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Mulgi naine Alli Laande andis soome-ugri tsirgu 27. novembril Abja-Paluojal üle udmurdi naisele Ljubov Arhangelskajale, et tsirk jõuaks uueks aastaks Udmurdimaale Baitereki külla.
Õpetuseks lisas Alli Laande, et tsirgukest tuleb hästi hoida, samas ei maksa kinni hoida – ta tuleb lendu lasta, just nii nagu mulgid seda tegid.
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Tsirk lendas Abja-Paluojalt Udmurdimaale
Soome-ugri kultuuripealinna aasta sai kauni lõppakordi

27. novembril toimus Mulgimaa ajaloolises pealinnas Abja-Paluojal soome-ugri kultuuriaasta pidulik
lõpetamine. Abja-Paluoja andis 2022. aastaks pealinna tiitli üle Udmurdi külale Baiterek. Suurejooneline kultuuriaasta sai väärika lõppakordi XIII Mulgi
konverentsi, Mulgimaa uhkuse välja kuulutamise ja
Mulgi Kultuuri Instituudi 25. aasta juubeliga.
Mulgimaalt lendas tsirk
ehk soome-ugri hõimuliikumise sümbol edasi
Udmurdimaale. Soomeugri kultuuriprogrammi
juhtinud Mulgi Kultuuri
Instituudi juhataja Ave
Grenberg ütles, et hoolimata keerulistest oludest,
mis maailma mööduval
aastal tooni andsid, oli
kultuuriaasta edukas ja tõi
Mulgimaale palju tuntust
nii kodumaal kui riigipiirist väljapool. „Soome-ugri
hõimuliikumise eesmärk
on edendada meie ühist
kultuuri ja tuua meid hõimurahvastena üksteisele
lähemale,“ ütles Grenberg

ja lisas: „ma loodan, et
mööduv aasta tuletas ka
meile, mulkidele, meelde, kui oluline on koostöö ühise eesmärgi nimel.
Koostöö selle nimel, et
elu Mulgimaal edeneks ja
mulgi kultuur elaks ajas ja
ruumis.“
Aasta soome-ugri kultuuripealinnana andis
Grenbergi sõnul Mulgimaale võimaluse soomeugri kultuuriruumis välja
paista ning tuua hõimurahvaste kultuurilist mitmekülgsust aasta vältel
erinevate sündmuste kaudu ka Mulgimaale.
Grenberg rääkis, kuidas

terve aasta vältel oli äärmiselt mahukas kultuuriprogramm suure pinge all,
sest olud muutusid kiiresti
ja ettearvamatult. „Pidime
tegutsema väikese etteteatamise ajaga, paindlikult ja
otsustavalt. Täna tundub
justkui, et kõrgemad väed
oleksid Mulgimaad soome-ugri kultuuripealinnana hoidnud, sest peetud
sai suur hulk erinevaid
kogemuste vahetamisi
ja kultuuriprojekte. Hõimurahvad said üksteisega tuttavaks, kui mitte
füüsiliselt kohtudes, siis
moodsaid suhtlemisvõimalusi kasutades, tundsime rõõmu Mulgi kultuuri,
mustrite ja traditsioonide
tutvustamisvõimaluste
üle ja näitasime eeskuju,
et ka väike piirkond võib
maailmas suuri tegusid
teha,“ kõneles soome-ugri
kultuurpealinna projekti
juhtinud Ave Grenberg.

Mulgimaa roll
maailmas

„Täna on omariiklus säilinud vaid Eestil, Soomel ja
Ungaril, kuid soome-ugri
hõimurahvastena on meil
kõigil oma traditsioonid,
ajalugu, mustrid ja eelkõige inimesed, kes kultuuri
edasi kannavad ja säilitavad,“ ütles Ave Grenberg.
Seetõttu antigi soomeugri kultuuripealinna tiitel
üle Udmurdimaal asuvale
Baiterekile üle Mulgi konverentsil, mis mõtestas,
milline on erinevate kultuuriruumide roll maailmas ja mida on Mulgimaal
anda maailmale ning vastupidi.
Konverentsil osalesid
teiste seas Mustlast pärit
piloot Mart Lubi, ettevõtja
Siim Kabrits, mulgi keele ja
kultuuri hoidja Alli Laande, MTÜ URALIC Keskuse
tegevjuht Oliver Loode ja

mulgi toetusrühma esimees Helir Valdor-Seeder,
kes arutlesid Mulgimaa
võimaluste üle maailmas
silma paista ja kultuuripealinnaks olemise kogemust ka tulevikus Mulgimaa arenguks kasutada.
Pidupäeval tervitasid
külalisi President Toomas
Hendrik Ilves ja kultuuriminister Tiit Terik. Ilves
meenutas oma tervituses,
kuidas soome-ugri maailm
37 aastat tagasi tema ellu
jõudis, mil ta koos vennaga saabus 1. mail Budapesti ja külastati ülikooli
soome-ugri kateedrit.
Ilves rääkis, kuidas me
Eestimaal elame täna vabaduses: „See on vabadus
saada kokku hõimlastega
ja öelda, mida arvame.
See on luksus, mis meil
täna on, aga samas on see
luksus, mis nii paljudel
hõimuvelledel puudu
on.“

Mulgimaa oli
kultuurisüda
Kultuuriminister Tiit
Teriku sõnul oli AbjaPaluoja tänavu kultuuripealinnana ühendav
kultuurisüda 25-miljonile
soomeugrilasele. „Auväärt tiitel on toonud
Mulgimaale palju inspireerivaid kohtumisi,
andnud võimaluse tutvustada siinset kultuurielu, murdekeelt ja ajalugu. Tänan südamest
Mulgi Kultuuri Instituuti
ja Mulgimaa Arenduskoda paljude eriilmeliste kultuurisündmuste
korraldamise eest ning
saadan oma suurimad
õnnesoovid 2022. aasta
kultuuripealinnale Baiterekile Udmurdimaal,“
ütles kultuuriminister
Tiit Terik oma kõnes.
Järgneb lk 5
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VALLAVANEMA VEERG

M

ulgi vallavolikogu kinnitas novembrikuu
teisel istungil vallavalitsuse koosseisu ja
ühes sellega planeeritud struktuurimuu-

datused.
Hetkel kehtiv valla juhtimismudel töötati välja 2017.
aasta haldusreformi läbiviimiseks moodustatud ühinemiskomisjoni poolt ja kinnitati ühinemislepingus
järgnenud neljaks aastaks. Tänaseks on meil kogunenud piisavalt teadmist, et muuta juhtimist oluliselt
efektiivsemaks ja tagada elanikele piirkondadega
arvestav valdkondlik, selge ja ühene asjaajamine üle
valla. Vastutus ei hägustu ja protsessid liiguvad kiiremini ning on tulemuslikumad. Peame oma tegemistes
vaatama kaugemale ja kindlustama omavalitsuse
jätkuva konkurentsivõime.
Vallavalitsusel seisavad ees mitmed väljakutsed,
mis on suunatud meie peamisele eesmärgile – vallaelanikele kvaliteetse elukeskkonna tagamine, mis
pakub võimalusi eneseteostamiseks nii töö- kui elukohana ja tagades seeläbi elanike arvu stabiliseerimise
ning pööramise kasvule. Lihtsalt «ära elamisest» ei
piisa – olema peab ambitsiooni. Selleks, et edu saavutada, on vajalik panustada meie oma inimestesse, kes
kohapeal väärtust loovad. Kindlasti saab lähiaastate
prioriteediks töötajate töötasude konkurentsivõime ja
märkamine – tunnustada neid, kes oma tegemistega
motiveerivad ja on eeskujuks.
Ka üldine asjaajamine omavalitsusega peab olema võimalikult lihtne ja selge ja seda nii vahetult
ametniku juures kohapeal, kui läbi elektrooniliste
kanalite. Selleks loome valla kodulehele iseteeninduskeskkonna, kus on võimalik esitada mugavalt
taotlusi alates jäätmeveost erandkorras vabastamisest
kuni detailplaneeringu algatamiseni. Lisaks erinevad
ettenähtud toetused, hüvitised ja load. Kõik vajalik
info ja võimalused saavad olema keskselt ning kiirelt
leitavad.
Ühes jõulukuu algusega sadas maha rohke lumi,
millega kaasneb lisaks talverõõmudele kohati ka
ebamugavust. Meil on üle valla ametis tublid ja
kogenud lumelükkajad, aga sellest olenemata võib
juhtuda, et tugeva ja pikaajalise saju korral kasvab
lumekiht ajuti kiiremini kui jõuavad masinad liikuda.
Kui peaks tõsiseimaid tõrkeid tekkima, tuleb sellest
kindlasti teada anda või pöörduda operatiivselt otse
töö teostaja poole.
Teed rajab endale ka saabunud pühadeaeg, mis
juhatab sisse tavapärasest rahulikuma perioodi, kus
jõulurahu võtab maad ja soovid leiavad tee kingikotti.
Käesoleval aastal on EAS kutsunud ellu siseturismile
suunatud kampaania „Kingi aega“, mis kutsub meid
kinkima oma lähedastele, sõpradele või tuttavatele asjade asemel elamusi. Kinkima
üksteisele aega - kõige kallimat
valuutat, sest see on ainus, mis
päriselt loeb.
Koosolemise ja tegemise
rõõm!
Soovin kõigile kaunist jõuluaega ja palju ühiseid hetki!
IMRE JUGOMÄE
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MULGI S NA
Väljaandja: Mulgi Vallavalitsus
• Toimetaja: Evelin Pissarenko, evelin@mulgivald.ee
• Küljendaja: Merike Kask
• Trükk: Vali Press OÜ
• Tiraaž: 1500
• Leht ilmub kord kuus
Leht ilmub kord kuus, järgmine leht ilmub 20.01.2022
Kaastöö esitamise soovist teatada hiljemalt 29.12.2021
Info tellimise, reklaamide ja kaastööde kohta: mulgivald.ee/
tellimise-info
Avaldatud artiklite ja teadete sisulise korrektsuse eest vastutavad autorid.
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid vajadusel lühendada ja redigeerida.

VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu valis Mulgi vallavanemaks Imre Jugomäe, kinnitati
vallavalitsuse liikmed ja valiti alatiste komisjonide esimehed
Vallavolikogu istung 22.11.2021
22. novembril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Mulgi Vallavolikogu teise koosseisu teine istung, kus oli päevakorras Mulgi vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete arvu,
struktuuri ja liikmete kinnitamine, vallavalitsuse
palgaliste liikmete ametisse nimetamine, töötasude ja hüvitiste määramine, samuti vallavolikogu
alatiste komisjonide moodustamine ja esimeeste
valimine ning mitmed teised küsimused.
Mulgi vallavanemaks valiti 14 poolthäälega
Imre Jugomäe. Vallavalitsus otsustati moodustada kaheksaliikmelisena: vallavanem, kaks
abivallavanemat ja viis vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse isikuline koosseis otsustati järgnevalt:
vallavanem Imre Jugomäe, abivallavanemad
Arvi Meidla ja Dmitri Orav, vallavalitsuse liikmed Heiki Jänes, Kunnar Keres, Ervin Tamberg,
Villu Võsa ja Taivo Västrik.

Moodustati üheksaliikmelised alatised komisjonid: eelarve- ja majanduskomisjon, esimees
Peeter Rahnel; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,
esimees Andres Rõigas; haridus- ja kultuurikomisjon, esimees Taevo Viitas; spordikomisjon,
esimees Reet Paju; kodanikuühenduste ja külaarengu komisjon, esimees Tarmo Simson ning
keskkonna- ja heakorrakomisjon, esimees Raul
Song.
15. novembril, mil toimus Mulgi vallavolikogu
uue koosseisu esimene istung, valiti volikogu esimeheks Arvo Maling ning volikogu aseesimehe
kohale Peeter Rahnel.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
16. detsembril 2021.
Mulgi vallavolikogu istungi videosalvestus on
avaldatud valla kodulehel mulgivald.ee.
MULGI SÕNA

Mulgi vallavolikogu teine koosseis 22.11.2021. Fotol vasakult: tagumises reas: Andres Rõigas, Ürjo Mälksoo, Raul Song, Hans Neppo, Enn Sarv,
Kert Vallas, Taimo Tugi, Tarmo Simson. Keskmises reas: Ingrid Kõiv, Jüri Patune, Imre Jugomäe, Ervin Tamberg, Mati Ilisson, Voldemar Giske,
Mihkel Kalda, Taevo Viitas. Esimeses reas: Peeter Rahnel, Anne Ladva, Reet Paju, Eveli Allik, Dmitri Orav, Arvo Maling, Esta Jaaksoo, Kai
Kannistu. 												 FOTO: TAAVID MEEDIA

Mulgi vallavalitsus võtab vastu taotlusi sotsiaalkorterite üürimiseks vastvalminud Karksi-Nuia
sotsiaalkorteritega elumajas
Eluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald järgnevatel juhtudel:
1) lastega pere, kelle sissetulek ei võimalda eluruumi osta või üürida;
2) isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
3) isik, kes ei ole võimeline või suuteline endale ega oma perekonnale eluruumi tagama;
4) eestkostja eestkostetavale;
5) asendushooldusteenuselt saabunu, kes suunati asendushooldusele Mulgi vallast ja kellel puudub
koht, kuhu elama asuda;
6) koduhooldust sobivamates tingimustes vajav puudega isik, kellel on raskusi endaga toime tulemisega;
7) eakas või eakatest perekond, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kelle olemasolev elamispind
ei võimalda igapäevast toimetulekut;
Korterid on ühe- ja kahetoalised, üürihind on 3,2 eurot ruutmeetri kohta, sellele lisanduvad kommunaalteenuste kulud.
Avaldused esitada Mulgi vallavalitsusele kirjalikult aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja,
Viljandi maakond või mulgi@mulgivald.ee hiljemalt 30. detsembriks 2021.
Info: Liivi Loi 435 5524, 5341 2506, liivi.loi@mulgivald.ee
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Mulgi märgi pälvisid Viru Talu OÜ
käsitööna valmivad vahukommid
„On hea meel järjekordMTÜ Mulgimaa Arenselt
tunnustada ühte toimeduskoja juhatus andis
välja Mulgi Värk märgi kat Mulgimaa väikeettevõtjat, kes peab oluliseks koViru Talu OÜ-le.
Viru Talu OÜ toimetab
väikeses armsas kodurestoranis Pahuvere külas Mulgimaal. Selle eestvedaja on
särasilmne Monika Peebo,
kelle jaoks kokandus on
elustiil ning kellele meeldib pakkuda elamust läbi
toidu. Oma kodurestoranis
valmistab ta lisaks brantšidele ja õhtusöökidele ka
vahukomme, erinevaid torte ja küpsetisi. Vahukommid kannavad nüüdsest ka
Mulgi Värk märki ning on
praeguseks leitavad näiteks
kohalikes poodides Mulgi
Värk märgistusega riiulitel,
Mulgi Väiketootjate Liidu
e-poes, ERM-is ja Taluturu
poodides. Vahukommid
valmivad kohalikest marjadest ja käsitööna. Rohkem
infot: virutalu.ee.

haliku elu edendamist ning
väärtustab kohalikku toorainet,“ tõdes Mulgi märgi
tunnuskirja üleandmisel
Mulgimaa Arenduskoja juhatuse esimees Dmitri Orav.
Mulgi märk on Mulgimaa
Arenduskoja poolt ellu kutsutud selleks, et tähistada
Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi
ning aidata märgi abil valida ja ära tunda kvaliteetset
mulgi kaupa. Mulgi märk
panustab oluliselt piirkonna
mainesse ja tuntusesse ning
teadvustab selle kandjate
ühist identiteeti.
Esimesed Mulgi märgid
anti välja 2019. aasta alguses. Kokku on välja antud
23 Mulgi märki.
Varasemalt on Mulgi märgi saanud näiteks Mulgimaa
Peremäng, Pajumäe Talu,
Kalda Mesila, Popsi Köök,

LUMETÕRJETÖÖDE TEGIJAD
MULGI VALLA TEEDEL
TALVEPERIOODIL 2021/2022

Mulgi valla munitsipaalteedel, avalikult kasutatavatel erateedel ning Mulgi vallas sissekirjutust ning kehtivat prügiveolepingut omavate kodanike sissesõiduteedel teostatakse
lumetõrjet ka sellel talvel. Enne lumetõrjeperioodi algust
palume kõigil maaomanikel puhastada teeääred võsast
ning suurtest okstest, eemaldada või märgistada kõik aiakujunduselemendid, mis võivad lumelükkamisele ette jääda.
Teeäärsete takistuste esinemise korral on lumelükkajal
õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata. Lumetõrjet
alustatakse, kui teed on muutunud sõiduautodele raskesti
läbitavaks. Palume kõikidel kodanikel teatada lumetõrjet
puudutavate probleemide korral Mulgi Vallavalitsuse vastava
piirkonna keskusi.
Monika Peebo. 				

