ulatuses, kogumaksumus 35 000
eurot;
3) Karksi-Nuia Rahumäe tn 2a hoone osaline
rekonstrueerimine, kogumaksumus 54 000 eurot;
4) Karksi-Nuia välijõusaal ja virgestusala, kogumaksumus 40 000 eurot;
5) Õisu lasteaed-raamatukogu remont, kogumaksumus 30 000 eurot.
Määrati Mulgi Vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvuks 21, moodustati üks valimisringkond
numbriga 1, mille piiriks on Mulgi valla piirid ja määrata valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.
Mulgi Vallavolikogu õigusaktid on kättesaadavad
elektroonilises Riigi Teatajas aadressil www. riigiteataja.ee ja Mulgi valla kodulehelt www.mulgivald.ee.
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Väljaandja: Mulgi Vallavalitsus
• Toimetaja: Evelin Pissarenko, evelin@mulgivald.ee
• Küljendaja: Merike Kask
• Trükk: Vali Press OÜ
• Tiraaž: 1500
• Leht ilmub kord kuus
• Järgmine leht ilmub 17.09.2021
• Kaastöö esitamise soovist teatada hiljemalt 27.08.2021
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid vajadusel lühendada ja redigeerida.

Veebipõhine huvihariduse register Mulgi vallas

Registreerige noore osalus!
Eelmise õppeaasta alguses läks Mulgi vald
üle veebipõhisele huvihariduse registrile. Selle
eesmärk on koondada
ühtsesse andmebaasi
Mulgi valla eelarvega
seotud laste ja noorte
huvitegevus, et tagada
ülevaatlikkus nii valikutest endist kui ka sellest,
kuidas kasutatakse pakutavaid võimalusi. Samas annab register hea
ülevaate lapsevanemale
noore tegemistest vabal
ajal ning ka täiskasvanute huviharidusest ja
huvitegevusest.
Registris saab näha
kõigi tegevuste üldinfot.
Praegu on registrisse kantud 27 huviharidusvõimaluse pakkujat,
sealhulgas neli munitsipaalkooli, kaks huvikooli, üks spordikool
ja kolm noortekeskust.
Kokku 198 erinevat õpperühma.
Mulgi valla kvaliteedi hindamise käigus
märgiti positiivsena ära
muuhulgas huvihariduse suurt valikuvõimalust. Kas selles valdkonnas saaks veel paremini,
kui palju ja kes huviharidusega tegelevad,
seda saab arutada ja
otsustada siis, kui lähteandmed on võimalikult
täpsed. Registri või and-

ka omad kohustused. Ka
siis, kui huvihariduse
eest ei tasu lapsevanem
otse, ei ole see siiski tasuta ning kulud kannab
kohalik omavalitsus.
Eelmisel õppeaastal
oli registris kinnitatud
409 osalust erinevates
huvihariduse õpperühmades, andmebaasiga
on liitunud 171 lapsevanemat ning registrisse
on kantud 205 noore
andmed. Täname juhendajaid ja lapsevanemaid, kes on registris
oma noore andmed sisestanud ja kinnitanud.
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mebaasi kvaliteet sõltub
sellest, milline on sisestatud andmete täpsus.
Õpperühmade üldinfo
eest vastutavad teenuse
pakkujad ning see info
on nähtav kõigile huvilistele. Registri teine
osapool on lapsevanem,
kelle roll on kinnitada
lapse osalus huvihari-

duses või huvitegevuses
ja seda iga õpperühma
osas eraldi.
Samuti tuleb registrisse teada anda, kui noor
lahkub õpperühma tegevusest. Kuigi valikud
huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel on
küll vabatahtlikud, kaasnevad tehtud valikutega

Hea lapsevanem!
Noore osalust huvitegevuses saab kinnitada
järgnevalt:
• minge interneti leheküljele https://mulgi.
huviregister.ee
• tutvuge huvihariduse võimalustega
• registreerige noor
õpperühma tegevustesse, sisenedes keskkonda
ID-kaardi, Smart-ID või
Mobiil-IDga.
Algaval õppeaastal
tuleb noore osalus huvihariduses või huvitegevuses kinnitada
1. oktoobriks 2021.
MAIE BRATKA,
noorsoo- ja sotsiaaltöö
spetsialist

Tähelepanu, lapsevanem, kelle noor osaleb teise omavalitsuse huvikoolis!
Huvihariduse toetuse taotlemiseks 2021/2022. õppeaastal tuleb noore seaduslikul esindajal
(lapsevanemal) või täisealisel õppuril endal, kes läheb õppima teise omavalitsuse huvikooli, hiljemalt
15. septembriks vallavalitsusele esitada taotlus garantiikirja väljastamiseks omavalitsuse poolt. Taotluse
mitteesitamisel tuleb huvikooli kohamaks lapsevanemal ise tasuda. Taotlusvorm on leitav valla kodulehelt
https://mulgivald.ee/taotlusvormid.

SAAME TUTTAVAKS Liana Andruško
Alates 26. juulist töötan
Mulgi Vallavalitsuse
Mõisaküla piirkonna
sotsiaaltööspetsialisti
ametikohal.
Minu töö eesmärk sotsiaaltöötajana on toetada ning abistada inimesi
sotsiaaltöö küsimustes.
Soovin teha koostööd
kõigiga, kes vajavad abi.
Olen 31-aastane, abielus, kahe lapse ema.
Omandasin rakenduskõrghariduse sotsiaaltöö eriala Lääne-Viru

Rakenduskõrgkoolis.
Mulgi vallas elan alates 2013. aastast, ning
sellest alates olen jälginud valla arengut.
Tunnen tugevat motivatsiooni panustada
abivajavate inimeste
heaolu parandamisse,
et kõigil meie vallaelanikel oleks tore ja hea
elada.
Minu viimane töökogemus oli seotud klientide abistamisega. Sellest tulenevalt on klienditöökogemus minu

suurim trump ka praeguste väljakutsete puhul. Eelmises töökohas
olen saanud kogemuse,
et igale probleemile on
lahendus ning igale inimesele on oma lähenemisviis, tuleb vaid osata
teha koostööd. Koostöö
tähendab koos töötades
jõuda ühiste eesmärkideni. Pean õigeks, et
igale inimesele peab
olema tagatud väärikas
elu ja selles on oluline
roll ka kohalikul omavalitsusel.
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Eestis on võetud suund esmatasandi tervishoiu
eelisarendamiseks

Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskus.

Tartu Ülikooli rakendusüksuse poolt tehtud
põhjaliku uurimise
tulemusena kaardistati
vajalik Eesti esmatasandi tervisekeskuste
võrk. Tervisekeskuse
koha valikul oli üheks
oluliseks nõudeks,
lisaks vähemalt kolme
perearsti olemasolule,
Haigekassaga lepingut
omava meditsiiniteenust osutava haigla
olemasolu. Viljandi
maakonnas oli selliseid
kohti kolm: Suure-Jaani, Viljandi ja Abja-Paluoja. Läheduses jäi valikusõelale veel Tõrva
ja Kilingi-Nõmme.
Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuse
(ETTK) rajamise käigus
said lisaks perearstidele, psühholoogile, ämmaemandale, füsioterapeudile, pereõdedele ja
koduõele omale uued
ruumid ka hambaravi,

SA Abja Haigla statsionaarne õendusabi osakond ning Tartu Kiirabi
Abja-Paluoja brigaad.
Karksi-Nuia perearstikeskuse ruumid on
täielikult renoveeritud ja
vajaliku tehnikaga sisustatud. Meeldiv kaasaegne töökeskkond peaks
olema üheks motivaatoriks perearsti leidmisel.
Perearsti teenust pakutakse ka Mõisakülas.
Esmatasandi tervisekeskus aitab tugevdada
perearstide meeskondi,
pakkuda inimestele laiemat ringi teenuseid ja
diagnostikavõimalusi.
Parandades perearstide
omavahelist koostööd ja
koostööd eriarstide ning
teiste spetsialistidega,
võimaldab see leevendada osaliselt ka eriarstide
ravijärjekordi. Tihedas
koostöös tegutseksid perearstid tulevikus koos
laiendatud meeskonnaga ka kui sotsiaalteenuste

COVID-19 vaktsineerimine

Kolm võimalust, kuidas
saada vaktsineerima:

• Helista telefonil 1247
– riigi infotelefonil saab endale vaktsineerimiseks aja
broneerida ja samuti saab
sealt infot ilma eelregistreerimiseta toimuvate kiirvaktsineerimiste kohta. Infotelefoni konsultantidelt saab
ka vastuseid lihtsamatele
küsimustele vaktsineerimise
kohta.
• Broneeri aeg digiregistratuuris www.digilugu.
ee – logi sisse ID-kaardiga,
mobiil-ID-ga või SMARTID-ga, vali maakond. Sulle
kuvatakse esimesed saadaolevad ajad. Kui soovid
vaktsineerida konkreetsel
kuupäeval, pead valima ka
kuupäeva. Alla 18-aastastele
saab digiregistratuuris aja

broneerida lapsevanem või
ametlik hooldaja.
• Mine lihtsalt kohale – info
ilma eelregistreerimiseta
toimuvate vaktsineerimiste
kohta on koondatud veebilehele https://vaktsineeri.ee/
covid-19/lahen-vaktsineerima. Pead siiski arvestama, et
võib olla järjekord ja võib-olla
tuleb oodata päris kaua. Infot
kiirvaktsineerimiste kohta
annab ka infotelefon 1247.
Mida silmas pidada enne
vaktsineerimist:
• Võta kaasa isikut tõendav
dokument.
• Mine vaktsineerima
kindlasti õigeaegselt. Anna
esimesel võimalusel teada,
kui sa ei saa kokkulepitud
ajal vaktsineerima minna, nii
aitad vältida dooside kadu ja
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Karksi-Nuia perearstikeskus.
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pakkujad.
On üldteada, et meditsiinivaldkonnas on
nõudlus töötajate järele
suurem kui neid on tööturult võimalik leida.
Mulgi vallas töötavad
perearstid on tublid ja
töökad. Kui perearst otsustab töö lõpetada ja
jääb pensionile, on perearsti nimistule uue arsti
leidmine Terviseameti
kohustus. Mulgi vald on
teinud ja teeb tihedat
koostööd Terviseametiga
ja on avatud mitmete
soodustuste pakkumiseks. Volikogus on võetud vastu otsus perearsti
mahuka motivatsioonipaketi osas, et kindlustada perearst olemasolevale Karksi-Nuia nimistule
ja ka Abja-Paluoja ETTK
perearstile.
Mulgi vald on otsinud
ka CV Keskuse kaudu
perearsti. Lisaks jätkuvalt veel sotsiaalmeedia ja tutvuste kaudu.

Kolm korda on Terviseameti poolt korraldatud konkurss perearsti
leidmiseks nurjunud.
COVID-19 on täiendava
koormuse pannud perearstidele ja õdedele.
Nõupidamisel vallamajas 2020. aasta juunis, kus
oli esindatud Sotsiaalministeerium, Haigekassa,
Terviseamet, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe,
volikogu esimees Arvo
Maling ning volikogu
liige ja Riigikogu liige
Peeter Rahnel, kinnitati
lepe, et Karksi-Nuias ei
kao vaatamata ühe perearsti pensionile jäämisele
kaks perearsti nimistut.
Seda seniajani kuni Terviseamet leiab uue perearsti Karksi-Nuia. Perearst Anne Ladva, tema
meeskond ja tema abiarst
Peeter Kudu võtsid Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi palvel pea kogu
ühe Karksi-Nuia nimistu

patsiendid enda praksise
hallata.
Mulgi vald on väga
tänulik perearstidele
Anne Ladvale, Peeter
Kudule, Ürjo Mälksoole
ja Sirje Kirikule ning
nende meeskondadele
tehtu eest. Aitäh kõigile
tegutsevatele meditsiinitöötajatele, nii arstidele

leida kiiresti enda asemele
järgmise vaktsiinisoovija.
• Vaktsineerimise info kantakse digilukku. Soovi korral
võta kaasa kollane immuniseerimispass.

seks enne sportima asumist.
• Kui vaktsineerimise järgsed kõrvaltoimed on tavatult häirivad,
kestavad kauem kui 2–3
päeva, siis võta ühendust perearstiga või helista numbrile
1220.
• Teine vaktsiinidoos tehakse üldjuhul samas kohas,
kus esimene doos. Küsi täpsemat infot esimest doosi
saades ning mine teise doosi
jaoks antud ajal ja antud kohta kindlasti kohale.

kaitsesüsti kuuenädalase
vahega.
Jansseni puhul tuleb teha
üks kaitseüst.
Va x z ev r i a ( A s t ra Ze neca) puhul tuleb
teha kaks kaitsesüsti
12-nädalase vahega.

Mida silmas pidada pärast
vaktsineerimist:
• Pärast vaktsineerimist
tuleb jääda 15 minutiks tervishoiutöötaja jälgimisele.
• Vaktsineerimise järgselt
võib esineda kõrvaltoimeid,
mis mööduvad, ent võivad
olla häirivad. Kui sul tekib
palavik, tasakaaluhäire või
mõned muud nähud, siis puhka ja hoidu järskudest liigutustest. Nähud mööduvad
üldjuhul paari päevaga. Ka
pärast palaviku möödumist
peaks organismile andma
mõne päeva aega taastumi-

Milliseid vaktsiine Eestis
kasutatakse?
Moderna (uue nimega Spikevax) vakstiini puhul tuleb
teha kaks kaitsesüsti neljanädalase vahega.
Pfizer-BioNTech Comirnaty puhul tuleb teha kaks

kui pereõdedele, kelle
koormus on märkimisväärselt suur.
Mulgi vald tänab ka
neid, kelle abil leiame
tervisekeskusesse perearsti, kellega Terviseamet
lepingu sõlmib.
Oleme optimistid!

„Käsitletud valdkondadest on kõige probleemsem
perearstiabi, sest pensionile siirduvaid perearste
on rohkem kui kandidaate, kes võiks vabad kohad
täita. Ligi pooled perearstidest on 60-aastased või
vanemad ehk on kas juba praegu pensioniealised
või saavad soovi korral lähemal ajal pensionile
minna. Üha raskem on leida perearsti nimistule uusi
arste, luhtunud konkursside arv on viimase viie
aasta jooksul kasvanud neli korda. On nimistuid,
kus perearsti asemel on ajutine asendaja olnud lausa 7 aastat. Residentuuri lõpetajaid on pikema aja
jooksul olnud vähe ja neistki võtavad endale kohe
nimistu vähem kui pooled. Residentuuri lõpetajad
ei soovi sageli töötada Tallinnast või Tartust eemal.“
Allikas: „Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“,
Riigikontrolli aastaaruanne Riigikogule, Tallinn, 2020

Vaktsineerimine, kui oled
põdenud COVID-19
• Kui oled COVID-19 haiguse läbi põdenud, tule vaktsineerima, kui tervenemisest on möödunud ligikaudu
6 kuud. Sulle tehakse üks
vaktsiinidoos ja seejärel on
vaktsineerimiskuur lõpetatud. Ka siis, kui COVID-19
haiguse läbipõdemisest on
möödunud rohkem kui 6
kuud, on pikaajalise kaitse
tagamiseks soovituslik vaktsineerida vaid ühe doosiga.