Mulgi Pruulikoda, Lõõtsavägilased, Mulgi Kõrts ja
mitmed teised.
Rohkem infot: mulgimaa.

FOTO: ALO PEEBO

ee/meist/mak/mulgi-mark/
statuut.
TUULI MCGINLEY,

tegevjuht, MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda

Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist,
palun vaata oma andmed üle!
Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja eluruumide loendus.
Kümme aastat tagasi tuli
loendaja koju ning ühiselt
märgiti muuhulgas üles nii
pereliikmete andmed kui ka
eluruumide suurus, köögi
ja vannitoa olemasolu jne.
Seekord saame suurema
osa vajalikest andmetest eriigile kohaselt registritest
ja küsitluse ankeet saab
olema kõigest lehekülg.
Rahvaloenduse projektijuht
Liina Osila toob välja kõige
olulisema, mida loenduse
kohta praegu teadma peaks.

Loendus põhineb
suures osas
registriandmetel
E-riigile kohaselt korraldame loenduse suuresti registrite põhiselt. See tähendab, et riik saab pea kogu
vajamineva info erinevatest
riiklikest registritest. Näiteks rahvastikuregistrist,
ehitisregistrist, hariduse
infosüsteemist. Kokku on
loenduse jaoks kasutatavaid
registreid ligi 30. Lisaks
registritest andmete kokku
kogumisele toimub ka valikuuring, mille lühikesele
küsimustikule saavad vastata kõik Eesti inimesed.

Esimene käik on rahvastikuregistrisse
Loenduse ja registrite
andmete kasutamise eelduseks on, et sealne info oleks
ajakohane ja usaldusväärne.
Selleks ongi vaja iga Eesti
elaniku panust. Kutsume
kõiki esimese sammuna
rahvastikuregistrist oma
andmeid üle vaatama ning
ajakohastama oma hariduse, rahvuse, elukoha andmeid ning kontakte. Registris saab lisada elukohana ka
mitu aadressi ehk kui alalisi
elukohti on mitu, siis tuleb
valida üks neist peamiseks
ning ülejäänud aadressid
saab esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste järgi
tuleks uude kohta kolides
end kuni 14 päeva jooksul
rahvastikuregistris registreerida ja see kehtib ka
rendikorterite puhul. Andmete korrastamine on suur
samm eesootava e-loenduse
õnnestumiseks.

E-küsimustik avaneb
vastamiseks
28. detsembril
Valikuuringusse valitud
60 000 inimesele on küsitlusele vastamine kohustuslik,
kuid vastama on oodatud
kõik Eesti elanikud. Küsimustikus on mõned küsimused keelte (sh emakeele)

oskuse, rahvuse, murrete,
religiooni, tervise ja rände
kohta. Millegi üleliigse küsimiseks või juba registrites
olemasoleva kohta keegi
inimesi tülitama ei hakka.
Valikuuring on veebis vastamiseks avatud vahemikus
28. detsember 2021 - 15.
jaanuar 2022. Julgustame
kõiki seda täitma, iga vastus
läheb arvesse ja on väga
oluline täpsete tulemuste
saamiseks.

Loendusmoment on
aasta viimane päev
Üks rahvaloenduse põhimõtteid on ühtne loendusmoment ehk konkreetne
kokkulepitud ajahetk, mis
seisuga andmeid kogutakse olenemata andmete
esitamise ajast või viisist.
Eesti loendusmoment on
sel korral 31.12.2021 kell
00.00 ehk kõik nii registrite
kui ka küsitluse andmed
kogutakse selle kuupäeva
seisuga ning nii tekib niiöelda pilt meie rahvastiku,
perekondade ja eluruumide
seisust just sel ajahetkel.
Nii toimides on andmed
võrreldavad ka rahvusvaheliselt. Kui perre sünnib
laps 31.12.2021 kl 00.15 siis
see laps seekordses rahvaloenduses ei kajastu.

Ettevaatust
kelmidega
Kõigil tasub olla jätkuvalt
tähelepanelik, sest mitmetes
riikides on rahvaloenduse
tuules ka kelmid aktiviseerunud. Ka Eestis võivad pahatahtlike eesmärkidega inimesed paraku rahvaloenduses
näha võimalust inimeste
kõnetamiseks. Seetõttu tuletame meelde – rahvaloendaja
ei küsi kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole, krediitvõi deebetkaardi numbreid,
palgainfot. Samuti ei nõuta
küsitlemise eest tasu ega
ka vastamata jätmise eest ei
trahvita. Igasugusest kahtlustest tuleks kindlasti politseile teada anda.
Lisainfot rahvaloenduse
kohta saab uurida kodulehelt www.rahvaloendus.ee
ning küsida statistikaameti
telefonil 625 9300.

LUMETÕRJETÖID TEEVAD:
1. ABJA PIIRKOND

• Kamara, Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre,
Veelikse ja Sarja külade teed – Viktor Teenused OÜ
(Viktor Õigus, tel 5051384).
• Abjaku, Põlde, Atika, Saate ja Penuja külade teed –
Coldmix OÜ (Toomas Osijärv, tel 5117006).
• Veskimäe ja Abja-Vanamõisa külade teed – Jussi OÜ
(Väino Talu, tel 5134006).
• Abja-Paluoja linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed – OÜ Abja Elamu (Raul Song, tel 5246160,
heakorraspetsialist).
Info: Arvi Meidla, tel 523 8596

2. HALLISTE PIIRKOND

• Vana-Kariste küla teed – FIE Mati Käära (tel 5298015).
• Halliste, Õisu, Kulla ja Päidre külade teed – OÜ Milligrupp (Sven Lohu, tel 525 1675).
• Uue-Kariste, Rimmu ja Mõõnaste külade teed – Viira
Kaasiku talu ( Erki Vilido, tel 5696 5629).
Info: Indrek Lepik, tel 5887 6466.

3. KARKSI PIIRKOND

• Karksi-Nuia linn – AS Iivakivi (Priit Laprik, tel 518
4402).
• Karksi, Polli, Tuhalaane, Hirmuküla, Pärsi, Oti, Univere,
Metsaküla ja Allaste piirkonna külade teed – Kalviker
Transport OÜ (Kalev Jaago, tel 514 0421).
• Karksi, Mäeküla, Hirmuküla, Sudiste küla ida-ja põhjaosa teed – Maevor Auto OÜ (Einar Voronin, tel 5650
5604).
• Leeli, Pöögle ja Metsaküla piirkonna küla teed – Leeli
Talu FIE (Toomas Soots, tel 5623 8288).
• Kõvaküla, Sudiste ja Ainja küla kesk- ja lõunaosa teed
– FIE Andi Roggenbaum Kiini Talu (Andi Roggenbaum,
tel 518 4393).
• Lilli küla teed – FIE Elmo Kibe Leo talu (Elmo Kibe,
tel 511 7013).
• Lilli ja Sudiste piirkonna küla teed – FIE Kaarel
Saaremets (tel 5665 7795).
Info: Dmitri Orav, tel 5354 1585

4. MÕISAKÜLA LINN

• Mõisaküla linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed
– Mõisaküla Linnahooldus (Margit Usin tel 522 5661,
juhataja).

LIINA OSILA,

Rahvaloenduse
projektijuht
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Riigikogu esimees Jüri Ratas külastas Mulgi valda
Lumise 3. detsembri
hommikutundidel külastas Riigikogu esimees Jüri Ratas Abja
Gümnaasiumi, tekstiilitootmise ettevõtet Paragon Sleep AS, AbjaPaluoja esmatasandi
tervisekeskust ja kohtus Mulgi vallajuhtidega
Abja muuseumis.
Tekstiiliettevõttes Paragon Sleep AS.