Läbipõdenutele ei ole teise
doosi tegemine vajalik, samuti võib sel juhul esineda
rohkem kõrvaltoimeid.
• Kui haigestud kahe nädala jooksul pärast esimese
vaktsiinidoosi saamist COVID-19 haigusesse, loetakse
sind läbipõdenuks ning vaktsineerida tuleb ühe doosiga
ja soovitavalt 6. kuul pärast
tervenemist.
• Kui haigestud COVID-19
haigusesse rohkem kui kaks
nädalat pärast esimest vaktsiinidoosi, kuid enne teise
doosi saamist, siis ei ole vaja
teist doosi manustada ning
vaktsineerimiskuuri võib
lugeda lõpetatuks.
GEA OTSA,
kommunikatsiooninõunik, COVID-19
vaktsineerimise töörühm,
sotsiaalministeerium

Mulgi valla infoleht

4

Puidukoda – Viljandimaa aasta ettevõte
Puidukoda on Karksis
asuv 1997. aastal asutatud
höövlitööstus, mis kuulub
Prantsusmaal asuvasse
ettevõtete gruppi Rose
Groupe. 2013. aastal, mil
ettevõtte omandas 100%liselt Rose Groupe, läks
Puidukoja toodangust ca
70% ekspordiks ja seda
enam kui 20-sse riiki üle
maailma.
Puidukoja käive oli siis ca
17 miljonit eurot ning ettevõte oli tööandjaks 70-le
töötajale ning tütarettevõtted asusid Poolas ja Tšehhis. 2020 aastal aga eksporditi juba 80% toodangust
Euroopasse, Aasiasse, Lähis-Itta ja Ameerikasse ning
kokku 40-sse riiki ning juurde on lisandunud tütarettevõte Inglismaal. Ettevõtte
2020. aasta käive ulatus 42
miljoni euroni ja töötajaid
oli 123. Oodatud kasv ja
areng tõi Puidukojale 2020.
aastal Viljandimaa aasta
ettevõtte tiitli.

Korsten langes
ohutuskaalutlustel
24 aastaga on ettevõttes
palju muutunud ka peale numbrite kasvu. Vana
Karksi õlletehase asukohta
ei reeda enam ükski märk.
Veebruaris langes viimase
õlletehase asukoha meenutusena seisnud 35 meetri
kõrgune Karksi õlletehase
katlamaja korsten. Kuigi
alguses oli mõte säilitada
üks sümbol, siis ohutusele
mõeldes lammutasime selle
siiski maha. Lisaks on oluliselt laienenud Puidukoja
territoorium, mis annab
võimaluse materjali paremini ladustada ja tõstukitel
mugavamalt manööverdada autodelt toorme ja valmistoodangu laadimiseks.
Puidukojast väljub kuus
14 000–18 000 kuupmeetrit
toodangut, mis tähendab
tihedat liiklust ka Karksi
vahel.
Territooriumile on juurde
tulnud kontorihoone, mis
annab ajakohased töötin-
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gimused meie töötajatele.
Oleme planeerinud tootmise olmeruumide kaasajastamist ja laiendamist, mis loodetavasti saab reaalsuseks
selle aastaga, sest mugav
töökeskkond on meie jaoks
oluline. Investeeringuid
on tehtud höövelliinidel ja
värviliinidel ning viimasena soetasime uue silo, uue
filtri ja hakkuri. Selle aasta
lõpuks saab üles pandud
täiesti uus pelletiliin, mis
suurendab mitmekordselt
meie tootmisvõimsust.

Tegeleme puidu
väärindamisega
Kui pea 20 aastat tagasi
tegeles Puidukoda ainult
saematerjali hööveldamisega, siis nüüdseks saame
öelda, et tegeleme puidu
väärindamisega, mis tähendab, et saame kliendile
pakkuda juba lõppviimistlusega toodet (värvitud, immutatud jne). Selleks lõime
2018. aastal eraldi tootesarja
Woodmood, mis on rahvusvaheline kõrgväärindatud
höövelpuidu bränd. See
on Puidukojas toodetud ja
värvitud ning kannab endas klassikalist ja maitsekat
disaini. Woodmood tooted
on sisekujunduseks ja välisviimistluseks. Puidukoda

Puidukoda 2005... 						

usub kirglikult parema elukeskkonna loomisesse.
Meie sügava veendumuse
kohaselt on puit hinnatud miljöö looja ning looduslik keskkonna hoidja
nii siseruumides kui ka
väliskeskkonnas. Peame
eriti oluliseks Woodmood
toodete kvaliteeti, kuna tegemist on meie eksklusiivse
tootesarjaga. Oleme teinud
kõik endast oleneva, et
nende toodete abil võiks iga
inimene nautida oma kodus
naturaalse puidu soojust ja
hubast keskkonda.
Muutustega seoses otsustasime värskendada 2020.
aasta sügisel ettevõtte logo,
millega soovime näidata
oma brändi tugevust ja
tuua sellesse kaasaegsust ja
värskust.
COVID-19 kriisi alguses
arvasime, et meie turgudel
tekib langus ja peame tegema töös muudatusi, aga tegelikkuses osutus see meile
hoopis positiivseks. Kodudesse saadetud inimesed
hakkasid oma maju ja maakodusid renoveerima. Turu
nõudlus leidis aset kõikides
piirkondades. Ka meie oma
Eesti turg on kasvanud ja
oleme koostöös edasimüüja
Puumarketiga uuendanud
nende kauplustes meie
toodete väljapanekut.
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Erinevate töötluste
rikkalik valik esile
toodud
Kuivõrd toodete atraktiivne väljapanek on meie
jaoks väga oluline, siis on
nüüd võimalik Puumarketi
salongides nii Tartus kui ka
Tallinnas (Mustamäe osakonnas) tutvuda meie uute
stendidega. Seal on väga
hästi esile toodud Woodmood erinevate töötluste
rikkalik valik ning uudisena ka rohkem erinevaid
välisvoodrilaua profiile ja
toone. See, et Puidukojas
käis töö eriolukorras edasi
suuremas mahus kui varem, tähendas omakorda,
et tuli mõelda töötajate
ohutusele. Kontorirahvas saadeti tööle koju ja
tootmises tagati desinfitseerimisvõimalused. Tootmismahtude kasvu tõttu
oli tarvis lisada juurde
öövahetus.
Puidukoja näol on tegemist ühe Viljandimaa suurima tööandjaga. Teeme
omalt poolt kõik selleks,
et töötajad kasvaksid ja
areneksid majas sees ning
oleksid motiveeritud üha
enam uusi asju õppima ja
olema kursis uute suundadega meie tegevusvaldkonnas. Meie püüdlus on

tagada organisatsioonis
jätkusuutlikkus ja järjepidevus. Suuremaid eesmärke on olla parim tööandja
oma inimestele ning pakkuda töötasu, mis on üle
Eesti keskmise.

Vapras vanuses
kogenud kollektiiv
Täna on meil Puidukojas
kokku 127 töötajat, tootmises on neist 93. Lisaks Karksile oleme ka esindatud
Tartus, kus on meie vapper
müügi- ja ostumeeskond.
Oleme parajas vanuses
kogenud kollektiiv, kogu
ettevõtte keskmine vanus
on 40 eluaastat. Paljud
koolilapsed tunnevad huvi
teha suvekuudel tööd meie
juures ning oleme leidnud
ka neile rakendust. Lisaks
on tee meie juurde leidnud
ka kutseõppe tudengid,
kes soovivad teha meil
oma koolipraktikat. Meie
toodangu jõudmiseks 40
erinevasse riiki panustavad kõik töötajad: nii
aktiivne müügijuht, hea
silmaga höövlimeister, kohusetundlik liinioperaator,
täpne tõstukijuht, kompetentne logistikaassistent,
enesekindel raamatupidaja kui ka inspireeriv juht.
Seega vajame motiveeritud

inimesi aastaringselt, eks
on perioode, kus ei ole
midagi pakkuda, kuid sel
juhul hoiame parimatel
CVdel silma peal ja kutsume nad õigel hetkel meile
tööle.
Meile tööle tulles võid
näiteks alustada liinioperaatorina, kes heidab
valvsa pilgu materjalile:
seda ette valmistades ja
hiljem valmistoodangut
pakkides. Ja lõpuks välja
jõuda vahetuse vanema
ametikohale, kelle ülesanne on motiveerida oma
meeskonda, samuti on
tema peamine roll tagada
materjali tippkvaliteet ja
liini tõrgeteta töö.
Iga töö tegemisel on
mõistagi oluline töötasu, aga tunnustame oma
inimesi korraldades ühisüritusi, traditsiooniks on
saanud nii suvepäevad
kui ka jõulupeod. Äsja
pidasime suvepäevasid,
kus saime mõnusas meeleolus meeskonnamängudes
osaleda ning õhtu lõpuks
Koit Toome saatel tantsu
keerutada. Meie suureks
plussiks on kindlasti ka
see, et nädalavahetused
on vabad, töötame esmaspäevast reedeni (6–14.30 ja
14.30–23 ning öövahetuses
23–6). Toetame töötajate
sportimist, pakume regulaarset massaaži, tervisekontrolli ja korralikke tööriided. Sellel aastal viisime
esmakordselt läbi ka tervisenädala, mille eesmärk oli
kasvatada töötajate teadlikkust esmaabi, toitumise
ja vaktsineerimise osas.
Meil on head töötajad ja
tänu sellele suudame ettevõtet edasi arendada ning
uusi investeeringuid teha.

... ja samas paigas 2021. 							

EVELI OPMANN,
tegevjuht
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Heinalõhn, lehmakari ja uskumatuna tunduv
lavaprogramm – algab Urissaare Kantri 2021
Käesoleva aasta Urissaare
Kantri toob kaabumere ette
Dagö, Justamendi, Ummamuudu, Wiiralti, Tarvo
Valm Trio, Põhja Konna
ja palju muud head! Hoolimata uuest olukorrast
ja koroonaviiruse piirangutest toimub Urissaare
Kantri siiski täis mahus
ja täie hooga – miski pole
muutunud!
Eesti ehedaim farmi fiilingu festival Urissaare
Kantri avab juba seitsmendat korda oma rantšo väravad kõikidele maaelu ja
kantrimuusikat armastavatele külastajatele 20.–21. augustil, Univere külas Mulgi
vallas.

Reedel, 20. augustil avame rantšo väravad kell 17.
Festivali avapauguks on
Mulgimaa rahvakultuuri
lipulaevade kontsertprogramm, millega soovime kõik
koos õnne Eesti Vabariigile.
“Meile endale ka tundub
uskumatu, milline lavaprogramm, meid sellel aastal ees ootab,” kommenteerib festivali peakorraldaja
Priit Oks. Reedel astuvad
lavale Põhja Konn, Univere
Laine ja Justament.
“Õhtu nael on ikka ja
alati Kaie Seger, kes paneb
ka kõige suuremad karud
tantsima,” naljatleb Oks.
Laupäevasest programmist ei puudu ka sel aastal
legendaarne kantrinaise ja
-mehe valimine, line-tantsu

meistriklass ja suupillikool.
Lavale astub Dagö, Ummamuudu ja legendaarne Urissaare Rantšo House Band.
Festival toimub täismahus kõiki terviseameti reegleid ja tingimusi järgides.
Külastaja jaoks on oluline
see, et kontrollime enne
rantšo maadele sisenemist
kõikide vaktsiinipasse või
COVID -19 testitulemusi. Meie sooduskoodiga
“URISSAARE” saab kõikides
Confido testimispunktides
teha koroonatesti oluliselt
soodsamalt. Kohapeal on
külastajatel ka kiirtestimise
võimalus.
Kohtume Urissaares!
Rohkem infot ja piletid
www.urissaarekantri.ee

Kaie Seger ja Linedance koolitus. 						

FOTO: TAAVID MEEDIA

Võidutulest ja selle teekonnast Mulgi vallas
Tuli kui sümbol, tööriist
ja relv on inimkonna
teenistuses juba aegade
hämarusest alates. Jaaniõhtuks lõkke süütamine
on meie rahva üks iidsemaid kombeid, mida
ühiskonna muutumine
pole väärata suutnud.
Vabadussõjas saavutati
võit kahe olulise vastase
üle. Meie maale tundmatu väärtusega ühiskonda
relva jõul tooma trüginud
bolševikud kihutati Peipsi
taha ning seitsme sajandi
eest tule ja mõõgaga siin
oma ülemvõimu kehtestanud balti parunid
sunniti lõplikult lahkuma.
Selle maanurga ja rahva
suurust arvestades oli
tegemist vägitükiga, mida
pole suutnud teostada
paljud väga suured saatusekaaslased. Me saime
vere hinnaga oma riigi.
Vabariigi Valitsuse otsusega 1934. aastast tähistatakse 23. juunil kõigi Eestimaa eest peetud
võitluste mälestuspäeva.
Erilise sümboli seisuses
on seejuures võit Landesveeri üle Võnnu lahingus.
Okuptsiooni eel loodud
Presidendi võidutule üle
maa laiali saatmise traditsiooni elustamisega
alustati koheselt pärast
iseseisvuse taastamist.
1994. aastal Tartus toimunud Kaitseliidu paraadilt
jõudis Võnnus ja esimese
laulupeo toimumispaigas süüdatud ühendatud
tuli Kaitseliidu ajaloolist
väärtust omavatel maas-

Tuletoojad Andres Sakkov ja Grete Vares Karksi-Nuias.
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Õisu mälestuskivi juures.

tikumasinatel maakondadesse. Ma ei tea, kas
sel korral Lennart Meri
poolt jagatud tuli Viljandimaal ka mõne jaanilõkke päriselt süütas, kuid
võimalus selleks oli taas
olemas! Presidendi võidutule toomisest on saanud Kaitseliidu liikmetele
ihaldusväärne ülesanne
ning tuli ise jõuab nüüd
tõepoolest igaüheni, kes
sellest oma jaanilõket või
mälestusküünalt süüdata
soovib. Selle nimel teevad
vabatahtlikku tööd meie
kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja kotkanoored
ühiselt koos omavalitsuste ametipidajate ning
rahvamajadega.
Käesoleval aastal Paides
toimunud paraadilt käisid
Viljandimaale võidutuld
toomas Grete Vares ja
Andres Sakkov, kellel eluaastaid võrdselt Eestimaa
taastatud iseseisvusega.
Seekord jagati võidutuld
omavalitsustele Viljandis
toimunud maakaitsepäe-
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val, kuid Mulgi valda
Karksi-Nuia saabus see
Andrese ja Grete kätest
kantuna. Eesti Vabariigi, Mulgi valla ja Karksi
malevkonna liputoimkondadega, Kaitseliidu ja
selle eriorganistsioonide
esindajatest auvalvega
pidulikul tseremoonial
Karksi-Nuia Vabadussõja
mälestussamba juures
pidasid lühikese kõne
Mulgi vallavanem Imre
Jugomäe ning Karksi Malevkonna pealik Ervin
Tamberg. Kõnedele järgnes pärgade ja võidutulest süüdatud küünalde
asetamine mälestussamba jalamile ning Vabadussõjas langenute nimeline
meenutamine. Piirkonna
juht Dmitri Orav süütas
tõrvikust miniatuurse jaanilõkke, millest soovijad
said läita oma laternad.
Karksi-Nuiast rändas
võidutuli Mulgi vallas
paiknevate ausammaste ja mälestustahvlite
juurde. Abja-Paluoja ja

Mõisaküla tule toimetasid
kohale malevkonna pealik Ervin Tamberg koos
väsimatu veterani Arvo
Pedega. Karksi lahingule
pühendatud kivi juurde
viisid tule kaitseliitlane
Meelis Eelma ja naiskodukaitsja Helina Eelma.
Vana-Kariste ja Uue-Kariste mälestustahvleid
külastas võidutulega ning
asetas kimbud malevkonnalt ja Mulgi valla
Halliste piirkonna juhilt
Ene Maatenilt kaitseliitlane Harri Ellermaa.
Teda abistasid Stella Põder Kodutütarde Halliste
rühmast ning Magnus
Järvis Noorte Kotkaste
Halliste rühmast.
Halliste mälestussamaba ja Õisu mälestuskivi juurde viis võidutule
koos kimbuga Karksi malevkonnalt kaitseliitlane
Enn Pinsel. Teda abistasid Halliste kotkanoored Anete-Ly Põder, Raul
Pinsel, Joosep Animägi ja
Mikk Pinsel. Omavalit-

Kotkanoored Anete-Ly Põder, Joosep Animägi ja Raul Pinsel
võidutulega Halliste samba juures.
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suse nimel asetas kimbu
mõlemale mälestusmärgile Ene Maaten. Küünlad
mälestusmärkide jalamile
süütas Halliste rahvamaja
juhataja Piret Leskova.
Hallistes toimunud tseremooniale lisas pidulikkust kirikukellade helin.
Õisu mälestuskivi juurde
jäi tule soovijaid ootama
süüdatud tõrvik. Sealsamas süütas Piret Leskova
oma laternas tule Kaarlis
toimuva piirkondliku jaanitule tarbeks.
Võidutule rännak seekordsel troopiliselt palaval Eestimaal kulges

kindlasti igas vallas omal
moel. Karksi Malevkond
ja Mulgi vallavalitsus on
leidnud tõepoolest toimiva lahenduse Konstantin Pätsi 87 aastat tagasi
algatatud presidendi võidutulega seotud unistuse
täitmiseks. Loodetavasti
pole kaugel seegi aeg, mil
võidutule toimetamine
oma koduküla peoplatsile muutub ihaldatud
ülesandeks.
ENN PINSEL,
Kaitseliidu Karksi
malevkonna
teavituspealik
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Mulgi pidu tõestas taaskord, et ühte hoides
on kõik võimalik
Karksi mõisapargis 31.
juulil toimunud VI Mulgi pidu „Mia ja sia ütenkuun“ oli erakordne mitmel põhjusel. Kuna 2021.
aastal kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit Mulgimaa ajalooline
pealinn Abja-Paluoja,
osalesid Mulgi peol ka
meie hõimurahvad. Päev
möödus lauldes, tantsides, ühist keelt ja kultuuripärandit nautides.
Mulgi peo peakorraldaja Ave Grenberg jäi peoga
väga rahule. „See oli tohutu töö kõigile korraldusmeeskonna liikmetele.
Kaks korda pidime peo
toimumist edasi lükkama,
seejärel tuli teha proove,
võideldes koroonaviirusega. Pidev ärevus ja
teadmatus, kas saame peo
korraldatud ning mida
teeb ilmataat. Õnneks
kujunes kogu päev väga
südamlikuks ja võrratuks
kultuurielamuseks,“ oli
Grenberg liigutatud.
Ta jagas kiidusõnu andekate päevajuhtide Alli
Laande ja Priit Oksa suunas. „Showtechi meeskond korraldas otse-ülekande ja hoidis paduvihmas töökorras kogu
tehnika, milline professionaalsus! Imetlen Karksi-Nuia kultuurikeskuse
töötajate töökust! Aitäh

Leana Liivson, Tiina Tomingas, Mae Rae, Kersti
Nurk ja Heiti Maiste!“
Platsi, parkimise, püstkodade valmistamise ja
taustal abi vajanud tegevuste eest vastutas suure
südamega Urmas Suurpuu. Hõimutelki aitasid
korraldada ja sisustada
Mulgimaa Arenduskoja
töötajad Tuuli Tubin McGinley, Raili Uibopuu ja
Timmo Sülla. Tänu neile
on võimalikuks saanud
Mulgimaa suuremate
sündmuste meediakajastused kogu soome-ugri
kultuuripealinna aasta
vältel, mida aitab ellu viia
turundus- ja kommunikatsiooniagentuur Baltic
ID. „Mul on südamest
hea meel, et Mulgi peol
said osaleda soome-ugri
hõimurahvad. Enamik
rahvaid on juulikuus küll
oma kodumaal, aga sellegipoolest oli peol korralik
esindatus olemas,“ selgitas Mulgi peo peakorraldaja.
Kuigi paar nädalat enne
peo toimumist selgus, et
on vaja leida uus toitlustaja, sündis koostöö Sinilille OÜ-ga, kellega koos
leiti kiired lahendused.
„Kogu kontsertprogrammi kontseptsiooni
elluviimise eest vastutas
Kai Kannistu, kes oli Mulgi peo projektijuht. Tema
eestvedamisel toimus nä-
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dal varem suurejooneline
Mulgi peo tule teekond.
Mulgi peo rongkäiku aitas ette valmistada Lauri
Sepp. Kiidan rongkäigus
osalenud kutsarit, kes
suutis rahulikult perutavat hobust ohjeldada.
Hirm tuli naha vahele
küll, kui hobune järsku
suunda muutis. Peo platsi peal toimetas tublilt
Kaire Kannistu. Valmis
üle 11 meetri pikkune
Mulgi peo hõimuvaip,
mille eest vastutas Anne

Kaljumäe,“ kirjeldas Ave
Grenberg peoga seotud
inimeste panust Mulgi
peo õnnestumises.
„Kõige lõpuks tänan
meie meeskonna tantsujuhte Birgit Kruuset ja
Anu Tompi, koorijuhti
Ülle Roometsa ja muusikajuhti Margus Põldseppa, kes valmistasid ette
väga heal tasemel kontsertprogrammi. Kogu
kava oli äärmiselt ilus
ja läbi mõeldud. Tänan
kõiki esinejaid ja nende

juhte Mulgi peol osalemise eest!“ kiitis Grenberg.
Pärast kontserti toimus
simman, mille õnnestumises oli suur roll Mulgi
Pruulikojal ja ansambel
Niken Suns’il. Mõnusaks tantsuõhtuks tuli
kokku parimatest Eesti
pillimeestest väga hea
simmanibänd. „Jätkame
ühist tööd selle nimel, et
Mulgi pidu tooks kokku
rahvast kõikjalt Eestist,“
lubas Mulgi peo peakorraldaja.

Järgmine mulkide pidu
toimub Helme kihelkonnas 2023. aastal ja Tõrval
saab olema uus väljakutse
mulkide peo brändi loomisel. „Kõige olulisem,
mida olen täheldanud:
kõik mulgid peavad end
kokku võtma ja aitama
kaasa mulkide asja ajada!
Niiviisi on võimalik teha
mulkide asja suureks!“
märkis Grenberg.
Tema sõnul ei saa ükski
pidu toimuda ilma rahalise pooleta. „Meid toetasid
kõik Mulgimaa omavalitsused: Mulgi, Viljandi
ja Tõrva vald, samuti
Kultuuriministeerium,
Eesti Kultuurkapital,
Eesti Rahvakultuurikeskus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Mulgimaa
Arenduskoda, Maaelu
Arengukava LEADERmeede, Kaarli Naisselts,
Karksi-Nuia Kultuurikeskus ja Mulgi Kultuuri
Instituut.“
Kõige oodatum tegevus pärast pidu on alati
sündmusest jäädvustud
piltide vaatamine. Taavi
Bergmanni fotod on alati
nauditavad. Neid saab
näha veebilehel mulgimaa.ee pildigaleriis.
S ü g a v ku m m a r d u s
kogu Mulgi peo korraldusmeeskonna, isetegevuskollektiivide ja külaliste ees!
MULGI KULTUURI
INSTITUUT
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Külavüüd pidi Setomaal

Reisiseltskond Lauluema kuju juures.								

„Seto Külavüü lookleb
lahtirullitud rahvariidevööna ühest Setomaa külast teise, juhatades meid
kohtuma eriliste inimeste
ja huvitavate paikadega.
See on justkui Setomaa
selgroog või telg, mille
külge kinnituvad siinsed
külad, kirikud, kohvikud,
muuseumid. Külavüü
üks ots on Võõpsus, Setomaa põhjapoolsemas väravas, sirutub üle Värska
ja Saatse, Obinitsa ja Meremäe ja lõpeb Luhamaa
piiripunktis“ (giid Marianne Rosenfeldi poolt
tutvustavast tekstist).
Eestimaa on nii väike
ja ometi nii suur. Siia mahub erinevaid rahvaid ja
erinevaid kultuure, nagu
kihnlased, hiidlased või
setud. Oleme harjunud
mõtlema Setomaast kui
kuskil ilmakese veerel
asuvast ääremaast. Aga
kaugel sellest – üha rohkem märkad hoolitsetud aedu, värvitud maju,
korrastatud teid. Setomaa – see on riik riigis.
Esmakordselt mainitakse
Setomaad 19. sajandil.
Arvatakse, et sõna setu
tuleb sõnast see. Mäletan
lapsepõlvest, et setudesse
suhtuti kui venelastesse,
halvustavalt, isegi nimetati neid poluvernikuteks,
potisetudeks, tsuhknaks,
setu ise tähendas midagi kentsakat nagu meil
mulk. Küllap sellepärast,

et nende asuala piirneb
Venemaaga ja rahvalauludes ning tantsudes on
palju naaberrahvalt laenatut. Riietuseski näeme
naistel puna-musta sarafani, meestel vitspaelaga
kaunistatud hamet ja
villakuube. Ajalooliselt
on setud kuulunud Venemaa erinevate haldusalade koosseisu ja osa
Setomaast on praegugi
Pihkva oblasti alla kuuluv.
Augustikuus peetakse
Setomaa oma päeva. Kuningriigipäeva keskpäeval kuulutatakse üheks
päevaks Seto kuningriigi
seadused Eesti ja Vene
seadustest kõrgemal seisvaiks ning maksab seto
oma raha. Päeva jooksul peetakse seto pärimuskultuuriga seotud
võistlusi. Samuti valitakse kuningriigipäeval
setode esinduskogu ja
ülemsootska, mille tunnuseks on valitsussau
kiiora. Lauldakse omi
laule (leelosid), karmoska saatel tantsitakse omi
tantse. 2009. aasta kandis
UNESCO vaimse kultuuri pärandisse ka seto
leelo.
Niisiis, Karksi kultuuriseltsi poolt korraldatud
ühine reis haridusseltsiga
viis Värska talumuuseumi, Laossimasse – kõige
vanemasse külla, Obinitsasse Lauluema kuju

juurde, Taarka radadele.
Mikitamäel ootasid meid
kohaliku eakate klubi liikmed. Oli tunda, et meid
oodati. Külakostiks pakuti värskelt hapendatud
kurke. Lihtne, aga südant
liigutav. Tutvusime nii vanima kui ka uuemal ajal
ehitatud tšässoniga (kohalik kabel lihtsamateks
usutalitusteks). Vahetasime muljeid oma tegemistest. Just inimesed on
need, kes hoiavad oma
kodukoha kultuuri, tavasid ja kombeid. Kohalik
giid rääkis meile Setomaa
vanimast külast Lossimast, kus elab tänapäeval vaid paarkümmend
inimest. Noored kipuvad
linna, kuigi töökäsi oleks
ka näiteks Värska sanatooriumis väga vaja. Aga
mis parata – ääremaastumine on probleemiks
terves maailmas. Sama
probleem on ju ka meil
Karksi-Nuias, kus üks
tohtrikoht on täitmata,
noored ei leia või ei tahagi leida tööd, sest „Nuias
elada on nii nõme“.
Aga on ka neid, kes soovivad ise midagi ära teha.
Külastasime Uue-Saaluse
veinitalu, mida peavad
Maris ja Mati Kivistik.
Talu juurde kuulub 10
hektarit maad, millest 1,5
hektaril kasvab astelpaju,
lisaks ka kümneid eri
sorte avamaa viinamarju.
Toodetakse vahuveine.

Elame veel

FOTO: MARIANNE ROSENFELD

Meiegi maitsesime viit
sorti: ebaküdoonia (Eesti
parim toode), rabarberi,
pohla ja teisi vahuveine.
On alati hea tõdeda, et
on noori hakkajaid, kes
mõtlevad, kuidas teha,
kuidas turustada, kuidas
teha järjest paremini. Hea
oli teada, et veinitalul on
tugevad sidemed Polliga
(pressjääkidest toodetakse jahusid) ja Mustla
kandiga, kust ostetakse
viinamarju.
Päike veeres õhtusse
ja peagi võtsime ette kodutee läbi Lõuna-Eesti kuppelmaastiku, läbi
kuldkollaste viljaväljade
ja õitsvate tatrapõldude.
Oli kosutav reis peale
koroonaaegset „vangis“
elamist. Aeg – igavene
igiliikur! Ta ei peatu kunagi. Ja tagasi pöörata
pole võimalik. Ometigi
saame üle õla kiigata, et
mis olnud. 10 aastat tagasi
lahkus meie hea kolleeg
ja haridusseltsi toimetuste kirjapanija Eha Lepik.
Keegi peab olema, kes
kajastab meie tegevusi,
sest muidu „pole meid
olemas“. Seepärast võtsin
Eha töö jätkamise enda
kanda. Olgu see Setomaa
reis tema mälestuseks.
Reis sai teoks.
VIIU LEPIK

Tunne on nagu kevadisel vasikal, kes esmakordselt
koplisse saab. Mõelda vaid – jälle saab peaaegu endist
elu elada: kinos, teatris, lauluproovis, haridusseltsis
käia. Tundsin kõigest sellest puudust. Hirmus aasta
koroonahirmus saab õnneks otsa, aga valvel tuleb
ikkagi olla. Mida me sellest aastast teada saime?
Kindlasti seda, kui tähtis on kaasteelistega suhtlemine.
Inimene on sotsiaalne olend ja tal on vaja teiste omasugustega lävimist. Jah, on küll telefonid ja arvutid
ning iga päev võid oma kaaslastega neid kasutades
kõnelda, aga füüsiline kohtumine, käe andmine –
selle aastaga olime sellest võõrdunud, kallistamisest
rääkimata –, koos ka tühistest asjadest rääkimine,
pisemategi naljade üle naermine – see on hoopis midagi muud. Õppisime tundma ja väärtustama aega,
mis meile on antud, hindama lihtsaid asju, olema
õnnelik iga hetke üle, kui oleme terve, kui meie pere
on terve. Head koged läbi halva. Alles siis, kui oled
midagi väärtuslikku kaotanud, tunnetad olnu väärtust, tõded „eelmise elu“ kordumatust. Päris endiseks
ei saa me kunagi.
Kaunil kevadpäeval, „kui toomehelbed jumalaga
jätnud ja sirelite õitseaeg on käes“ (M. Underi järgi)
kogunes Karksi haridusselts Karksi külamajja, et üle
pika-pika aja jälle kokku saada. Selleks oli ka mitu
põhjust: rääkida olnust ja kavandada tulevasi ettevõtmisi ning, mis kõige tähtsam, esitleda raamatut
„Karksi haridusselts 20“. Kui vaadata pandeemiaaega,
siis paljud kultuuritegelased kirjutasid raamatuid,
näitlejad viimistlesid oma etendusi, lauljad plaadistasid ja lõid uusi viise. Tõeline eestlane on ettevõtlik
ka kõige karmimal ajal. Kui üks uks sulgub, siis otsib
ta teise väljapääsu. Nii mõnigi asutas just siis oma
firma, mõtles välja uue disaini või näiteks esinemise
võimaluse. Meie Helve Joon hakkas koostama ja valmiski eelnimetatud raamat. See oli suur ja tänuväärne
töö – talletada ajalugu. Ükski töö pole lõplik, alati
saab parandada ja täiendada. Aga antud raamatuke
on alus, millele saab rajada edaspidise. Siin on kirjas
haridusseltsi ajalugu Polli-Peraküla Noorsoo Ühisuse
asutamisest tänapäevani. Meie tegemised olid ja on
kodu-uurimuslik töö, et talletada hariduse-, kultuurija ajalooalaseid mälestusi, täiendada oma teadmisi ja
avardada silmaringi, pidada kalliks oma kodukoha
traditsioone, mulgi keelt ja kultuuri. Siinkohal täname
seltsi eestvedajat Hille Krusbergi meie kokkusaamiste
korraldamise eest ja Margus Mõisavalda, kes on meie
ettevõtmised jäädvustanud fotodele ja CD plaatidele.
Meie koostööpartnerid on Karksi kultuuriselts,
Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse selts, Karksi
külamaja, Karksi-Nuia kultuurikeskus ja kohalik
gümnaasium.
Tuhat tänu meie toetajatele: Mulgi vald, Kohaliku
omaalgatuse programm, Mulgimaa pärimuskultuuri
programm.
Haridusselts on ikka noor, kuigi samm pole enam
see, mis kümme aastat tagasi, kuigi tervis veab vahel
alt, aga siiski on tahe tegutseda, kokku tulla, osa saada
ühistest ettevõtmistest. Nii kavandati koostöös kultuuriseltsiga suvereisi Setomaale, teatri ühiskülastust,
terviseloenguid ja huvitavate inimestega kohtumisi.
Nii et – elame veel! Koroona kiuste. Tõeline eestlane
ei vannu alla, vaid pürib edasi.
VIIU LEPIK

Haridusseltsi koosolek Karksi külamajas.