Abja Gümnaasiumis andis Jüri Ratas 9. ja 12. klassi
õpilastele külalistunni Eesti
tänapäevast ja tulevikust,
analüüsides, kui kaugele
me oleme 103 aastaga jõudnud ning kuidas Eesti edasi
areneb. Rohkem elanikke,
kõrgem metsasus, suurem
heaolu ning konkurentsivõime, ülemaailmne partnerlus ja rahvusvahelised
eestvedamised ning tuntud
eestlased on mõned märgusõnad, millest juttu oli.
Viidates Eesti arengustrateegiale „Arengu eesmärgid aastani 2035“, tõi
Jüri Ratas esile tervisliku
eluviisi, puhta keskkonna,
teadmistepõhise majanduse, turvalise ja kaitstud
riigi, kliimaneutraalsuse,
kõrgetasemelise hariduse,
tugevad pered ja sidusa
ühiskonna. Abja Gümnaasiumi noored pidasid
oluliseks head tervist ja
puhast keskkonda.
„Et Eesti ühiskonda
kaitsta, on tankidest ja
mürskudest palju täht-

Jüri Ratas Abja Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi õpilastele külalistundi andmas.

sam see, kui tugevalt me
suudame kokku hoida,“
sõnas Jüri Ratas, rõhutades
noortele nende tulevaste
valikute, otsuste ja eesmärkide olulisust.
Külalistunni lõppedes
tegi Abja Gümnaasiumi
juhtkond Riigikogu esimehele kooli ning spordi- ja
tervisekeskuse ruumides
ringkäigu, vaadati tööõpetuse ja käsitööklasse,
treeningruume ja ujulat.
Tekstiiliettevõttes Paragon Sleep AS tutvus Jüri
Ratas ettevõtte tegevuse,
töötajate ja tootmisprotsessiga ning kuulas juhtkonna tähelepanekuid,
mõtted ja murekohti. Juttu
oli ka tööjõu järelkasvust,
kutsehariduse olulisusest,
töötajate töötingimustest

ja palkadest, elamispindade nappusest, samuti
tootmismahtudest ja -võimekusest, investeeringutest, välisturgudest ning
COVID-19 kriisi mõjudest
ettevõtlusele.
Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuses külastas
Jüri Ratas perearstikeskust, kus vestles perearstide Anne Ladva ja Ürjo
Mälksooga, Abja haiglat,
sealset füsioteraapia kabinetti, tähelepanu all olid
õendusabi ja üldhoolduse
osakond, esile toodi ka
koduõe teenus.
Jüri Ratase külaskäik
lõppes Mulgi vallajuhtide
kohtumisega Abja muuseumis.
Vallavanem Imre Jugomäe: „Oli väga meeldiv

hommikupoolik ja jõudsime riigikogu esimehega pärast külastusi veeta pooltunni erinevatel
teemadel vesteldes. Rääkisime nii kortermajade
programmist, perearstindusest, vee- ja kanalisatsiooni trasside ning hajaasustuse toetusmeetmest
kui ka liikuvusest, mis
puudutab kergliiklusteid
eeskätt meie linnaliste asulate vahel. Nagu tänasel
külastusel välja tuli, pärsib elamispindade puudus tugevalt ka kohalikku
ettevõtlust. Seetõttu on
elamufondi uuendamine
lähiaastatel ka üks meie
prioriteetidest.“
MULGI SÕNA

Riigikogu esimees, Paragon Sleep AS-i juhtkond ja Mulgi vallavalitsuse
esindajad.

Riigikogu esimees kohtus Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuses
perearstidega. 		
FOTOD: TAAVID MEEDIA

Jüri Ratas: Mulgi vallas läheb elu edasi
Mulgi Sõna toimetus
esitas Riigikogu esimehele Jüri Ratasele
pärast ringkäiku Mulgi
vallas viis küsimust.
Olete külastanud erinevaid koole üle Eesti ja
kohtunud noortega. Andsite sisuka külalistunni ka
Abja gümnaasiumi õpilastele. Kuidas kaasata rohkem noori ühiskonnaelus
kaasa mõtlema ja kaasa
rääkima? Mis on noortele
praegu enim huvipakkuv
ja südamel?
Oluline on see, et koolide
noorte volikogud ja õpilasesindused omavalitsuse
juures toimiksid. Noortele
on tähtis paljuski seesama,
mis kogu ühiskonnale ja
noored on sellega väga hästi
kursis. Neid kõnetab väga

tugevalt see, mis on seotud
looduskeskkonnaga, kliimaga, vähemsaastavama eluviisiga, samuti edasiõppimise
küsimus ja sellega seotud
võimalused. Sümpaatne on
kuulata, kui noored räägivad
tervise olulisusest – kui tähtis on tervis ja tervena elatud
eluiga. Mida ma rohkem
tahaksin ja loodaksin noorte
poolt kuulda, on see, et nad
ühel hetkel soovivad oma
kodukohta tagasi pöörduda.
Ettevõtlus, see on inimeste töökohad, mis toob
maksutulu ja sellest tuleneb
omakorda omavalitsuse
tegevuse parem võimekus.
Millised on omavalitsuse
peamised võimalused toetada kohalikku ettevõtlust?
Millega saab kaasa aidata,
et ettevõtluse keskkond
oleks hea ja veel parem?
Mulgi vallal on plaanis

näiteks kortermajade ja
munitsipaaleluruumide
rajamine.
Siin peaks riik tulema taas
tugevamini appi nagu mõned aastad tagasi – just need
samad üürimajad, kus riik,
kohalik omavalitsus ja paljudes kohtades ka ettevõtluse
sektor tegid koostööd ning
kortermajad kerkisid üle Eesti. Seega esiteks – üürimajade
programmi taaskäivitamine.
Teiseks, mida omavalitsused
on väga palju teinud ja siin
on ka riigil roll – räägime teedest, mis lähevad ettevõtete
juurde. Tihtilugu on nende
teede üldine kasutus väike,
kuid ettevõtte jaoks on see
väga oluline. See tähendab,
et tähtis on teede võrgu võimalikult hea korrastamine
ja korrashoid. Kolmandaks
rõhutan haridustemaatikat,
ja sel puhul eriti just riigi
mitte niivõrd kohaliku oma-

valitsuse kontekstis - millise
kutse ja haridusega inimesi
me valmistame ette ühiskonna ja ettevõtluse jaoks. Need
on olulised märksõnad, mida
avalik sektor saab ettevõtluse
heaks teha. Räägitakse ikka,
et kui ei ole kooli, siis ei ole
kohalikus omavalitsuses tulevikku, aga sama saab öelda
ka töökohtade kohta ja seda
just ettevõtlus pakub. Vaja
on tasakaalu – ühistransport,
töökohad, haridusvõimalused. Ja ettevõtluse jaoks on
oluline, et inimesed oleksid
olemas. Aga inimesed on
olemas siis, kui näiteks tervisekeskus on korras ja seal on
piisavalt teenuseid.
Oma ringkäigul Mulgi vallas külastasite Abja-Paluoja
esmatasandi tervisekeskust.
Üle Eesti on tekkinud tõsine
perearstide puudus, nii ka
meie vallas. Kas selles kü-

simuses on olemas kiireid
lahendusi või vajab süsteem
põhjalikku ülevaatamist?
Meil on näiteks uue perearsti tarvis välja töötatud
motivatsioonipakett, mis sisaldab eluruume, sisustatud
kabinetti, ametisõidukit ja
sisseseadmiseks ka rahalist
toetust.
Kõigepealt, Abja-Paluoja
esmatasandi tervisekeskus,
mis on Mulgi vallas valmis
saanud – kogu see terviklik
kompleks – on väga positiivne ja kõva samm. Tõsi
see on, et meil on probleem
perearstide leidmisega, seda
ka suuremates keskustes.
Omavalitsused pingutavad
tõesti kõvasti, mainitud toetusmeetmete pakett Mulgi
vallas on väga võimas. Ainus
asi, mida saab teha, on veel
tugevam ja tihedam koostöö
riigi, omavalitsuste ja perearstide vahel. Muid paremaid

lahendusi ei ole.
Mis jäi kõlama tänaselt
kohtumiselt Mulgi vallajuhtidega?
Minu jaoks jäid kõlama
märksõnad nagu areng, edasiminek ja positiivne elukeskkond. Usk, et Mulgi vallas
läheb elu edasi. Ma arvan, et
see on väga tähtis, et nähakse, et valla teenused ja valla
areng on just valla elanike
jaoks. Seda on Mulgi vald
hästi teinud.
Millise sõnumi soovite
anda Mulgi valla elanikele
täna, peatse aastavahetuse
künnisel?
Rahulikku jõuluaega! Soovin kõige rohkem inimestele
tugevat tervist ja seda, et me
hoiaksime ja märkaksime
üksteist.
MULGI SÕNA
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Tsirk lendas Abja-Paluojalt Udmurdimaale
Soome-ugri kultuuripealinna aasta sai kauni lõppakordi
Algus lk 1
„Läbi keele ja tavade
koome oma kultuuri, mis
ühendab. Mõeldes hõimuliikumisele, mõtleme
nii oma kui ka meie hõimurahvaste iseolemisele, ajaloole, juurtele ja
tulevikule. Soome-ugri
hõimutööd tehes seisame
me ühtaegu ka maailma
kultuurilise mitmekesisuse säilitamise eest, et
püsima jääksid väikesed
keeled ja rahvakillud,“
ütles ta.
Soome-ugri kultuuriaasta lõpetamisel kuulutati välja Mulgimaa uhkuse 2021, kes on Mulgi
pärandi ja traditsioonide
hoidja, väärtustaja ja tutvustaja Ly Laanemets.
Soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpetamisel tähistati ka Mulgi
Kultuuri Instituudi veerandsajandat juubelit.
Just Mulgi Kultuuri Instituut on olnud kultuuripealinna aasta eestvedaja.