FOTO: HILLE KRUSBERG
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XXXIII Abja suvepäevad on tänaseks möödanik

Kõige eriskummalisem kohvik Kirju bussipeatuses.

15.–18. juulini kestnud
Abja suvepäevad on selleks korraks läbi.
Algasid päevad traditsiooniliselt teatrietendusega,
milleks seekord Vilde teatri „Kvartett“.
Reede õhtul avasid oma
uksed 12 kodukohvikut:
Kaare kohvik, kohvik
Memmed, Abja lasteaia kodukohvik, Kaide kodukohvik, Üts lahe kohvik, Kilplasetuba, Vaarika kohvik,
Roosi kodukohvik, Popsi
köögi POP-UP kohvik, Aiakohvik, Meeleolukohvik,
Kogukonna kodukohvik
Kaide juures. Mõned kohvikud olid nii hoos, et oldi
avatud ka laupäeval.
Laupäeva hommik algas
laadaga, mida jagus keskparki ja turu ümbrusesse
ning laadalaval toimunud
soome-ugri kultuuripealinnale kohaselt soome-ugri
kultuuriprogrammiga. Esinesid Mõisaküla Bigbänd
Iivo Hakkaja juhendamisel,
Piret ja karmoškakamraadid, marilanna Anna Makeev ja jaapanlanna Sakiko
Ishii, Eesti ingerisoomlaste
tantsurühmad Kataja, Metsäkukat, Röntyskä, laulu-

koor Orvokki, rahvarõivaste esitleja Maria Abramova
ja Eesti Ingerisoomlaste
Liidu esinaine Maire Petrova, seto leelokoor Ilolang.
Laadal lõbustas lapsi klounionu, kes kõigile soovijatele õhupallidest asju vormis.
Kõigile esinejatele pakuti
korraldajate poolt mulgi
putru, mille valmistas Popsi
köök.
Keskplatsil toimus Alexela
3x3 korvpalli amatööride
ja poiste U13 Eesti meistrivõistluste etapp, mille kordaminekule andis suurima
panuse Riivo Roosnurm,
teda abistasid Risto Visnapuu, Egert Tiidor, Priit
Pärnala, Aivar Palu, Märten
Oldre, Saskia Põder, GreteLiis Saarman, Ursula Kask,
Angelina Tiru.
Korvpalli lõppedes jätkus
sportlik pärastlõuna Abja
rammumehe võistlusega ja
hiljem Abja gümnaasiumi
staadionil sõpruskohtumisega jalgpallis, kus mõõtu
võtsid FC Abja ja Viljandi
valla võistkond.
Laupäeval avati Abja
muuseumis püsinäitus
„Abja-Paluoja – Mulgimaa
pealinn“, mille koostajaks

FOTO: EERIK HUNT

on Maile Kreevs.
Õhtu lõpetas suur pidu,
esinejateks Abja noorteansambel MoreReality,
ansambel Terminaator ja
RetroKiirabi. Heli ja valgustuse eest kandis hoolt Imre
Mihhailov ja parimpidu.
ee, peolava ja ka laadalava
püstitas OÜ Showtech.
Pühapäev on kujunenud
Abja päevade spordipäevaks järve ääres. Alustuseks
said peale jooksu medalid
kaela kõik kuni 7-aastased
medalijooksust osavõtjad.
Seejärel oli kord ümber
järve jooksu käes. Enimoodatuks alaks oli loomulikult
isetehtud veesõidukite ralli,
mis oli kavas juba kuuendat
korda. Sel aastal jäi küll
paate napiks, kõigest 4,
aga võistlus oli äge. Tore oli
näha uusi tulijaid ja oodata
oli iga-aastast kostüümidraamat. Sel aastal olid võistlustules baleriinid.
Uus võistlus haabjaralli
„ABJA haABJAs 2021“ meelitas seekord kohale kolm
ühepuulootsikut, aga osalejate sõnul läheb asi käima
ja järgmisel aastal pidavat
järv „puid“ täis olema. Soome-ugri haabjaralli lahtiste

Päeva tõmbas laadalaval käima Mõisaküla Bigbänd.

ABJA haABJAs 2021.

FOTO: EERIK HUNT

FOTO: EERIK HUNT

meistrivõistluste korraldamisele aitasid kaasa haabjameistrid Aivar Ruukel,
Priit-Kalev Parts, Andres
Rõigas ja Georg Tamm,
kes kutsusid vahetult enne
starti rallile Guido Ruusoja
ja Mulgi Kultuuri Instituudi
juhataja Ave Grenbergi.
Päevi jäi lõpetama rannavolle, mida on aastaid
vedanud Harles Kiveste ja
Raili Juurikas.
Kogu Abja suvepäevade
programmi pani kokku ja
oli igal pool toimetamas
Abja kultuurimaja kollektiiv
Lauri Sepp, Ülle Rõigas,

Pille Vodi ja Lea Kallas.
Et kõik asjad toimiksid,
olid meile suureks abiks
OÜ Abja Elamu töökad
töömesilased Heiko Talv,
Priit Kommer, Raul ja Lili
Song. Nende hooleks oli
toimetada telgid, toolid,
prügikastid ja muu vajalik
inventar sinna, kuhu just
parajasti vaja oli. Samas
hoolitseti, et enne ja pärast
sündmust kodulinn kaunis
ja puhas välja näeks.
Täname koostööpartnereid: Showtech OÜ ja Tõnu
Karpov, Imre Mihhailov ja
Parimpidu.ee, Ares Security

OÜ, Abja Elamu OÜ, Abja
Noortekeskus, Abja Päevakeskus, Rainert RL OÜ,
Tartu kiirabi Abja brigaad,
Päästeameti Abja komando, Abja turg, OÜ H.E.A,
Funmaker OÜ, Hotellitarbed OÜ, OÜ Stopp, Major
Invest OÜ, Ants Helinurme
Töötuba OÜ, We Print OÜ,
Abja Korvpalliklubi, Abja
lasteaed, Käimla Abi OÜ.
Suur tänu toetajatele:
Mulgi Vallavalitsus, Pajumäe talu, Coop Abja, Mulgi
Ukuvakk, Popsi köök, Mulgi kõrts, Kerli Ilutuba, Abja
Spordi- ja Tervisekeskus,
Liina Ilustuudio, Chinga
OÜ, Büroopluss, Kalda
Mesila, HRM Tootmine.
Tänu ja kummardus meie
abistajatele, kaasalööjatele,
toetajatele ja publikule,
kelleta poleks võimalik selliseid päevi korraldada.
Pildid suvepäevadest on
üleval Abja kultuurimaja FB
lehel www.facebook.com/
abjakultuurimaja1
Kohtumiseni XXXIV Abja
Suvepäevadel 14.-17. juuli
2022.
LAURI SEPP,
Abja kultuurimaja juhataja

Tegus suvi Mõisaküla noortekeskuses ...
Kui veebruari lõpus koroonaviirus jälle kimbutama hakkas, kitsenesid
ka planeeritud tegevused
noortekeskuses. Olime jälle
sunnitud kolima interneti
müstilistesse võimalustesse
– nii noored kui noorsootöötajad. Mai lõpus, kui
taas võisime uksed avada,
pääsesid kõik tegemata jäänud üritused otsekui paisu
tagant välja.
Alustuseks sai discgolfipargis korraldatud talgud, kus Tauri Õigus annetas koormatäie multši,
et alustada oma terviseraja
edendamist. Samuti oli
suur rõõm katsetada oma
uut murutraktorit, mis sai

soetatud Mulgi vallavalitsuse ja lahkete hooandjate
poolt.
Edasi hakkas lähenema
lastekaitsepäev, kus kokandusringi ja õpitubade ringi
koostöös sai paika pandud
plaan oma kohviku pidamiseks. Ühes ringis tehti
suupisted valmis ja teises
kalkuleeriti kauba hinnad.
Saadud tulu eest oli plaanis
osta lastele ahviraudtee
ja see ka õnnestus. Läbi
meisterdamiste ja uute
lauamängude õppimise viis
tee erinevatele matkaradadele. Peale Riisa matkarada
sai käidud ka Rae järve
matkarajal, mis lõppes ühe
kosutava suplusega. Et

kaasata ka vanemaid noori, siis sai nendega käidud
Sänna Kultuurimõisas Võrumaal, kus toimus soomeugri filmifestival. Väljasõitu
toetas Mulgimaa Kultuuri
Instituut, kes andis meile
võimaluse uhkusega esindada mulke.
Üheks kõige põnevamaks
väljasõiduks oli muidugi
Valma seikluspark. Sellega
seoses tuleb meelde kohe
Simon, kes ise on teistest
peajagu lühem ning kui
tundus, et instruktor peab
ta poole pealt alla tooma,
siis ütles ta korraga, ennast
julgustades: „Ma olen eesti
mees!“ … ja tegigi terve
raja läbi, mis lõppes pika

õhulennuga!
Juuli alguses sai aga üle
pika aja taas ellu äratatud
õpilasmalev. Osales üksteist noort, kellega koos sai
korrastatud disc-golfi park,
lõpetatud 500-meetrine terviserada, paigaldatud ahviraudtee, üle võõbatud kõik
sealolevad pingid, lauad,
katusealused kuni välikemmerguni välja, koristatud
noortekeskuse tagune ja
esine ning saatjaks tohutu
parmupilv, mis jääb ehk selle malevasuve märksõnaks.
Imeline suvi aga jätkub
koos oma uute tegemiste ja
toimetamistega!
KAJA ÕIGUS
FOTO: VIKTOR SIIGUR
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Jaanikuul ollive ersade ja mokšade Mulgimaal käimän. Soome-ugri kultuuripäälinnan Abja-Paluojal juhative külälistel tiid Pedaja Laine ja Sepä Lauri.

Suvesündmuse om mitu satsi
õimlasi Mulgimaale toonu

T

ubli puul Abja-Paluoja ja
Mulgimaa kultuuripäälinna aastest om nüid läbi.
Kuigi koroona om inimesi
kõvaste kimbuten, om aiguse
kiuste ja tänu põnevidele ettevõtmistele siin mitu kõrda
kirevin rõõvin soomeugrilasi
nätä ollu.

11. ja 12. juunil võis siinsääl Mulgimaal nätä ersasit ja
mokšasit, kes käisive üten oma
mulkest saatjidege Mulgi ja Tõrva vallan. Nende võimas laul ja
uhke rõõva es jätä kedägi külmäs. Katepäevätse käigu tähtsündmus olli ersade, mokšade ja
mulke ütine konssert Ala rahvamajan. “Neile miildis kangeste
mede Mulgimaa luudus ja kultuur. Na kullessive uvige mede
kandi lugusit. Lõunes paksime
Mulgi putru ja Mulgi korpi, mis
neile kah miildis,” sellät Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhateje Liivsoni Leana, kes külälistege
üten käis.
Soome-ugri suvi läits edesi
Tartun, kos peeti 16.-18. juunini
kahessandet soome-ugri rahvaste mailmakongressi. Eesti Rahva
Muuseumise olli kokku tullu 14
soome-ugri rahvast, kokku ligi
400 inimest, nende ulgan mulgi.
“Mede jaos olli kongressil käimine väige tähtis: saime kõnelde
oma kultuurist, Abja-Paluojast
ja Mulgimaast, toete õimurah-

vit. Tekkusi pallu uusi tutvusi ja
saime uusi mõttit,” kõnel Mulgi kultuuri instituudi juhateje
Grenbergi Ave. Mulgi vanemb
Malingu Arvo ütel, et kongress
tähendep kigile soome-ugri
rahvastele väige pallu, sest sääl
arutedes oma keele ja kultuuri
oidmist ja edesiviimist. “Kuigi
soome-ugri rahvit om kokku 25
miljunit, om pallalt kolmel oma
riik. Enämbjagu eläve tõise riigikeelege riiken. Mulke jaos om
kah oma keele allaoidmine tähtis teema.”
26. juunil akas Alliste kihelkonnan pääle Mulgimaa Peremängu seitsmes suvi. Oma usse
tei Kulla Leerimajan valla kah
Mulgi Kultuuri Instituut, kus sai
pääle mulgi kultuuri tutvust tetä
kah udmurdi muusika, söögi

ja rahvarõõvastege. Latsin ollive Eestin eläv udmurdi naine
Ruukeli Ljudmila ja udmurdi
ansambel Ošmes (mulgi keeli
Allik), kedä tulli vaateme nõnda
pallu inimesi, et neile kigile istmise kotussit es jakku. Ansambel ast üles mitu kõrda ja tiin
oma lustiliste laulege egä kõrd
vällä kõva kätelagine. Köögin sai
Ruukeli Ljudmila käe all pruuvi
Udmurdi perepetše ek täidet
tainakorvikside tegemist. Söögi
kõrva pakk Ruukel lodjapuumarjest juuki ja Udmurdi napsu.
Päev enne suurt Mulgi pidu,
30. juunil olli Polli Aiandusuuringide keskusen edimene rahvusvaheline soome-ugri perändusturismi vuurum. Sõna saive
inimese, kes om soome-ugri
mailman reisiuvilisi just oma

kandi kultuuri- ja vaimuperänduse abige käimä meeliten. Kullete sai kogemusi Karjalast, Udmurtiast, Kihnust, Setumaalt ja
mujalt. Päevä vedäsive luudusja perändusturismiärimiis Ruukeli Aivar ja soome-ugri kultuuripäälinnu iistvedäje Loode
Oliver. Sündmusest sai osa võtta
kas kohapääl või ZOOMi keskkonna kaudu ja uvilise saive ülekannet vaadete kah veebi tiil.
Suve kige rohkemb oodet
ettevõtmine olli VI Mulgi pidu,
mes peeti siikõrd üten õimlastege. Pidupäeväl, 31. juulil olli
Karksi mõisapargin pidupüüne
kõrvan terve päev üleven suur
õimutelk, mille all mede õimlase
Eestist ja kaugembelt saive kõnelde oma keelest ja kultuurist,
müvvä oma kirjavara ja mäles-

Udmurdi ansambel Ošmes panni o Kulla Leerimaja põrmandu põrume ja rahva rõõmust rõkkame.

Pildi: Grenbergi Ave

tusasjaksit, näidäte rahvarõõvit
ja jagade muud täädust oma
maast ja kombist. Kah pidukavan olli külälistel tähtis osa. Üles
astsive näituses Villändimaa
Ingeri-Soome Kultuuriseltsi segäkuur Sävel, Setomaa rahvatantsuansambel Hõbehall, MTÜ
Hõimulõimed ansambel Kännu
Peal Käbi, naiste tansuansambel
Kielo, Järvamaa ingerisuumlaste
pillikvartett Saarsalu-Preema,
udmurdi ansambel Ošmes.
Soome-ugri suve Mulgimaal lõpetep õimukohvikide
päev kultuuripäälinnan Abjan
4. septembrel. “Pääle soome-ugri söögi-joogi mekmise saap
tutvust tetä kah õimlaste keele, muusika, rahvarõõvaste ja
kommetege. Sii om ää võimalus
õimurahvastel omavahel jälle
kokku saia ja mulkel neid kikki
oma silmäge kodukandin nätä,”
kõnel Grenbergi Ave. Et inimese
ütte summa kokku ei jooses, om
kohvipoodi üle Abja laiali. Kõrraldejide käest saap kaarte, mille
abige levväp küläline na kik õlpsaste kätte.
Joba ärä ollu sündmuste pildi ja rohkemb täädust sellest,
mes tulemen, levvät mulgimaa.
ee veebilehe päält, Mulgi Kultuuri Instituudi ja soome-ugri
kultuuripäälinna Facebookist.
Ilves Kristi
toimeteje
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Kuvves Mulgi pidu peeti
Karksi mõisapargin
M

ulgi pidu pääliskirjage “Mia ja sia ütenkuun” peeti 31. juulil Karksi mõisapargin. Kuna sii aaste om Abja-Paluoja üten kige Mulgimaage soome-ugri
kultuuripäälinn, sis olli kah pidu pühendet õimurahvastele ja pidul võis nätä kirevin rõõvin õimlasi oma kultuuri tutvustemen, laulman ja tantsman. Kuvvendest
Mulgi pidust võtt osa 77 tantsu- laulu- ja pillipunti nii Mulgimaalt ku kaugembelt. Ülesastjit olli kokku ümäriguld 1000, kõrraldustoimkonnan olli 20 inimest
ja päältvaatejit arvati kokku paar tuhat. Rohkemb pidupilte levvät veebilehe mulgimaa.ee pildigaleriist. Järgmine Mulgi pidu tulep 2023. aastel Elme kihelkonnan.

Pidutuli panti palame 24. juulil Härjassaare mäe pääl ja viiti vanade autudege üle Mulgimaa.

Pidupäev akas ommuku pääle suure laadage, kos sai osta ja müvvä egätsugust käsitüüd
ja talukaupa.

Laada iistvedäje Liivsoni Leana sai laadalava pääle Eichenbaumi Külli Võro instituudist, et
Mulgi ja Võru undrukujutte kõrvute.

Terve päev olli valla suur õimutelk, kus soomeugrilase lähembelt ja kaugembelt saive oma
asjust kõnelde ja kaupa müvvä.

Karksi külämajan sai valmis õimuvaip, mida kudas poole aaste sihen ümäriguld 400 inimest ja pikkust tulli 10,5 miiterd.

Õllevaadi oidmise võistelus. Oiap Õmblus Madis, toes om Mulgi Pruulikoa peremiis Vaiksaare Lauri.
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Pidupaika minti pikän rongikäigun läbi Karksi pargi.

Karksin olli ka soome-ugri Sirk, kes aukotusse päält kigi piduliste üle valvas.

Kitzbergi gümnaasiumi 4. lassi rahvatantsurühm rongikäigun. Tuju om pidune.

Pidutule ürgämine: kura kätt Mulgi vanemb Malingu Arvo, ääd kätt Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje Grenbergi Ave ja posti taga tansumemm Arraste Lille.

Mulke ja õimlasi olli pidupäeväl terviteme tullu kah kultuuriminister Oti Anneli.

Paistku päe või kallaku vihmä – Mulgi naise tansive iki.

Mulgi segäkuur olli pidupäeväl püüne pääl laulman ja nädäl ennemb pidutuld läbi Mulgimaa saatman.

Ansambel Nikns Suns meelit püüne ette simmanile ulka nuuri.

Pildi: TaaVID Meedia
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L atsele

ÕIMUKOHVIKIDE PÄE

August – mahlakuu

soome-ugri
kultuuripäälinnan
Abja-Paluojal
4. septembrel
kell 11-15
Tule ja tii tutvust
soome-ugri õimurahvaste söögi-joogi,
keele ja kultuuri, muusika
ja kommetege!

Ubine suure ja magusa,
uisa vakka ja vagusa.
Kassi uulsast ubinit kastsiv,
et saas talves panna kasti.

Käginege mahlaress
kiirli kuni tulli stress.
Kassi raputive puud
nii et ragisive luu.

Otsan kuju, lämmi suvi.
Kassel om nüid mahlauvi,
ei vii õunu külä pääle
egä tõistre nällän siale.

Kik kassi Miisut tänäve,
ääd mahla joove rõõmuge.
Tali läbi jakkup juvva,
ku om kass, kes viisip tuvva.

Kõdare Jaak

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Ruute sissi om ärä paetet 10 soome-ugri rahvast:
UNGARLASE, SUUMLASE, UDMURDI, LIIVLASE, ISURI,
VADJALASE, VEPSLASE, ERSA, MARI, SAAMI.

Uuri manu
www.mulgimaa.ee

Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

14. Hendrik Adamsoni nimeline murdeluulevõistelus
Aig: 1. aprillist 1. septembreni 2021
Kiil: kik Eesti murdekeele
Saata vähembelt 5 luuletust
Luuletuse saata mulkideselts@online.ee või kuvääri sihen
aadressi pääle Mulkide Selts, Sultsi küla 69605,
Metsarõõmu, Viljandi vald
Auinna om rahalise.
Uuri täädust www.mulkideselts.org, www.mulgimaa.ee,
mulkidedselts@online.ee või kõliste tel 507 0846 (Saare Ene).
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.
UUTA AASTE KAHETSE KAITS PAREMB KU.

Pent Nurmekunna nimeline
mulgimurdeline luulevõistelus
Aig: 1. maist 1. oktoobreni 2021
Kiil: mulgi kiil
Saata 1-5 luuletust
Luuletuse saata evelin@mulgivald.ee või Mulgi Vallavalitsus,
Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja, 69403, Viljandi maakond.
Auinna om rahalise.
Uuri täädust www.mulgivald.ee

Nalla kah
Andke endest tüü man iki
100%!
12% esmabe
28% tõisibe
35% kolmabe
20% nelläbe
5% riide

***

“Mes vahe om õnnetul ja õnneligul mooturrattamihel?”
“Õnneligul om sääse ammaste vahel.”

***

“Laina mulle kümme eurut!”
“Mul om pallalt kolm eurut!”
“Ää küll, anna kolm, jäät
mulle seitse võlgu!”

***

“Siu peni viis mu kengä ärä!”
kaibap üleaidne.

“Sii ei saa õige olla,” kostap
tõine selle pääle, “miu peni ei
tarvite jalavarje!”

“No nüid muduki enämb ei
ole,” om vana jahimiis peri.

***

“Kas teil rulluiske om?” küsip miis poodimihe käest.
“Ei ole.”
“A tõukerattit om?”
“Ärrä, sii om ju viinapuut!”
“Ää küll, andke sis pudel
viina. Taevaesä esi näep, et ma
tahtsi sporti tetä!”

Kaits miist kõneleve oma penidest.
Edimene: “Miu peni annap
usse taga kellä ja ma lase ta sissi!”
Tõine: “Ahah. A miu peni
küll ei kõliste.”
Edimene: “Näet sis, siul om
iki rumal peni!”
Tõine: “Jah, tal om oma
võti!”

***

“Kige rohkemb karusit ole
ma Aafrikan maha lasken,” kitap
vana jahimiis.
“A Aafrikan ei ole ju karusit?” imestep tõine.

***

***

Pangarüüvel käänäp kärbikuotsa pangareili poole.
“Raha siia! Kähku!”
“Sia olet vist alla algaje?” küsip reili.
“Kust sa täät?”
“Siul om kärbik võlest otsast
lühembes saet.”

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: kristi@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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Suvi on Karksi-Nuias
Seda lauset kasutasime
tihti oma suviste sotsiaalmeedia postituste all, eriti
nende juures, mis olid seotud Karksi kihelkonnapäevadega. Suvi sobib väga
hästi Karksi-Nuia, Karksi
ürgorgu, järve äärde ja ümberkaudsesse keskkonda.
Kui ühel väikelinnal on
pakkuda põnevaid tegevusi, kontserte ja kaunist
loodust, siis miks ei peaks
suvi just Karksi-Nuias
olema! Sel aastal pakkusid
Karksi kihelkonnapäevad
kvaliteetset kultuurikava
ning üritusi igale maitsele
ja vanusele.
Kihelkonnapäevade avaüritus toimus täiesti uues
kontsertkohas – Karksi
paisjärve saarel. Saarel musitseeris Liisi Koikson koos
Marti Tärni ja Marek Taltsiga ning publik sai kontserti
nautida järve kaldalt koos
kaasavõetud piknikuteki ja
-korviga. Üritus meeldis nii
publikule kui ka artistidele,
kes lisaks esinemisele said
nautida paadisõitu kaunil
paisjärvel, neid sõidutanud
paat ristiti pärast kontserti „Liisiks“. Korraldajatel
on hea meel tõdeda, et
kontsert oli oodatus populaarsem ning esinemispaik
saare näol jääb kindlasti ka
edaspidi kihelkonnapäevade kavasse.
Laupäev algas tavapärase
suvelaadaga. Laat oli sel
aastal oodatust väiksem,
kuid pakkus põnevat ja
mitmekülgset programmi
laadalaval. Esimest korda
oli laadaalal avatud lasteala,
kus sai möllata batuutidel,
joonistada ning osaleda
põnevates mängudes Pipi
Pikksuka juhtimisel. Laste
jaoks oli päeva naelaks
kindlasti Piip ja Tuut eten-

FOTOD: TAAVID MEEDIA

dus “Loomad”, mis naelutas päeva rahvarohkeima
publiku ligi tunniks ajaks
kuumast ilmast hoolimata
lava ette. Põnevat näitust
pakkus Vabamu rändnäitus “30 aastat vabadust ja
vastutust”.
Laadapäeva avasid kultuurikeskuse rahvatantsurühmad Samm Sassis,
Tantsurõõm ja Sõlesepad.
Mulkide vanem Arvo Maling, kes pidas avakõne,
jõudis pärast kõne ka ise
platsile tantsima.
Ulukiliha grillfestil osales
tublisti meie kohalike pritsumeeste võistkond, kes
kindlustas koha augustis
toimuvale suurele Grillfestivalile. Soovime neile
suurel võistlusel edu.

Laadalaval said maha
peetud ka kauaoodatud
juubelid. Ansambel Lustipill tähistas sel aastal oma
50. ja naiskoor Maimu 45.
juubelit. Kahjuks ei olnud
võimalik varem nende
verstaposte tähistada, kuid
laadalaval andsid nad koos
lauluansambel Hõbeniidiga
mõnusa kontserdi ning
tundsid ka ise suurt rõõmu,
et üle pika aja esineda said.
Laadapäeva lõpetas Viivika Viickberg, kes oli oma
mõnusa lauluhääle, hea
kitarrimängu ja jutuga põnev üllataja. Kui kontserdi
alguseks ei olnud publikut
just väga palju, siis pärast
esimesi laule kogunes publikut üha juurde. Need, kes
kohale tulid, jäid lõpuni ja

nautisid täiega. Kindlasti ootame Viivikat Karksi
kanti tagasi, sest austajaid
tekkis juurde mitmeid.
Laupäeva lõpetas „Selle
suve pidu” Karksi ordulinnuses. Laval rokkisid Dolores, Meie Mees ja Shanon.
Publikut oli rohkem kui
varasematel aastatel, neid
jagus nii tantsulavale kui
murumättale istuma, kuid
sooja suveõhtut nautisid
kõik kohalolijad.
Karksi kihelkonnapäevad lõppesid pühapäeval kodukohvikutega ning
Jääääre 30 juubelituuriga.
Kodkohvikuid osales sel
korral kuus, mis oli paras
arv, et kõigist läbi jõuda ja
nautida.
Jääääre kontsert tõi hea

muusika nautlejaid kohale
ka Pärnu ja Jõgeva kandist.
Kontsert toimus vahepeal
unustustehõlma vajunud
rahvapargis, mis just selle
kontserti jaoks korda sätiti,
kuid koht ei kaotanud oma
ürgsust ja looduslähedust.
Tormi poolt maha murtud puud sätiti rahvale
istumiseks ning sellelegi
kontserdile olid oodatud
külalised oma piknikukorviga. Võimalust mõnusalt
murul lesida, kasutati
rohkesti. Rahvapark ei
saanud nii korda, kui ta oli
20 aastat tagasi, kuid idee
see veidi metsikumaks
jätta, oli taotluslik. Pikemas perspektiivis soovime
rahvapargi veel rohkem
korda teha, kuid esialgu

milles sisaldusid ekskursioonid, viktoriinid, töötoad,
meeskonnamängud ja ka
väljasõit Pärnusse. Tervel
teisel nädalal tuli noortel
kokandusringi juhendaja
kaasabiga hoolitseda kogu
maleva lõunasöögi valmistamise eest. Kahe nädala vältel
sai omandatud hulgaliselt
uusi kogemusi, teadmisi,
sõprussuhteid, meeskonnatööd, mälestusi ning ka
taskuraha. Oleme tohutult
tänulikud malevlastele ja
kõikidele kaasosalistele, kes
panustasid maleva edukasse
läbiviimisse!
Uue hooaja huviringide
ja sündmuste planeerimise
ning eelarvestamise eel kut-

suti noortekeskust osalema
ka Mõisaküla kodukandipäevade raames lõbusale
pamperpallide jalgpallimatšile, mis andis noortele osalejatele uue ja meeldejääva
kogemuse.
Koostöös August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumiga
on noortekeskus korraldamas ka veel õpihuvilaagrit,
mis leiab aset 17.–19. augustil. Sinna on oodatud
osalema 13 kohalikku noort
7.-12. klassist, kes tunnevad
distantsõppest tulenevaid
õpihuvi muutusi. Kolmel
päeval leiavad aset mitmed
töötoad, mida juhendavad
oma ala spetsialistid erinevatest valdkondadest.

on juba praegugi seal mõnus kontserte korraldada
ja ka see koht jääb edaspidi kihelkonnapäevade
kavasse.
Kultuurikeskuse kollektiivil on hea meel külastajate positiivse tagasiside üle, mida öeldi meile
nii suusõnaliselt kui sotsiaalmeedia kommentaariumis. Loodame teile
järgmisel aastal veelgi
paremat ja põnevamat
kava pakkuda, ideid on
mitmeid ja hea meeskonnaga on julgust neid ka
ellu viia.
Suvi on jätkuvalt KarksiNuias!
MAE RAE,
Karksi-Nuia kultuurikeskus

... ja Karksi-Nuia noortekeskuses

FOTO: OLGA PALU

Karksi-Nuia noortekeskuse suvi algas omanäolise
sündmusega nimega Noorteka Öö, mille korraldamine,
sisustamine ja läbiviimine
kuulub suuresti noorte kor-

raldajate enda pärusmaale.
Kooskõlastades asjaolusi
noortekeskuse juhatajaga,
valivad noored ise sündmuse toimumisaja, osalejad,
tegevused, võistlused, män-

gud ja muu sisustuse. Vägagi populaarne ja nõutud
sündmus leiab tõenäoliselt
aset ka suve lõpus.
Sel suvel haaras noortekeskus vägevast võimalusest
tuua noorteni taas üle väga
pika aja suve üks mõnusamaid sündmusi, milleks on
õpilasmalev. 5.–16. juulini
toimunud töö- ja puhkelaagris külastasime üheksa
malevlasega Karksi-Nuia
piirkonna valdusi ning organisatsioone. Muuhulgas
külastasime Polli Aiandusuuringute Keskust, Murri häärberit ja Urissaare
rantšot. Peale igapäevast
tööd võimaldati noortele
erinevaid vaba aja tegevusi,

Üldpädevused, mille kujunemist laagritegevused
toetavad: sotsiaalne- ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus,
suhtluspädevus, ettevõtlikkuse ja digipädevus, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus, vaime tervis.
Laager toimub ööbimisega
ning lõpeb väljasõiduga.
Lisainfot suviste tegemiste
kohta saab noortekeskusest.
Noortekeskuse kollektiiv
soovib kõigile mõnusat suve
jätku!
KERTI EINSTEIN,
KAURI SÕLG
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Mulgi söögi vestival
sai peetud

FOTO: MARKO REIMANN

Rahvusvahelise pärandturismi seminari avas Oliver Loode URALIC keskusest.