Tänase Mulgi Kultuuri
Instituudi juhataja Ave
Grenbergi sõnul hoiavad
mulgi keel ja kultuur
Mulgimaa juuri ning olemust ning just sellega
Mulgi Kultuuri Instituut
tegeleb. „Instituudi põhikirjaline eesmärk on
hoida ja arendada mulgi
keelt, kultuuripärandit
ja identiteeti ning kaasa
aidata piirkonna arengule. On sümboolne, et
just aastal, mil Mulgimaa
kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, tähistame ka instituudi 25.
juubelit,“ lisas Grenberg.
Soome-ugri kultuuripealinna programm 2021
on korraldatud LEADER
meetme, Kultuuriministeeriumi, Eesti Rahvakultuuri
Keskuse, Hõimurahvaste
programmi ja Viljandimaa
Omavalitsuste Liidu toel.

Hõimlaste poolt tõi muusikalise tervituse udmurdi ansambel Ošmes. 						

FOTOD: TAAVID MEEDIA

MULGI KULTUURI
INSTITUUT

Mulgi Kultuuri Instituudi üldkoosoleku liikmed koos kultuuriministriga soome-ugri kultuuripealinna lõpusündmusel 27. novembril Abja Spordi-ja Tervisekeskuses: pildil vasakult Peeter Rahnel, Imre Jugomäe, Ave Grenberg, Tiit Terik, Arvo Maling, Maido Ruusmann.

Mulgi Kultuuri Instituudi juht Ave Grenberg, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe,
Mulgimaa Uhkus 2021 Ly Laanemets ja Mulgi vanem Arvo Maling.
09.12.21 20:20
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Soome-ugri kultuuripealinna meeskonnaliikmed: vasakult Kristi Ilves, Raili Uibopuu, Laine Pedaja, Timmo Sülla, Ave Grenberg, Lauri Sepp, Leana
Liivson, Alli Laande, Kaia Gil, Oliver Loode.
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KAS KODUAIA ÕUNA TUNNED?
Kas teate, kust on pärit
teie aias kasvavad õuna-,
ploomi-, pirni-, kirsi- ja
marjasordid ning mis on
nende nimed? Teid võib
üllatada, aga tõenäoliselt
ei pärine teie aia mõnusa maitsega viljapuud
kaugelt välismaalt, vaid
vähemasti osa neist on
aretatud siinsamas Viljandimaal Pollis. Nii on
ka vilja kandvate puude
ja põõsaste nimed tihti
kodused nagu ’Kaari’,
’Kaimo’,’Virve’, ’Pepi’,
‘Anu’, ‘Elle’, ‘Ene’ või
‘Irma’. Või siis ’Aita’,
’Elo’, ’Alli’, ’Elmar’ ja
’Ats’.
Aiandusettevõtte
Hansaplant korraldatava eestlaste lemmikõuna
konkursi on korduvalt
võitnud Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute
keskuses aretatud sort
'Krista'. Mullu tuli teisele
kohale ’Kaimo’, mis on
samuti Pollis aretatud
õunasort. Niisiis: maitsva
ja kvaliteetse õuna kasvatamine on täiesti võimalik
ka siinsamas Eestis. Meie
õunu ei hinda üksnes eestimaalased, vaid siinsete
aedade saak sõidab sageli
välismaale.
Maitselt ja välimuselt
meeldivate ning toitainete poolest väärtuslike
sortide aretamine, mis
sobiksid kasvama meie
kliimavööndisse, on kõike muud kui lihtne. Seda
enam tuleb olla uhke siinsete teadlaste saavutuste
üle, kelle aretatud sordid
on hinnatud ka Eestist
väljaspool.

Soodne koht
Täna Mulgi vallas Polli
külas asuv Eesti maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi Polli
aiandusuuringute keskus
ei tekkinud sellele kohale
juhuslikult. Aretustööks ja
geneetilise ressursi säilitamiseks oli tarvis just sellist
hea mullastikuga ja kliima
poolest soodsat paika.
Puuvilja- ja marjakultuure ning viljapuude
vegetatiivaluseid aretatakse keskuses teaduslikult aastast 1945. Keskuse
asutamist arvestatakse
aga 1920. aastat, mil Polli
mõisasse rajati põllutöökool. Eesti päritolu 340
marja- ja puuviljasordist

Keskuse töötajad koos mõnede maaülikooli teistest osakondadest saabunud külalistega peahoone fuajees.

FOTOD: POLLI AIANDUSUURINGUTE KESKUS

Keskuse peahoone Mulgi vallas Polli külas.

on 116 aretatud Pollis.
Nõndasamuti katsetatakse seal meie kliimas kasvatamiseks sobivaid mujal
aretatud sorte, uuritakse
kasvatus- ja koristustehnoloogiaid, taimekaitset
ja maheviljelust. Samuti
kasvatatakse vähelevinud
söödavate viljadega pargipuid ja -põõsaid. Täna
laiub keskus 282 hektaril
ja sellel on 36 töötajat.
Lisaks sordiaretustööle
ja kvaliteetsete istikute
paljundamisele on keskuse ülesandeks puu- ja
marjakultuuride kasvatamisel säilitada nende
geneetiline ressurss. 2019
aasta andmetel on Polli
aiandusuuringute keskuse kollektsioonistandikes
kokku 1191 säilikut, sh 461
õunapuu, 101 pirnipuu, 87
ploomipuu, 72 maguskirsipuu, 13 hapukirsipuu,
57 maasika, 55 vaarika, 9
pampli, 94 musta sõstra,
26 punase sõstra, 13 valge
sõstra, 41 karusmarja, 47

söödava kuslapuu, 21
astelpaju, 34 pihlaka sorti
ja aretist. Eestis aretatud
sorte ja aretisi on nendest
289.

Sortide valik
Viljapuid- ja põõsaid
hinnatakse eelkõige selle
järgi, kuidas saak maitseb, aga mitte ainult.
Olulised näitajad on ka
saagikus, talvekindlus
ja kliimamuutuste tingimustes kujuneb üha
aktuaalsemaks vastupidavus kahjuritele ja haigustele. Viimastel aastakümnetel on aktuaalseks
tõusnud ka teised sortide
kvalitatiivsed omadused: viljade atraktiivsus,
käitlemiskindlus ning
inimorganismile oluliste
toitainete (vitamiinid,
orgaanilised happed, mineraalained, sahhariidid
jne) suurem sisaldus.
Vilju on hakatud rohkem transportima, aga
üha enam kõikvõimalikul

moel väärindama. Sordiaretustöö ei saa kunagi
otsa, sest tarbijate nõudmised üha kasvavad. Surve on saada üha uusi ja
paremaid turu nõuetele
vastavaid sorte. Praegu
tehakse Pollis sordiaretustööd õuna, pirni, ploomi, maguskirsi, musta
sõstra ja vaarikaga.
Parimad kasvatamiseks
sobivad sordid valitakse
kasvatamiseks soovitatavate sortide nimistusse.
Igas riigis on see nimekiri
erinev ja sõltub kohalikest oludest. Sortide valiku otsustab puuviljanduskomisjon, kuhu kuuluvad Pollis sordiaretuse
ja uuringutega tegelevad
inimesed, maaülikooli
aianduse osakonna ja
Eesti Aiandusliidu esindajad ning tootjad.
Pollis aretatud sortidest on alates 2020. aastast soovitussortimendis
uued õunasordid ‘Krista’,
‘Liivika’, ’Els’, ’Katre’,

’Virve’ ja ’Kuku’, pirnisortidest ‘Kadi’, maguskirsisortidest ‘Anu’,
‘Elle’, ‘Kaspar’, ‘Mupi’,
’Piret’ ja ‘Polli murel’,
vaarikasortidest ‘Aita’ ja
‘Helkal’ , valge sõstra sortidest ‘Hele’ ning musta
sõstra sortidest ‘Karri’ ja
‘Varmas’. Polli uutest pirnisortidest kuulub soovitusnimistusse ka magusa
viljalihaga ‘Kadi’, mis
saab söögikõlblikuks augustis. Aiandushuvilised
leiavad sordikirjeldused
ja rohkem teavet Pollis
aretatud sortide kohta
maaülikooli sordivaramu
veebilehelt (http://sordivaramu.emu.ee).