FOTO: KATI-KATRI KOPPEL

Soome-ugri pärandturismi seminar
Pollis ühendas hõimurahvaid
30. juulil ehk päev enne
Mulgi Pidu leidis Polli
aiandusuuringute keskuses aset esmakordne
soome-ugri pärandturismi foorum, kus osalesid
hõimurahvaste esindajad
Mulgimaalt ja mujalt
Eestist, Soomest, Venemaalt ja Transilvaaniast
(Rumeenia).
Foorum toimus osana
Abja-Paluoja – soomeugri kultuuripealinn 2021
programmist ja selle peamiseks eesmärgiks oli
hoogustada hõimurahvaste turismiettevõtjate,
-arendajate ja -turundajate vahelist koostööd põnevate pärandturismi
toodete ja sihtkohtade
arendamiseks.
Pärandturismi foorum
ei tekkinud tühjale kohale. Juba mitmeid aastaid
on Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel –
foorumi kaaskorraldaja
ja moderaator – levitanud
sõna soome-ugri turismivõrgustikust, mis tooks
kokku hõimurahvaste
turismispetsialiste kui
kultuurikandjaid ning
selle koostöö tulemusel
võimaldaks külastajatel
üle kogu maailma kogeda ehedaid soome-ugri
elamusi. Abja-Paluoja ja
Mulgimaa kultuuripealinna tiitel käesoleval aastal sai heaks ajendiks, et
viia turismivõrgustiku
idee järgmisele tasandile – seda enam, et äsja
on valminud Mulgimaa
turismistrateegia, kus pärandturismil on keskne
roll.
Nii nagu hiljutine soome-ugri maailmakongress Tartus, toimus ka

pärandturismi foorum
hübriidvormis: enamus
Mulgimaa ja Eesti esindajaid olid kohapeal Pollis, samas kui Venemaa
hõimurahvaste osalejad
liitusid ZOOMi kaudu
– arvestades koroonapiiranguid, mis seekord ei
võimaldanud Venemaa
lektoritel Mulgimaale tulla. Kuigi hübriidformaat
ei ole samaväärne silmast-silma suhtlemisega,
toimis see siiski hästi,
andes ka veebipõhistele osalejatele võimaluse
jagada oma kogemusi ja
soovitusi hõimuturismi
arendamiseks.
Foorumi programm sisaldas ettekandeid Eestist: Eesti pärandturismi
uuringu tutvustus (Ave
Matsin), Mulgimaa turismistrateegia esitlus (Andres Rõigas), Kihnu (Mare
Mätas) ja Setomaa (Elin
Priks) kogemuslood, aga

ka piiritagustelt hõimurahvastelt. Ksenia Baidanova Bõgõ külast Udmurdimaalt esitles oma
küla tõelist edulugu, mis
sai alguse 2014. aastal, kui
Bõgõ sai esimeseks soome-ugri kultuuripealinnaks. Sel aastal algatatud
sooome-ugri toidufestival
Bõg-Bõg on kasvanud
iga aastaga ning saanud
oluliseks osaks Udmurtia
kultuurikalendrist. Karjala pärimusküla Kinerma
edendaja Nadežda Kalmõkova rõhutas oma ettekandes, et pärandturismi
saab edendada vaid südamest – peab tegema asju,
mis ka endale meeldivad.
Transilvaania ungarlaste
tantsumaja traditsiooni
edendaja, hollandlane
Michel van Langeveld,
aga vestis väga isikliku ja
lausa romantilise loo oma
teekonnast pärandturismi
juurde.

Foorumi kõige olulisemaks tulemuseks võib
pidada ühisruumi tugevdamist soome-ugri pärandturismi praktikute ja
huviliste seas, millest on
kindlasti võita ka Mulgimaal. Ühelt poolt võimaldab selline turismivõrgustik tõsta teadlikkust enda
sihtkohast ja ettevõttest,
teisalt õppida teiste kogemustest – nii edulugudest
kui vigadest. On lootust,
et foorumi tulemusel saab
nn uurali turismivõrgustik uue hoo sisse ning et
esimene pärandturismi
foorum ei jää viimaseks.
Fo o r u m i ko r r a l d a s
Mulgi Kultuuri Instituut
ja URALIC Keskus ning
seda toetati Hõimurahvaste programmist ning
Maaelu Arengukava
Leaderi meetmest.
OLIVER LOODE
Tegevjuht, URALIC Keskus

Esimesel rahvusvahelisel pärandturismi seminaril Polli aiandusuuringute keskuses tehti ettekandeid nii kohapeal
kui Zoomi vahendusel. Pildil vasakult Mare Mätas Kihnust, Aivar Ruukel Soomaalt, Elin Priks Setomaa Turismist,
Oliver Loode URALIC keskusest ja Kati-Katri Koppel Mulgi Kultuuri Instituudist.
FOTO: JAANIKA TOOME

24.-25. juulil toimus Kiini-Hansul Mulgi Pruulikojas juba III Mulgi Söögi Vestival. Selle aastane
söögi vestival oli mitmes mõttes eriline, kuna koht
oli uus ja ka tegevusi jagus juba 2 päeva.
Kuna tegemist oli avatud talude päevaga ja Pruulikoda oli ka end sinna registreerunud, hakkas tegelikult 24. juuli hommikul juba eelfestival peale, kuna
Erlis Schönbergi juhendamisel oli püsti pandud
„Mulgi Resto“ telk, kus knihviga mulgi toite sai juba
kella 10 hommikul hakata proovima. Tegevused
said hakatuse kell 16, kui Erlise koolitusele, kus ta
kasutas puhtalt ainult Mulgimaa tootjate tooteid,
kogunes kuskil poolsada inimest, kes ka kõiki kaheksat hõrgutist otse proovida said.
Õhtu hämardudes hakkas juhtuma ja kõigepealt
oli südamlik kontsert Mulgi Laululõõrikese 2020
Isabel Palu ja Anne Gomaa esituses ning õhtu jätkus
nostalgia hõnguliselt „Lilleke rohus“ hiti autori The
Tuberkuloited bändi saatel. Õhtu oli äärmiselt hubane ning kuskil kuni 150-pealist publikut ei seganud
tõsiasi, et Tõrvas ja Viljandis samal ajal suured sündmused aset leidsid, hoopis Mulgi Pruulikoja hoovis
sündis uus sünergia koos hämaruse, hea muusika,
nostalgia ja hea mulgi toidu kompotina. Lavaesine
oli kogu show ajal tantsijatest pungil. Samal ajal
pakkus Erlis Schönberg häid mulgi toite, Mulgi
Pruulikoda märjukest ning Kiini-Hansu pererahvas
oma alkoholivabasid kokteile kohapeal valmistatud
siirupitest. Pidu kestis varaste hommikutundideni.
Teisel päeval läks trall lahti juba hommikul vara,
oma kaupa pakkumas olid pea kõik Mulgimaal
toimetavad väiketootjad. Päeva avas laululõõrike
Isabel. Toimus mulgi korbi õpituba, kus Erlis näitas
käepäraste vahenditega oma oskusi ja nippe, kuidas
korpi valmistada. Mulgi korbi võistluse kolm parimat olid seekord Mulgi Väiketootjate Liit (1. koht),
Suure-Jaani Tervisekoja kohvik Kukemari (2. koht)
ning Popsi köök Abja-Paluojalt (3. koht).
Lastele pakkusid tegevust miniloomaaed ja poni
sõidud. Päeva naelaks kujunes debatt-vestlusring
koos toredate mulkide ja riigihaldusministri Jaak
Aabiga. Jõudsime mitmele äratundmisele ja samuti
said paljud küsimused vastuseid. Üks asi sai selgeks,
et aitab sõnade mulinast ja vaja on tegutseda ning
seada suured eesmärgid. Päeva lõpetas õllenautlemise meistri valimine. Rammu võeti kolmel alal:
õlle vaatlemises, täpsuses ja pimesi mekkimises.
Selleks aastaks sai festival peetud. Täname kõiki,
kes meid kahe päeva jooksul külastasid. Kokku oli
teid ligikaudu 1500 inimest. Aitäh, väiketootjad,
Mulgi pruulikoda, Kiini-Hansu pererahvas, perekonnad Vaiksaared ja Palud, Erlis Schönberg ja
Jaak Aab. Kummardus toetajatele: Eesti Rahvakultuuri Sihtkapital, LEADER programm, Mulgi vald
ja Mulgi Väiketootjate Liit. Järgmisel aastal jätkame
taas traditsiooniliste tegevustega IV Mulgi Söögi
Vestivalil ja kindlasti tuleb vestival sama hubane
ja mõnusa mulgi toiduga nagu selgi korral. Pange
pajad ja potid valmis, sest tuleval aastal valime parima traditsioonilise mulgi toidu - olgu see kapsas,
puder, korp või hoopis midagi üllatavat.
INDREK PALU,
Mulgi söögi vestivali korraldaja
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Meil käisid külas TV3
Suvised Seitsmesed

Magustoiduks valmistasime kamajook.

Sellel suvel tutvustab
Eesti Rahvakultuuri Keskus Alexela abiga ja Suviste Seitsmeste vahendusel
Eesti vaimsesse kultuuripärandisse kuuluvaid
kombeid, oskusi ja tavasid. Nii käisidki „Suvised
Seitsmesed“ meil 19. juulil
Abja-Paluojal külas ja uurisid vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud
mulgi pudru lugu.
Mulgi puder on tuntud
küll üle Eesti, aga mulgi
pudru sünnilugu ja muutumiste kulgu teavad vähesed. Mulgi pudru ja ka
teiste mulgi toitude lugu
on aga tänaseks kirjas ja
kokku koondatud vaimse
kultuuripärandi nimistusse, mille leiab Eesti
Rahvakultuuri Keskuse
kodulehelt.
Ühel juulikuu päeval
tulidki TV3-st Lauri ja
Erki uudistama, et kuidas
see mulgi pudru lugu

Tudengid aitavad
suvetööna kodusid
ohutumaks muuta
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vaimse pärandi nimistusse kanti ning mida uut
ja põnevat mulgi pudru
kohta teada saadi. Muidugi huvitas neid ka mulgi
pudru valmistamine ja
nii keetiski Erki Sarapuu
Abja päevakeskuses mulgi putru Aino Laisaare
juhendamisel. „Oma valmistatud mulgi pudru
maitseb ikka tõesti hästi!“
ütles Erki Sarapuu. Magustoiduks tegi igaüks ise
omale veel Pajumäe keefiriga kamajoogi ning Lauri
ja Erki soovisid näha ka
kohalike tootjate tooteid.
Nii tegimegi kiire tiiru
Popsi Kööki, kust osteti
kohalikke tooteid. Kõike
seda, mis filmilindile jäi,
saab järelvaadata 29. juuli
neljapäevastest Suvistest
Seitsmestest.
PIRET LESKOVA,
Mulgi pudru ja teiste mulgi
toitude vaimse kultuuripärandi nimistusse kandja

Erki Sarapuu valmistab mulgi putru.
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KAROLINA KADAK
Filimine Abja päevakeskuses.
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Polli Hooldekodu bussituur Tõrva
Reedel, 23. juulil käis
Polli hooldekodu pere
Tõrvas väljasõidul. Kaasa
sõitsid nii suured kui väikesed, vanad kui noored.
Abivalmis bussijuht Valdur pakkis hoiuruumi vajalikud rulaatorid ja bussisõit sai alguse. Esimesed emotsioonid ootasid
meid juba oma Polli mõisa
pargis, nunnud lambad
aitavad hooldada pargi
murupinda ja tegid parasjagu uinakut puudevilus.
Bussiaknast oli peagi võrratu vaade Karksi ürgorus
asuvale paisjärvele. Edasi
nautis seltskond KarksiNuia uuenenud ilmet
ja meenutas vanu aegu.
Päeva nael oli aga Tõrva
keskväljak, vahvad liivaskulptuurid said üle vaadatud nii eest kui ka tagant. Need, kelle jalg juba

Väike mõttepaus. 		

tönts, tegid puhkepausi
Läti Saatkonna kohvikus,
kus neid ootas kosutav
jäätisekokteil. Tragimad
kõndijad tegid tiiru veel
Veskijärve ääres, nautisid võrratuid vaateid üle

Mulgimaal võib kohata ukselt ukselt käivaid noori, kes käivad
inimesi tuleohutuse
teemadel nõustamas.
Tegemist on tudengitega, kes tavapäraselt on
suviti käinud välismaal
raamatuid müümas,
aga pandeemia tõttu
selle võimaluse kaotanud.
Noored rakendavad enda müügioskusi hoopis kodumaal,
rääkides erinevates Eesti paikades inimestele
tuleohutusest ning müües soovijatele suitsu- ja
vinguandureid.
Noored ei tegele ukselt uksele koputades mitte
ainult müügiga, vaid aitavad inimestel soovi
korral andureid üle vaadata ja nõustavad neid
tuleohutuse teemadel. Tegemist on tudengite
suveprogrammiga, mille käigus saavad noored
võimaluse harjutada inimestega suhtlemist ja
müügitööd ning muuta inimeste kodusid tuleohutumaks.
Selgitustöö on osutunud väga vajalikuks, eriti
kodudes, kus ei teata, et alates 2021. aasta märtsist
on vinguandur kohustuslikuks muudetud või
veel hullem – kas suitsuanduri “parim enne” on
juba möödas.
Näiteks on selgunud, et ei teata, et suitsuanduri
eluiga on umbes 10 aastat, misjärel tuleks seade
uue vastu välja vahetada. Tihtipeale võib kodudes
leiduda suitsuandureid, millel on vanust 12 aastat
või rohkemgi, mistõttu ei saa selle töökindluses
enam veendunud olla. Anduri puhul on oluline
ka paigaldus, millega noored mulgimaalastele
abiks on.
Üle Eesti on programmiga liitunud noored
nõustanud ühe kuu jooksul enam kui 125 000
majapidamist. Noored tunneb ära töötõendi ning
G4S riietuse järgi.
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järve ja kõndisid läbi kõik
kohalikud saared. Peale
jalutuskäik ootas neidki
jahutav jäätisekokteil.
Päeva võttis kokku üks
hooldekodu elanik, kes
ütles õhtul, et sõitis esi-

mest korda bussiga, talle
meeldisid väga lambad
ja see reis jääb eluks ajaks
meelde.
SAILE SAKKOV

Sport
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Karksi motokross 2021
Ka käesoleval aastal on
koroonaviirus häirinud
inimeste normaalset elu
ja seganud tavapärast
motokalendrit. Aga piirangute leevenedes sai
enne jaanipäeva, 19.–20.
juunil Ainja motokeskuses Karksi TSK eestvedamisel korraldatud
Castrol motokrossi Eesti
meistrivõistluste esimene
etapp. Võistlustel osales
üle kahesaja sportlase
Eestist, Lätist, Soomest ja
Venemaalt ja meeldivalt
palju krossihuvilist publikut. Laupäeval kihutasid soolomootorrattad
ja pühapäeval olid rajal
külgkorvid ja neljarattalised. Samuti selgitati
pühapäeval järjekordne
Mulgi valla meister motokrossis. Rohkem kui
30-kraadine kuumus pani
proovile nii sõitjad, kohtunikud kui ka tehnika
vastupidavuse.
Laupäeva kõige põnevam sõit oli kindlasti
MX1 klassis. Kahe sõidu
kokkuvõttes võitis etapi
lätlane Karlis Sabulis Tanel Leoki ja Karel Kutsari
ees. MX2 klassis läks esikoht samuti läti võistlejale Edvards Bidzansile
edestades Egert Pihlakut
ja soomlast Sampo Rainiot. Klassis 85 cc läks
etapivõit Lätti. Markuss
Ozolins edestas Gregor
Kuuske ja kolmandaks
tuli Tanel Leoki poeg Sebastian. Klassis 65cc ei
olnud vastast Aigar Leoki pojale Lucasele, kes
võitis kindlalt mõlemad

Varik-Kunnas stardikurvis.
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Endised teenekad krossisõitjad.