Tänane päev
Pollis aretatud puuvilja- ja marjasordid on meie
maakultuuri lahutamatu
osa. Siinne puukool on
viljapuude kasvatajate
hulgas tuntud ning tema
sorte teatakse ja küsitakse.
Teadus- ja arendustegevus istikutega ning nende
paljundamine puukoolis
loob ka tulevikus eeldused, et kodumaised puuviljad ja marjad püsivad
kvaliteedilt ning maitselt
konkurentsivõimelised.
Istikuid müüakse koostöös jaemüügiettevõtetega
üle kogu Eesti, kevaditi
pakub ka keskus ise neid
agaralt nii laatadel kui
välimüükidel.
Viljade väärtus ei seisne aga mõistagi üksnes
nende aretamises ja kasvatamises, vaid selles,
kuidas need jõuaksid tar-

bijani. Aedadest saadavat
toorainet otsustati hakata
kohapeal väärindama, tegelema tootearendusega,
säilitustehnoloogiatega ja
turustamiskanalitega.
Eesti ja Läti partnerite
koostöös aastatel 2008 –
2010 projekti „GoodFruit“
tulemusena alustas tööd
uudsete töötlemisseadmetega puuviljade ja marjade
tootearenduskeskus, mis
võimaldab päevas töödelda puuvilja- ja marjamahlaks, süsihappegaasiga
rikastatud mahlajookideks ja limonaadideks
või püreedeks ja hoidisteks tonni jagu marju ja
puuvilju. Valmisid ka
kontrollitud atmosfääriga säilituskambrid, mis
võimaldavad katseaedade
toodangut turustada peaaegu aasta ringi.
Keskuses saab toota kuivatisi, näiteks mahla pressimisest alles jäänud koored ja seemned tehakse
marjajahuks. Maaülikooli
uueks arendussuunaks
on viimastel aastatel kujunenud just zero-waste
ehk jäätmevabade tehnoloogiate arendamine. Üks
populaarsemaid taolisi
jääkproduktidest tehtud
tooteid on puuviljamaius
„Polli kummikud“, mis
sisaldab õunapüreed ja
jõhvikajahu.
Pooltööstusliku mahuga
katsetöötlemist saab läbi
viia tellija retsepti järgi ja
tellija toorainest või töötada retsept välja koostöös
Polli aiandusuuringute
keskuse spetsialistidega.
Samuti kasutada katseaedades kasvatatud toorainet. Viis aastat tagasi
avatud tootearenduskeskus kümmekonna puuviljade ja marjade töötlemise
seadmega on nii Eesti kui
ka Läti väikeettevõtjate
seas nõutud koht ning
vabu aegu leida ei ole lihtne. Püsikliente on kogunenud neljakümne ringis,
nõustatud on rohkem kui
60 ettevõtet.
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Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus on
tegutsenud 101 aastat
abil, luues bioaktiivseid
ühendeid funktsionaalsete
jookide, toiduainete, toidulisandite, kodukeemia
ja looduskosmeetika ning
looduslike taimekaitsevahendite jaoks.

Sajas sünnipäev

Pollis tehtavat teadust käib sageli uudistamas külalisi nii Eestist kui kaugemalt. Pildil tutvustab peaspetsialist
Uko Bleive laborite võimalusi.

Õunakorje Pollis. 							

FOTO: EMÜ POLLI ARHIIV

bioaktiivsete ühendite ja
ekstraktsioonimeetodite
uurimisega ning koostööd
tehakse Tartu ülikooli
farmaatsia- ja keemiainstituudi ning Tallinna teh-

nikaülikooli teadlastega.
Keskuse ekstraheerimisja kuivatustehnoloogia
ning analüüsi laborites
töödeldakse tooret kõrgtehnoloogiliste meetodite

Taimsel toorainel põhinevate tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus (PlantValor – https://plantvalor.ee) tegeleb toormes sisalduvate

Mullu tähistas Polli aiandusuuringute keskus oma
100. aastapäeva eriilmeliste üritustega. Peeti aiandusseminari ning Viljandi
muuseumis sai vaadata
näitust aiandusvaldkonna
ajaloost Pollis 20. sajandi
algusest kuni tänapäevani.
Aastapäeva lõppu tähistati selle aasta novembris
peetud rahvusvahelise
teaduskonverentsiga.
Valminud sordikirjeldused annavad aiapidajatele
avastamisrõõmu: mis on
koduaias juba olemas või
mida tuua aeda lisaks.
Keskus on kogunud kokku ka infot Eestis vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest. Katsetused
selles vallas üha jätkuvad
ning kindlasti toob tulevik
Eestimaa aedadesse täiesti
uusi viljapuid ja -põõsaid.
ASTA-VIRVE LIBEK,
PIIA PÄÄSO,
KERSTI KAHU,
AVE KIKA

Kalju Kase aretatud pirnisort ’Kadi’ on võitnud žürii südameid eri riikide
võistlustelt oma kauni värvi ja maitsega.

Alates 2001. aastast on Polli sortidest saanud
sorditunnistuse:
– õunasordid ’Alar’, ’Aule’, ‘Els’, ‘Kaari’, ‘Kaimo’,
’Kalju’, ’Kallika’, ’Kanti’, ‘Karamba’, ’Kastar’, ’Katiliina’, ‘Katre’, ’Kersti’, ‘Kikitriinu’, ’Kirki’, ‘Krista’,
‘Liivika’, ’Madli’, ’Virve’ ning salatiõunasordid
‘Kuku’, ‘Ritika’ ja ‘Ruti’;
– pirnisordid ‘Kadi’ ja ‘Polli punane’;
– maguskirsid ‘Anu’, ’ Arthur’, ‘Elle’, ‘Ene’,
‘Irma’, ’ Johan’, ‘Karmel’, ‘Kaspar’,’Meelika’,
‘Mupi’,’Norri’, ‘Piret’, ‘Polli murel’, ’Polli rubiin’,
’Taki’, ’Tiki’, ‘Tontu’, ja ‘Tõmmu’;
– vaarikasordid ‘Aita’, ‘Alvi’, ‘Espe’, ‘Helka’,
‘Tomo’;
– valge sõstra sordid ‘Hele’, ‘Valko’;
– musta sõstra sordid ‘Almo’, ‘Ats’,’Asker’,
’Elmar’,‘Elo’, ‘Karri’, ’Mairi’ ja ‘Varmas’.

Lahkus maailmatasemel puuviljateadlane Kalju Kask
Polli aiandusuuringute
keskust tabas töövõitude kõrval tänavu ka
suur kaotus. Kesksuvel suri 91-aastasena
Eesti puuviljasortide
aretuse grand old man
Kalju Kask (13.12.1929
– 30.06.2021).
Kalju Kask oli väga produktiivne sordiaretaja,
kelle töö vilju saab maitsta paljudes aedades nii
Eestis kui ka kaugemal.
Muu hulgas oli ta ka Tallinna botaanikaaia üks
asutajatest.
Tallinnas sündinud ja
kuldmedaliga Nõmme
gümnaasiumi lõpetanud
mees suundus õppima
Eesti Põllumajanduse
Akadeemiasse, mille ta
lõpetas cum laude. Pä-

rast doktorikraadi kaitsmist Läti Põllumajanduse
Akadeemias töötas ta Eesti Teaduste Akadeemia
Eksperimentaalbioloogia
Instituudi teadurina, kes
katsetas ja aretas siinsetes
oludes puuviljakultuure.
Tema uurimistöö tulemusena hakkasid Eestis
hoogsamalt levima meil
seni vähe tuntud must
aroonia, jaapani ebaküdoonia, kultuurpihlakas
ja astelpaju. Muu hulgas
tegeles Kask ka Tallinna
botaanikaaia rajamise ettevalmistustöödega, tellides paljudest maailma
botaanikaaedadest puude ja põõsaste seemneid
ning korraldades istikute
kasvatamist.
Pollis toonases Eesti
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uu-

rimise Instituudi katsebaasis asus ta tööle
1970. aastal. Viljandimaal
jätkas ta eelkäijate tööd,
pühendudes teadusele.
Ühtlasi hoidis ta Eestis
aretatud puuvilja- ja marjasortide geenivaramut.
Kask oli ka suur oma
ala populariseerija läbi
arvukate artiklite ja raamatute.
Oma töös oli Kalju Kask
perfektsionist, kes viljapuude aretamise kõrval
haigus- ja ilmastikukindlamaks otsis viljade parimaid maitseid ja välimust. Ta katsetas elu
jooksul rohkem kui 40
000 viljapuuseemikuga,
kuid neist sortidena lasi
ta registreerida üksnes
need, millega ta jäi ise
täiesti rahule. Ometi tuli
uusi sorte aukartustära-

tav hulk: 24 õunasorti,
kümme maguskirsisorti
ja kolm pirnisorti, mille
juures ta oli kas autor või
kaasautor. Kase aretatud
õunapuusorte ja nende
kohastumisvõimet katsetatakse aktiivselt Valgevenes, Soomes, Hollandis
ja Itaalias. Tema aretatud
õuna-, pirni- ja maguskirsisordid on paljunduses
Läti ja Soome puukoolides.
Kalju Kask oli Karksi
valla aukodanik. Aastal
2006 pälvis ta Valgetähe
IV klassi teenetemärgi
ning aastal 2009 Eesti
Vabariigi teaduspreemia
(elutööpreemia).
EESTI MAAÜLIKOOLI POLLI
AIANDUSUURINGUTE KESKUS
Kalju Kask Polli aiandusuuringute keskuses hindamas noori õunapuid. 		
			