sõidud. Teine ja kolmas
selles klassis olid vastvalt
Enriko Peilman ja Karl
Teesalu. Veteranide klas-

sis oli kindlalt parim Jaanus Koval ja 50+ klassis
Valdur Kahro.
Pühapäeval oli rada

enamasti külgvankrite
ja quadide päralt. Kuna
sellel päeval anti kuumahoiatus, siis medit-

siinimeeskonna soovitusel liideti kokku mõned
stardid ja võistlussõidud
tehti lühemaks. Päeva
oodatuim sõit oli kindlasti
külgvankrite klassis kuna
stardis Mulgi valla mees
Kert Varik koos soomlase
Lari Kunnasega, kellega
koos sõidetakse koos ka
MM võistlustel. Kodurajal
sujus seekord kõik, alates
stardist. Kahe sõidu kokkuvõttes kohalike fännide
rõõmuks kindel esikoht,
teised olid noored Läti
tulevikulootused kaksikvennad Daniels ja Bruno
Lielbardis ja kolmandad
Markus Normak – KarlAlbert Kasesalu. Quadide klassis võitis kindlalt
mitmekordne Euroopa
meister Kevin Saar.
Pühapäeval peeti ka
Mulgi meistrivõistlused

motokrossis, kus said osaleda Mulgi vallast pärit
või siin elavad krossisõitjad. Kohalik meister
selgitati juba üheksandat korda, alguses Karksi
valla meister ja viimased
aastad Mulgi valla meister. Ülekaalukalt võitis
mõlemad sõidud tugev
enduurosõitja Elary Talu
Timo Tjorven Teesalu ja
Ragnar Valdsteini ees.
Kahe sõiduvooru vahel
anti Eesti auto-motospordi sajandal aastapäeval
tänukirjad teenekatele
meestele, kes on aastakümneid hoidnud Karksi-Nuia tehnikaspordi
kõrget taset, pjedestaalil
olid Sulev Saar, Jaak Sala,
Kalju Varik, Mati Tohv
ja paljud teised endised
krossisõitjad.
Eriliselt põuase ja kuuma ilmaga kuivanud krossiraja kastmise eest tahan
tänada Karksi-Nuia Tulekaitseseltsi mehi, kelle
abiga sai rada korralikult
kastetud ja kõik võistlussõidud said toimuda
tolmuvabalt.
Olenemata ebaharilikult palavast ilmast läks
kahepäevane võistlus igati korda ja tahaks avaldada suurt tänu kõikidele
toetajatele, kelleta selline
suurvõistlus ei oleks võimalik: Mulgi vald, Nuia
PMT, Puidukoda, Kalviker Transport, Marein,
Vaskorehitus, PL Trans,
Metest Metall, Bestway
Grupp ja Helmetall IMS.
INDREK LEPIK

Matti Villemson 21. VI 1946 – 14. VI 2021
Eesti auto- ja motosportlaste seas ei ole olnud
palju selliseid mehi, kes
oleks kunagise Nõukogude Liidu aegadel täitnud
meistersportlase normi
ära nii motokrossis kui
autokrossis. Matti oli üks
sellistest. Matti oli üks
eredamaid võidusõitjaid
nii Karksi-Nuias, Viljandimaal, Eestis, kui kogu
tollasest NSV Liidus.
Sündis Matti 21. juunil
1946. aastal Viljandis. Peale Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise
Tehnikumi lõpetamist
1966. aastal suunati ta
tööle EPT Nuia osakonda mehhaanikuks. Nuia
meheks jäi Matti kuni
enda elupäevade lõpuni.
Töötas lisaks mehhaaniku
ametikohale veel lukkse-

pa ja autojuhina ning oli
piki aastaid furgoonitsehhi juhataja.
Juba koolipäevil tegeles
Matti aktiivselt spordiga.
Tema diplomite kogus on
võite ja auhinnalisi kohti
tähistavaid diplomeid
nii kergejõustikus kui
suusatamises ja jalgrattaspordis.
Mootorispordiga alustas ta peale kooli lõpetamist 1966. aastal Nuia
AMK-s. Tema esimene
võidusõit oli 1967. aastal
Võrus ja ta tegeles selle
alaga edukalt 10 aastat.
Eesti motokrossi meistrivõistlustelt on tal kuus
medalit. Sealhulgas tuli
1969. aastal talimotokrossis 650 cm3 ja 1974. aastal
750 cm3 külgvankriga
mootorrataste klassis Eesti meistriks. Viimase sõidu

külgkorviga mootorrattal
tegi 5. veebruaril 1977.
aastal.
Peale edukaid starte
külgkorviga mootorratastel hakkas mees konstrueerima ja ehitama bagiautot, millega tuli 12.
juunil 1977. aastal Cesises
toimunud esimestel NSV
Liidu meistrivõistlustel
esimeseks NSV Liidu
meistriks ja samal aastal
ka Baltimaade meistriks.
Aasta hiljem saavutas ta
üleliidulistel meistrivõistlustel hõbemedali.
Matti startis edukalt samuti mootorsaanidel, tulles 1980. aastal esimeseks
Eesti meistriks sellel alal.
Edukalt esindas Matti
enda töökollektiivi laskmises, sangpommi tõstmises ja köieveos.
Tegevspordist loobudes
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lõi ta veel mitmed aastad
aktiivselt kaasa auto- ja
motospordi kohtunikuna.
Matti sportlase karjäärist, eriti bagisõidust, on

innustust saanud terve
plejaad Nuia kangeid
moto- ja autosportlasi.
Kõige kaugemale neist
on jõudnud Jaanus Ligur,

kahekordne Euroopa karikavõitja bagikrossis.
KALLE ALLIK,
FB konto "Veoautokrossi ajalugu"
haldaja
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44. jaanijooks on ajalugu
Siis, kui päev on kõige pikem ja päike kaob
vaid hetkeks silmapiiri
taha, toimub igal aastal
Võidupühal jaanilaupäeva pärastlõunal ümber Karksi-Nuia paisjärve jaanijooks. Jooksma
tullakse igast Eestimaa
nurgast ja mitmest välisriigistki. Nii ka seekord.
4 km pikkuse põhiraja
läbis 245 naist ja meest
ning lastejooksudes lõi
kaasa 147 last.
Naabervallamehel Keio
Kitsel õnnestus suures
kuumuses kaitsta eelmist
2019. aasta võitu (2020.
aastal toimus jooks virtuaaljooksuna). Naiste
võit läks Sakala Suusklubi
naisele Greete-Liisa Toomele, kes üldarvestuses
sai 13. koha. Mulgi valla
parim naine oli Katrin Linnus ning sekundiga kaotas talle Ene Talu. Meestest
oli valla parim jooksja Erki
Maling, kellele kuulus 26.
koht lõpetajate seas. Las-

Hetk enne põhijooksu algust.

tejooksudest tuli Mulgi
valda ainus esikoht. Kuni
4-aastate poiste seas võitis
Ainja poiss Herman Varik.
Jaanijooksu korraldus
sujus hästi. Nii nagu alati, siis seekordki andsid
suure panuse õnnestumiseks sponsorid ja ilmataat. Tõsi, viimane oleks

Kert Varik & Lari
Kunnase tiim kaitses
edukalt meistritiitlit
Toilas peeti pühapäeval, 25. juulil Castrol
Eesti meistrivõistluste eelviimane etapp
külgkorvidele. Etapp
oli külgkorvide klassi
sarja liidritele Varik &
Kunnasele edukas, nad
võitsid nii avasõidu kui
teise sõidu, saades kahe
sõidu kokkuvõttes maksimumpunktid.
Kuna nende ainsad
tiitliohustajad Daniels ja
Bruno Lielbardsid katkesid Toila etapi teises

sõidus, siis on Varik &
Kunnase edu nende ees
enne finaaletappi juba
üle 50 punkti. See tähendab, et Kert Varik & Lari
Kunnase tiim on kaitsnud edukalt oma meistritiitlit, kindlustades Kert
Varikule üheksanda ja
Lari Kunnasele teise Eesti
Meistritiitli.
Viimane EMV etapp
t o i m u b Ti h e m e t s a s
5. septembril.
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võinud natuke jahedamat
ilma pakkuda. Arvestades
järgnenud kuumalainet
oli jaanijooksu ajal valitsenud õhusoojus veel
normaalne. Kõikidele
lõpetajatele pakkusid
Karksi-Nuia vabatahtlikud päästjad jahutamiseks külma järvevett.

Mahenäksivabrik Ää Süük
OÜ, MetEst Metall OÜ,
Textuur AS, Karksi Kultuuriselts, Merikese Ilutuba,
Polli Aiandusuuringute
Keskus, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Privora OÜ,
Taime Sport, Coop Abja,
Hanval Metall, Kullioru
Loodustooted OÜ, OÜ

Monopol, USA Outlet ja
MTÜ Karksi Ordumeistrid ning korraldajaid ja
kohtunikke.
Jaanijooksu tulemustega on võimalik tutvuda
koduleheküljel http://
sport.karksi.ee.
LEO LIIBER

Mulgi valla veemotosportlane
tõi jetisõidus kulla koju

Mattias-Siimann. 									

Jetispordi kaheetapilisele EM-sarjale tõmmati 18. juulil Ungari GPga joon alla. Erinevates
klassides osales kahel
etapil kokku üle 150 startija enam kui kahekümne
viiest riigist üle Euroopa. Eesti sõitjaid osales
EM-sarjas rekordilised 22
pilooti.

Õnnitlused ja jätkuvat
edu!
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Kohal oli Dr. Mälksoo oma
pereõega, et pakkuda vajadusel abi. Jooksurajad
aitas ette valmistada Karksi Vallahooldus ja perekond Käosaar.
Mulgi vald tänab sponsoreid OÜ Puidukoda,
Nuia PMT AS, Rimaitri OÜ, Ligur Racing,

Mattias Siimann, EMi kuld 2021.

Runabout GP2 klassis
tuli Eestisse EM-ilt kuldmedal. Mulgimaa mees
Mattias Siimann, kes tegi
selles klassis oma tiitlivõistluste debüüti, näitas
head kiirust juba Poola
etapil ning võttis sealt
etapivõidu. Ungari GP
esimeses sõidus lõpetas
Mattias alles 10. kohal, mis
oli päris üllatav arvestades
varasemat kiirust. Teises
ja kolmandas sõidus oli
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kiirus jälle olemas ning
mõlema sõidu võiduga tuli
etapilt teine koht, aga kokkuvõttes andis see Mattiasele Euroopa meistritiitli.
Mattias Siimann oli EMsarjas osa võtmas kahes
klassis. Runabout GP4
klassis, milles ülemöödunud aastal sai võidetud
meistritiitel, sai näha kahe
etapi lõikes, et EM-sarjas on stabiilsus ka väga
tähtis. Mattias Siimann
lõpetas Poola etapi neljandal kohal ning ka Ungari
etapil oli Siimann neljas,
aga EM-sarja kokkuvõttes
andis see Siimannile Runabout GP4 klassis pronksi.
Soovime veemotosportlasele õnne ja edasisi õnnestumisi!
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KUHU MINNA AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS
ABJA KULTUURIMAJA

HALLISTE RAHVAMAJA

Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

Klubi 5, Halliste alevik

27.08 kell 19 Rahvusvahelise akordioniorkestri Baltic
Tremolo 20. juubelikontsert. Kaastegevad Akordioniduo Seppo Soittila ja Seppo Lankinen (Soome), Abja
Accordion Band, Duo Viktor Tarassov (akordion) ja
Ants Taul (torupill) jt.
28.08 kell 17 Klaverikontsert – Marianne Oissar
2.09 kell 17 Meelespea klubiõhtu

27.08 kell 19 Annatares etendus "Isal on plaan",
laval Mihkel Tikerpalu.

Avatud näitused:
I korruse fuajees augusti lõpuni Margit Kaare portreenäitus "Eluuni“
Näitus “Soome-ugri koomiksid” Pärnu maantee 19
akendel, väljapanek 24/7 kuni suve lõpuni
ABJA MUUSEUM
Posti tänav 3, II korrus, Abja-Paluoja

Avatud näitused:
Fotonäitus "Abja-Paluoja – Mulgimaa pealinn"
(püsinäitus)
Kuni kuni 31. augustini kestab rahvarõivameister Amy
Koitmäe Halliste naise rahvarõivaste näitus.
Muuseum avatud T-L 10-16. Sissepääs muuseumi piletiga 2 eurot(täispilet) ja 1,5 eurot (õpilane, pensionär).
Sissepääs hoone tagumisest uksest.
ABJA PÄEVAKESKUS
Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja

Iga kuu teisel teisipäeval kell 12 toimub Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu kokkusaamine.
Esmaspäeviti kell 13 jututuba, kus kohtume huvitavate
külalistega.
Teisipäeviti kell 12 on saviring, meid juhendab Lea,
saviringi osamaks on 2 eurot.
Kolmapäeviti kell 15.30 käsitööring, juhendab Veronica. Õmbleme rahvarõivaid, koome ise seelikule
pooga, õmbleme ja tikime pearäti. Kursuseks on raha
saadud Eesti rahvakultuuri Keskusest projektiga „Mulgi mustrite kasutamise ja rahvarõivaste valmistamise
töötoad Abja Päevakeskuses“. Meiega võib veel ühineda.
Neljapäev on päevakeskuses erihoolekande päralt,
igapäevaelu toetamise teenus.
Reedeti kokandusring, osalemine 2 eurot. Kuna sel
aastal on Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinn, siis
paneme rohkem rõhku mulgi toidule.
Ootame osalejaid. Rohkem infot päevakeskusest või
tel 436 4405.
HALLISTE RAAMATUKOGU
Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald

Avatud näitused:
2.–31.08 raamatunäitus "Mulgimaa kirjanikud"
1.–30.09 raamatunäitus "Mulgi mustrid"
1.–30.09. raamatunäitus "Jaan Rannap 90"
Halliste põhikoolis
Iga kuu 2. teisipäev kell 14-15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid Uue-Kariste rahvamajas.

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

14.08 kell 11 Karksi Ratsu kiirturniir males
14.08 kell 9–15 Augustikuu laat
20.08 Taasiseseisvumise päeva ringkontsert Mulgi vallas
23.08 kell 19 Balti kett 31 tähistamine Lilli-Ungurini
piiripunktis
28.08 kell 12 Augustiöö Augustiga (pilet 5 eurot)
28.08 kell 23.59 VI Libahundi jooks
10.–11.09 XIV Karksi Meefestival
Avatud näitused:
3.–31.08 Made Balbat illustratsioonid (Sinises saalis)
3.–31.08 Enneaegsete laste näitus „Maailmale
nähtavamaks“ (II korruse fuajees)
1.–30.09 Ene Metsa maalinäitus (Sinises saalis)
1.–30.09 Viljandi fotoklubi näitused (I korruse ja
II korruse fuajees)
Näitused on avatud E-N 9-17, R 9-15
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

Mõisaküla V kodukohvikute päev
21. augustil toimub juba
viiendat korda traditsiooniks saanud kodukohvikute päev. Sel aastal pakkusime võimaluse Mõisaküla linnas Ringpuiestee
ja Õhtu 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
ja muud head maitsta.
Sündmus lõppeb alati
kauni kontserdiga kaunis
koduaias.
Ootame ka sellel aastal aktiivset osavõttu nii
kohvikute kui ka publiku
poole pealt.
Registreeri oma kohvik
525 6049.
LAINE PEDAJA,
Mõisaküla kultuurimaja
direktor

Annatares etendub
lavastus „Isal on plaan“

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Avatud näitused:
2.−31.08 näitused „Aleksei Turovski – mees, kes mõistab loomade keelt“ ja „Suvel võtan kergemalt“
1.−30.09 näitused „Jaan Rannap – 60 aastat loomingut“
ja „Saa rahatargaks!“
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
Kiikre 13, Mõisaküla

20.08 kell 12 Mõisaküla keskväljakul taasiseseisvumispäevale pühendatud Ringkontsert
21.08 kell 11 Mõisaküla linna kodukohvikutepäev
Ringpuiestee ja Õhtu tänaval. Kell 14 kontsert, esineb
"VEA".
MÕISAKÜLA MUUSEUM
Kesk tn 4, Mõisaküla

Avatud näitused:
Kuni 11. septembrini kestab näitus "Rong see sõitis...".
40 aastat tagasi, 17. juulil 1981 avati reisirongiliiklus
laiarööpmelisel raudteel liinil Tallinn-Riia-Tallinn. Näitusel saab vaadata muuseumikogus olevad temaatilisi
fotosid ja esemeid.
Muuseumi lahtiolekuajal on võimalus teha raudteel
käsidresiinisõitu.
MÕISAKÜLA RAAMATUKOGU
Pärnu 39, Mõisaküla

Avatud näitused:
Mõisaküla raamatukogus on püsinäitused Mulgi kirjasõna ja Soome-Ugri kirjandus.
*NB! Sündmuste kalendris võib ette tulla muudatusi.
Palun jälgige reklaami.

Aktus on kell 9.00.
Õpikuid ja tööraamatud ootavad õpilasi
alates 23.08.2021 raamatukogus.

TULEMAS

27. augustil kell 19 on
Annatares Mihkel Tikerpalu esitluses muusikaline komöödia „Isal on
plaan.“
Aeg on selline, kus
isadel on viimaks põhjust laste kasvatamise
osas kaasa rääkida. Sest
tänapäeval on isa alati
kohal. Nii järeltuleva
põlve planeerimise, nende eest hoolitsemise kui
inimeseks kujundamise
ajal. Isa oskab sel teemal
kaasa rääkida. Ja mitte ainult rääkida – isal
on kogunisti plaan! See
on hea plaan! Võib-olla
kõige parem plaan kogu
laste kasvatamise ajaloo
vältel! Ja nüüd ta räägib
sulle selle plaani detailselt ära. Oma mõtted las-

te kasvatamisest on kirja
pannud Mihkel Seeder
(kaksikute isa), heliilma
on loonud Madis Kreevan (samuti kaksikute
isa) ja laval kannab mõtet
Mihkel Tikerpalu (vaid
ühe plikatirtsu isa – ses
mõttes algaja). Etendus
on vürtsitatud graafikute, jooniste, piltide ja
lauludega ja just nimelt
ohtrate lauludega, heade, meeleolukate, kvaliteetsete lauludega.
Tule 27. augustil kell
19 Annataresse kõike
seda nautlema. Etenduse
pikkus on 2 tundi koos
vaheaja ja kohvikuga.
Olete oodatud!
PIRET LESKOVA,
Halliste rahvamaja juhataja
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KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

Abjas tuleb hõimukohvikute päev
Laupäeval, 4. septembril toimub soome-ugri
kultuuripealinnas AbjaPaluojal hõimukohvikute päev. Kohvikud avatakse kell 11 ja on lahti
vähemalt kella kolmeni
pealelõunal.
„Hõimukohvikute
päev kuulub soome-ugri kultuuripealinna aasta sündmuste hulka ja
peaks taas tooma Mulgimaa pealinna hulga
erinevate hõimurahvaste
esindajaid. Lisaks soome-ugri toitude-jookide
maitsmisele saab tutvust
teha ka hõimlaste keele,
kultuuri, rahvariiete ja

kommetega. See on hea
võimalus hõimurahvastel omavahel kokku saada ja mulkidel neid kõiki
oma kodukandis näha,“
selgitas Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja
Ave Grenberg ja lisas, et
algselt oli plaanis Abjas
korraldada soome-ugri
toidutänav, kuid uute
koroonapiirangute tõttu
otsustati sündmus läbi
viia kohvikute päevana,
et saaks inimesi paremini
hajutada.
Kohvikud on üle linna
laiali ja nende hõlpsamaks leidmiseks saab
kasutada kaarti, kuhu

Laupäeval, 7. augustil kell 19 Orelifestivali kontsert:
Merle Kollom kariljonil, Jaak Lutsoja akordionil ja
German Gholami. Piletid müügil kohapeal.
Pühapäeval, 8. augustil kell 14 jumalateenistus,
11. pühapäev pärast nelipüha.
Pühapäeva teema: Soosinguajad.
Pühapäeval, 22. augustil kell 14 jumalateenistus,
13. pühapäev pärast nelipüha.
Pühapäeva teema: Jeesus – meie aitaja.
Pühapäeval 12. septembril kell 14 jumalateenistus,
16. pühapäev pärast nelipüha.
Pühapäeva teema: Jumala hoolitsus.
Pühapäeval 26. septembril kell 14 jumalateenistus,
18. pühapäev pärast nelipüha.
Pühapäeva teema: Kristlase vabadus.

kõik hõimukohvikud
on peale märgitud. Lisaks toidule pakutakse
külalistele ka muusikalisi vahepalu, õpitube ja

üllatusi. Lisainfot vaata
veebilehelt mulgimaa.ee.
KRISTI ILVES

Karksi-Nuias peetakse 14. korda Meefestivali

FOTO: LEANA LIIVSON

Reedel, 10. septembril
kell 18 alustame Karksi
ordulinnuses Zuminapiknikuga, kuhu olete
oodatud oma piknikukorvide ja -tekkidega
lõkke äärde rahvamuusikuid kuulama ja miks
mitte ka pilli järgi tantsima. Kell 19 algab Karksi Peetri kirikus Ingerisoome segakoor “Sävel”
kontsert. Abja-Paluoja ja
Mulgimaa on soome-ugri
kultuuripealinn 2021 ja
sellest inspireeritult on
ka selleaastasel meefes-

tivalil meie kõrvu paitamas just hõimurahvaste
segakoor. Meefestivali
esimene päev lõpeb suurejoonelise tulesõuga.
Õhtu ordulinnuses on
kõigile tasuta.
Laupäeval, 11. septembril toimub Karksi-Nuia keskväljakul ja
kultuurikeskuse ümbruses sügislaat, kuhu on
tulemas mee, meetoodete ja -tarvikute, samuti
käsitöö, toidu- ja tööstuskauba müüjad. Ootame laadale kauplejaid!

Avatud on meeteemaline
fotonurk ja meepealinna
arvamuskast, kuhu ootame kõigi ideid ja soovitusi Meepealinna KarksiNuia arendamiseks.
Pealaval toimetab meeleolukas programm, mille lõpetab Sander Kahu
ja Henrik Hinrikuse lustakas kontsert.
Ootame kultuurikeskuse Sinisesse saali kell
10–11 meetoitude konkursil osalevaid toite ja
jooke. Info ja registreerimine: Tiina Tomingas
tiina.tomingas@karksi.
ee , tel 5837 6587. Meetoitude degusteerimine
alustab Sinises saalis kell
12. Parimaid meetoitude
valmistajaid tunnustame
laada pealaval kell 14.
Kultuurikeskuse suures saalis toimuvad Eesti
Mesinike Liidu, Eesti
mesindusprogrammi ja
Karksi-Nuia Aianduse ja
Mesinduse Seltsi kaasabil
loengud ning mesinikele
ümarlaud.
Alates kella 13 ootame
kõiki Karksi kihelkonna
inimesi kodukohvikuid
avama. Eelmisel aastal
toimetasid meefestivali

Mulgi valla ringkontsert
Mulgi vald tähistab
ka sel aastal taasiseseisvumispäeva ning
korraldab koos kooride,
ansambli ja rahvatantsurühmaga ringkontserdi.
Juba teist aastat tähistatakse Mulgi vallas taasiseseisvumispäeva ringkontserdiga.

Sel aastal on sündmus
juubelimaiguline, kuna
möödub 30 aastat iseseisvumisest. Kontserdid toimuvad valla
suuremates keskustes,
pakkudes võimalust
kõigile valla elanikele
kodule kõige lähemal
kontserdist osa saada.
Kontsertidel esinevad

kollektiivid kõigist valla
piirkondadest.
Ootame inimesi ühele või lausa mitmele
kontserdile taasiseseisvumispäeva tähistama
ja Eesti lippe lehvitama!
LAINE PEDAJA,
Mulgi valla
kultuurikoordinaator

raames esimest korda
ka kodukohvikud. Ettevõtmine oli ülimenukas
ning tänu sellele tulevad
kodukohvikud taas ka
sellel aastal. Anna teada
oma kodukohvikust, registreerimine: Mae Rae
mae.rae@karksi.ee, tel
51946136.
Meefestivali lõpetab
koos tänamiste ja meefestivali kavade vahel
auhindade loosimisega kell 16 Karksi-Nuia
kultuurikeskuses algav
kontsert romantilistest
autorilauludest "Mehed
ei rutta”, mil lavale astuvad Marko Matvere, Jaan
Sööt, Lauri Saatpalu ja
Ann Kuut.
Sündmuse korraldajad jälgivad kõiki Eesti
Vabariigis sellel hetkel
kehtestatud nõudeid ja
piiranguid. Täpsem info
Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehel ja
Facebooki lehel.
Ko h t u m i s e n i
Meepealinnas KarksiNuias!
KARKSI-NUIA
KULTUURIKESKUS

Ringkontsert
toimub 20. augustil:
kell 12 Mõisaküla
keskväljakul
kell 13 Abja-Paluoja
keskplatsil
kell 14 Õisu mõisahoovis
kell 15 Karksi-Nuia
keskväljakul
Kell 18 on simman ning
kontserti pidulik lõpetamine
Urissaare kantril.

Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus tel 53 413 394, marko.tiitus@eelk.ee.
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet või vaimulikku nõu,
siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 566 16 797.
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest!
Annetused EELK Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas
SEB EE881010302007156001 või koguduse nõukogu liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist!
Oleme algust teinud kiriku renoveerimistöödega, mis algasid piksekaitse
paigaldamise ja vihmaveesüsteemide korrastamisega.
Järgmiseks on vaja koguda vahendeid kirikutorni ülaosa renoveerimiseks.
Toeta kiriku renoveerimist annetusega pangas
SEB EE 881010302007156001 märkides selgitusse “Kiriku remondi heaks”.
Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK
Pühapäeval, 15. augustil kell 14 jumalateenistus
armulauaga.
Pühapäeval, 5. septembril kell 14 jumalateenistus
armulauaga.
Pühapäeval, 19. septembril kell 14 jumalateenistus
armulauaga.
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
Pühapäeval, 22. augustil kell 14 jumalateenistus
armulauaga. Õpetaja Arvo Lasting.
Pühapäeval, 5. septembril kell 14 kooliaasta alguse
jumalateenistus ilma armulauata.
Asendusõpetaja Viljandist.
Mõisaküla koguduseõpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas.
Tel: 5249654, e-post: arvo.lasting@eelk.ee

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

MÄLESTAME
LEHTE HUNT 			

ANTS LOND	 		

8.03.1926-31.05.2021

3.06.1934-21.06.2021

RAIMO JUKKA TAIPALE
ARVO HUNT	 		
5.10.1950-22.06.2021
28.08.1955-2.06.2021		
JULIUS ALP	 		

AILE OLONEN	 		

4.03.1936-8.06.2021

18.07.1946-23.06.2021

ELVI KÜTT	 		
14.11.1932-9.06.2021

SELMA AVI	 		
14.03.1929-4.07.2021

LEMBIT PINT	 		
27.05.1938-11.06.2021

SIIM SIKKA	 		
8.07.1945-10.07.2021

RALF LINNUPUU	 	
13.10.1945-13.06.2021

NIINA ŠALKINA 		
7.11.1950-11.07.2021

AINO LOND	 		
29.01.1937-17.06.2021		

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
9. juulil sündis Kaja Kaareste ja
Heiko Suviste perre tütar KELIAN

Ostame kasvavat
võsa Teie kinnistutelt
Mulgi vallas.

LEIDA PÄRNA		

14.09.1927

94

EEVI TIKO			11.09.1938

83

SALME NIRK		

15.09.1928

93

ODE KÕRGE		

20.09.1938

83

ELLI AASA		

1.09.1929

92

LUULE PEDANIK		

20.09.1938

83

VALVE RIIS		

17.09.1929

92

RITA KAUNISSAAR		

25.09.1938

83

VOLDEMAR TAMM

8.09.1930

91

KAIE UUDELT		

27.09.1938

83

VALLI RULL		

21.09.1930

91

LAINE KIVISILD		

1.09.1939

82

EETEL KODASMA		

2.09.1932

89

JAAKKO JUHANI MANSSILA 1.09.1939

82

ASTA REISSAR		

4.09.1932

89

HELVE HALLA		

15.09.1939

82

LAURA BERGŠTEIN		

21.09.1932

89

ENNO RAHE		

16.09.1939

82

Kraavid, metsaalad, põllualad, teeservad ja talukohad.

JUTA VAABEL		

22.09.1932

89

MARJE KIIVIT		

20.09.1939

82

Tempke Majandus OÜ,Tauri Õigus, tel 5345 8630.

LEIDA LEPLAND		

3.09.1933

88

TAIMI-VIIVE RÕIGAS

26.09.1939

82

THEDA TUGI		

24.09.1933

88

KRISTA RAUDE		

5.09.1940

81

ELLEN SARV		

28.09.1933

88

ANTS JUHKAMSON

17.09.1940

81

HELJU-MARIE RISO		

30.09.1933

88

MATI RÄTSEP		

26.09.1940

81

EDGAR VAGLAOTS

1.09.1934

87

PAVEL EHVIK		

2.09.1941

80

ASTA LÜKK		

7.09.1934

87

ARVO KUUSK		

9.09.1941

80

LINDA SOO		

8.09.1934

87

ENDEL REVA		

12.09.1941

80

AINO LENSMENT		

26.09.1934

87

ENE KUKK		

17.09.1941

80

KOIDULA MÄGI		

29.09.1934

87

EVI KESVATERA		

24.09.1941

80

IIRA OLESK		

29.09.1934

87

HELLE RETSEP		

29.09.1941

80

LEHTA TEEARU		

3.09.1935

86

KAAREL KUNINGAS

30.09.1941

80

JAAN PARTS		

5.09.1935

86

KULLO KOLDE		

3.09.1946

75

HELVE-MILVI PEDAJA

6.09.1936

85

MILVI JUHKAMSOO

4.09.1946

75

JAAN PIKAS		

10.09.1936

85

LEILI MOKS		

22.09.1946

75

SALME KAHU		

17.09.1936

85

JAAN SEPP		

22.09.1946

75

ANNI KÖSTER		

19.09.1936

85

ASTRA USIN		

24.09.1946

75

LINDA TINN		

24.09.1936

85

TIIU KASK			28.09.1946

75

ARMA ERELINE		

4.09.1937

84

HILLAR LEHTSAAR		

6.09.1951

70

JÜRI KIIVIT		

6.09.1937

84

MAIE VILBERG		

10.09.1951

70

JAAN ELBLAOS		

10.09.1937

84

RAIMO KOHA		

22.09.1951

70

LEMBI SIKK		

12.09.1937

84

JANIS BAMBANS		

24.09.1951

70

SILVI JÄRVESOO		

18.09.1937

84

PEETER ŠPONGOLTS

24.09.1951

70

ILMAR-JAAN KOHJUS

3.09.1938

83

ENE MÕTS		

25.09.1951

70

ASTA LAANSOO		

6.09.1938

83

IRENE UNIVER		

30.09.1951

70

LEIDA KIVESTE		

8.09.1938

83

Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal.
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide
väljastamine ja küttekollete remont.
Henno Sarv, tel 511 2511,
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com
Ostan metsa, põllu või talukoha
metsas. Ligipääs pole oluline.
Hind kuni 300 000.
Peeter 5143205
Ostan nõukogude aegseid VAZ
sõiduautode kasutamata varuosi.
Võib pakkuda ka VAZ sõidukit. Tel
5565 1952

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@
est-land.ee
Anda üürile 2-toaline korter
Kuressaares korralikule õpilasele.
Info tel. 5151497

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Veaparandus: Mulgi Sõna juuni numbris oli augustikuu sünnipäevalaste
nimekirjas üks viga. Siinkohal parandame selle, toimetus vabandab!
29. augustil tähistab oma 94. sünnipäeva LEIDA RUBIN.