FOTO: AVE KIKAS
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Abja Gümnaasiumi 3. klass loovuse tunni raames näitust külastamas.						

FOTO: KARIN SEPP

Kaitset ja väge täis Mulgi
kindakirja väljanäitus
Arhailise mulgi tikandi ja
mulgi kaaruspaela mustri
kõrval on üheks lahutamatuks mulgi kultuuri osaks ka
mulgi kirikinnas oma kindakirja mustritega. Mulgi
kirikinnaste omapära ilmneb
omalaadses värvide valikus,
esemete kujus, nende rikkalikus ornamendis ja kirjade
rahvapärastes nimetustes.
Kirikindaid ei kootud vaid
külma kaitseks ja enda tarbeks, kirikindad olid seotud
Mulgimaal ka mitmesuguste
vanade kommetega.
Kas sa tead, et vanarahvas
lõi joonte, värvide ja märkidega kaitsepiiri inimese ja teda
ümbritseva ruumi vahele.
Oma ja võõra, siinpoolse ja

teispoolse vahele. Nii annavadki kirikindad tema
kandjale oma mustrite, joonte
ja värvidega kaitse ja väe, et
kaitsta kandjat võõra, tundmatu ja ohtliku eest. Kirjadel
ja kujunditel on oma otstarve,
õnnetoov või kaitsemaagiline
tähendus. Tänapäeva tavatarbija sageli aga seda enam
ei tea.
Tänapäeval on uued suunad, töövõtted ja paikkondlikud traditsioonid põimunud
ning pärimuslike kui ka uuenduslike töövõtete kasutamisel
sünnivad omanäolised ja ka
tänapäevased esemed, millesse on samuti kootud kaitset ja väge. Mulgi Ukuvakk
õueruumis, hoone välisseinal

on eksponeeritud mulgi kindakirja mustrid ja motiivid, et
tuua meie esivanemate poolt
loodud vägi ja kaitse meie
kogukonnale lähemale. Selle
näitusega on toodud loova
lähenemisega mulgi käsitöö
ja mustrid meie õueruumi.
Trikoopaeltest kootud
mulgi kindakirja mustrite
ja motiividega kootud kudumitahvlid on paigutatud
Mulgi Ukuvakk hoone, bussijaama poolsele väliseinale
näitusena välja. Väljanäitus
on inimestele 24/7 ja 7 päeva
nädalas igapäevaselt tarbitav ja vaadeldav. Oleme
lummatud oma esivanemate
poolt loodud kindakirjadest
ja nende väest. Ammutagem

siis sellel maagilise jõuluajal
ka mulkide väga ja saagem
osa meie esivanemate poolt
meile pandud kaitsest. Head
näituse nautimist!
Meie ettevõtmist ja idee
elluviimist toetas Eesti Rahvakultuuri Keskus, programmi
„Mulgimaa pärimuskultuuri
toetamine 2021“ kaudu ning
Mulgi vallavalitsus. Aitäh
toetajatele! Mulgi kindakirjalisi kudumeid näituse tarvis
kudusid nii Mulgi Ukuvakk
liikmed kui ka Tarvastu käsitöökoja naised. Aitäh kudujatele!
PIRET LESKOVA,
MTÜ Mulgi Ukuvakk
juhatuse liige

Mulgi kindakirja väljanäitus.

FOTO: MULGI UKUVAKK

Sulle, armas kudumishuviline, on meil üleskutse!
Kui Sa soovid anda oma panust sellele väljanäitusele, siis võta ühendust Eve Kuusega numbril
5661 2650. Anname Sulle juhiseid, materjali ja töövahendid, et Sa saaksid anda ka oma panuse selle
väljanäituse suurendamiseks.
Olete oodatud!

Lõppeva aasta tänumõtteid Abja lasteaialt
Oleme tasa ja targu
ikka muutuste kursil
tüürinud. Eelmisel aastal renoveerisime maja,
uuendasime tehnosüsteeme ja lõime eelduseid mitmekesisemaks
õppeks lisaruumide
näol. Sellel õppeaastal
oleme rohkem saanud
tegeleda sisu loomisega ning leidnud viise
meile loodud võimaluste parimaks rakendamiseks.
Suvel üliedukaks osutunud kodukohvik võimaldas meil soetada järgmised robootikavahendid: 6
Blue-Bot robotit laadimisalusega ning palju õppematte kogusummas 772
eurot. Blue Botid on haridusrobotid, mille abil saab
lapsele lihtsalt ja lapsekeskselt tutvustada kaas-

aegseid õppemeetodeid,
arendada eelkõige laste
matemaatilist ja loogilist
mõtlemisvõimet, kuid õppematerjali ja valdkondi,
mida sellega toetada, on
lõputult. Lapsi huvitavad
„robotid“ väga. Enamus
lasteaiast on edukalt digivahenditega tutvunud
ja tegevusi läbi viinud.
Lapsed haaravad digirobootika tegutsemisvõtted kiirelt, ent pingutama
peavad nad just edasiste
sammude plaanimisel.
Põnev on jälgida, kuidas
lapsed on valmis igal ajahetkel üksteist aitama ja
ideid välja pakkuma. Kogukonna ühistööna soetatud väikesed robotid oli
arenguline samm mitmes
mõttes. Olime esmakordselt ühiselt kohvikut läbi
viimas, rahva huvi oli suur
ning tulemus ületas kõiki
ootusi. Täname kõiki osalisi, koostöö viib edasi.
Jõulu eel sai valmis ka

laste kööginurk, kus esimesena valmisid laste
vormitud piparkoogid.
Piparkoogi lõhn levis nagu
nakkav naer. Tegevustetoas kokkame ja mängime,
õppeklassis toimub aktiivne kooliks valmistumine.
Aastalõpp on tegus ja ootusi täis.
Selle aasta saame edukalt ära saata. hoolimata
väljakutsetest ja tervisekriisist oleme saavutanud
üksjagu: ilusa ja tõhusa
hoone, korralikuma majaümbruse, arendanud oma
digitaristut, täiendanud
inimridu ning kasvanud
nii sisult kui vormilt.
Meie soov aasta lävepakul on pisike - kingime üksteisele hoolivust ja
märkamist.
Kõigile rahulikku jõuluaega ning uuel aastal
ootuste täitumist!
KAIRI NIGOL,
Abja Lasteaia direktor

Abja lasteaed. 							

FOTO: KAIRI NIGOL
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Maailma laste haikukonkurss „Linnad“

Olen Karksi-Nuia turismiinfopunktis töötanud
nüüdseks juba pea kolm
kuud. Selle aja jooksul
olen märganud, et kohalikud inimesed justkui võõristavad siia sisse astuda
või ei tea sootuks infopunkti asukohta. Olgu siis
täpsustatud, et nimetatud
asutus tegutseb KarksiNuias Viljandi mnt 2a, endises Kadri poes. Mõistan
ka küsimust, et miks peaksin külastama turistidele
mõeldud kohta – olen ju
kohalik? Tõepoolest, turismiinfopunkti peamine
ülesanne on meie valla
külastajate turismialane
teavitamine, nõustamine
ja meenete müük.

Taas on aeg kuulutada avatuks Maailma
laste haikukonkurss. Haikukonkursil on
Eesti lastel võimalik osaleda juba neljandat
korda. 2021.–2022. aastal on haikukonkursi teemaks „Linnad“ ja kindlasti leiavad osalejad Eesti 47 linna või maailma
10 000 linna seast hulganisti inspiratsiooni.

Karksi-Nuia turismiinfopunkti tegemistest

Küünlakoda

Samas võiks olla siia asja
ka Mulgi valla elanikul,
kas mulgipäraseid sokkekindaid ja mett ostma või
küünlaid tegema. Töötasin
nimelt aasta tagasi Kohila
vallas Pahkla Camphilli
külas küünlakoja meistri
asendajana ning omandasin seal küünlavalmistamise põhitõed. Novembri
alguses rajasin turismiinfopunkti ruumidesse väikese
küünlatöökoja, kus valmistan kohalikust toorainest mesilasvaha küünlaid.
Novembri algusest alates
on võimalik igal huvilisel
valida küünlakojas meelepärane vorm ja teha endale
ise küünal või mitu.

Koduloo pesa

Lisaks eelnevale võiks
infopunkt saada koduloolise tähenduse, ehk paigaks,
kus korraldada erinevatel
ajaloolistel ja kultuurilistel teemadel üritusi ja
kohtumisi. Käimas on läbirääkimised A. Kitzbergi
nimelise Gümnaasiumiga
kodulootundide läbiviimiseks infopunkti ruumides.
Karksi kandi kultuurilooline kihistus on äärmiselt tummine ja värvikas,
nõnda et ainese puudust
lähiaastakümnetel pole
kindlasti karta.
Teoloogina ja rahvaluuleuurijana on minu kireks
olnud pärimuse arhailisem
osa – regilaulud, legendid,
müüdid, usundilugu jms.
Praeguste piirangute tõttu
on paraku keeruline üritusi
planeerida, seega jagan
mõningaid ideid, mis olukorra leevenemisel võiksid
realiseeruda.

Turismiinfopunkt ootab külalisi.

			

FOTOD: KALLE GASTON

Pell

Paarsada aastat tagasi oli
Karksi mail laialt levinud
taluvaim või -haldjas nimega Pell. See olend kaitses
inimesi ja nende majapidamist haiguste ja õnnetuste
eest juhul kui tema eest
hoolitseti. Pellile viidi teatud
kindlasse kohta, peamiselt
aianurka, toitudest parim
osa, „värsket“. See oli meelehea, mille tänutäheks Pell
pererahvast ja nende loomi
hoidis ja koguni rikkust tõi.
19. sajandil rääkis Karksi
naine Leena Kase Pellist
nõnda: „Ta oli suur õnneandja, niisama ka vägev ja
kindla tahtmisega kättetasuja. Ta ei jätnud kellegile
kätte tasumata, kes tema
teenistust julges rikkuda,
aga ka helde ja jällegi kerge
ära lepitada, kui teda uuesti
hakati teenima.“
Pellil olevat rahvaluule
teadete põhjal erinevaid
avalduskujusid, peamiselt
loomakujulisi, ent vahel
harva on ta ilmunud ka
inimesena. Nii jutustab
Ann Toompalu 1958. aastal:
„Mäekülä Kitsil ollu seantta
usse [õue] pell. Ollu alasti
naine, imettan last. Ja siss
priistel (preester) tullu, ajanu vällä. Temä üttelnu: ma
lää ärä küll, laske mul laits
ärä imetta.“
2017. aastal kirjutas mulgi
juurtega neiu Laura Mäemets Tartu Ülikoolis magistritöö Pellist, mida iga
huviline saab soovi korral
internetis lugeda. Minu soov
on kutsuda järgmisel aastal
Laura meile Pellist rääkima.

Koorit

Üks praegusel ajal pea
tundmatu tegelane on Mulgimaal kolm sajandit tagasi
tegutsenud vägilane Koort
või Koorit, kel mõningaid

Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Shtasutus
(JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani
Kultuuri Koda. Haikukonkurss on eelnevatel aastatel
pälvinud Eestis väga sooja vastuvõtu ja usume, et ka
sel aastal saabub meile rohkelt meisterlikke haikusid.
Ootame nii eelnevalt osalenuid kui ka uusi osalejaid ja
loodame, et leiate mahti talletada ning teistega jagada
pildikesi oma mõtetest, seekord seoses linnadega.
Haiku on Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle
kogu maailma. Luuletuse juures hinnatakse eelkõige
vahetust, lihtsust ja edasiantud hetkeemotsiooni. Haiku
kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaaia
vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui
koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad
ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

Haikukonkursi reeglid

Et pisutki elavdada teadmist Karksi kohavaim Pelli kohta, saab i-punktis,
kus ta näitab end jänesena, võtta igaüks temalt loosi teel mulgikeelse
sõnumi või nõuande. Seniste kogemuste põhjal on sõnumid inimesi
puudutanud. 				

kalevipoeglikke omadusi.
Temast on rahvaluuleteateid õige pisut, ent siiski.
Jaan Künnap Mõisakülast
on rääkinud 1939. aastal
nii: „Põhjasõja ajal olnud
kord vägev mees, nimega
Koorit. Võidelnud vahvasti
ja ajanud kõik vaenlased
pakku. Ja suur olnud ta
ka, nii suur, et kui kolm
meest üksteise õlgadele
roninud, olevat vaevalt
ulatanud puudutama ta
habet. Aga kord raidunud
üks vaenlane tal pea otsast
(see olnud umbes praeguse
Laatri kõrtsi juures) aga
Koorit võtnud pea sülle ja
jooksnud minema. Jooksnud umbes praeguse Pussi
kooli ja Anni talu vahele,
kuhu ta maha kukkunud.
Hiljem kasvanud sinna
mets, mida hakati Kooriti
nime järele Koortinõmmeks kutsuma.“

Indu nõid

Rohkem teatakse Halliste
kihelkonnas Indul elanud
nõiast, kes võimeka ravitsejana nii kohalikele kui kaugemalt tulijatele kaotatud
tervise tagasi tõi. Ometi on
temast mälestusi ja teateid
väga vähe, seepärast on
viimane aeg kokku kutsuda

Indu nõiast mälestusi omavad inimesed selleks, et üks
killuke meie ajaloost saaks
talletatud.

Õnnevalamine

Vana-aasta viimasel päeval ja 4.-6. jaanuarini 2022
ootame sind i-punkti õnne
valama. Kui tavaliselt tehakse seda tinaga, siis meepealinnas valame vaha.
Vestluspaik
Jutu lõpetuseks veel üks
teema. Viljandi vald võttis
keeruliste aegade tõttu tööle kaks psühholoogi, kelle
ülesanne on toetada elanike vaimset tervist. Seni
kuni meie vallas taoline
võimalus puudub, võib ka
minuga rääkida sellest, mis
hingel. Ma pole küll „päris“
psühholoog, ent õppinud
hingehoidjaks ja töötanud
sel alal Viljandi Haiglas
ning mõistagi jäävad neil
teemadel aetud jutud ruumi seinte vahele. I-punkti
võib tulla ka niisama, juua
tassike teed kui bussini
veel aega või vestelda elust
endast.
Õnnistatud jõuluaega
kõigile!
KALLE GASTON,
turismispetsialist

Osalemine:
Igal osalejal tuleb saata üks haiku teemal “Linnad”.
Osaleja peab olema 2022. aastal 28. veebruaril 15-aastane või noorem.
Haikuga samale lehele tuleb käsitsi joonistada või
muus tehnikas käsitsi valmistada pilt, töö esitada A4
(21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil.
Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm.
Võistlustöö:
Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (ei sobi
fotod ja digitaalsed pildid).
Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate (vanemate, teiste
täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud.
Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast.
Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation'ile.
Kuhu saata valminud töö?
Võistlustöid ootame 28. veebruarini 2022 postiaadressile MTÜ Jaapani Kultuuri Koda, Suur-Karja 14,
10140 Tallinn. Märgusõna: HAIKU
Kontakt: Elsa-Maria Poopuu, 5387 0323,
jaapani.keskus@gmail.com.
Haikukonkursi reeglid ja rohkem infot:
www.jaapanikoda.ee/haikukonkurss
MULGI SÕNA
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Avatud teadusringide päev „Mõtle kui teadlane“
August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis
August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis toimus
4. detsembril avatud teadusringide päev „Mõtle kui
teadlane“, mis on ellu kutsutud Eesti Teadushuvihariduse Liidu poolt. Loodus-, teadus- ning tehnoloogia valdkonna huviringides õpitava olulisusele
tähelepanu pöörav päev toimus üle-eestiliselt
kolmandat aastat ja avatud olid teadushuviringid
60-s kohas.
AKG võimlas olid avatud
Robootika, Elektroonika,
KBF (Keemia-BioloogiaFüüsika), Teaduse detektiivid, Väikesed teadlased,
AKG Unicorn Squad ja
autodemudelite ringrada.
Kahe tunni jooksul oli osalejatel võimalik osa saada
erinevate huviringide tegevustest. Päeva jooksul
sai teha põnevaid katseid,
lennutada droone, juhtida keraroboteid, juhtida
WeDo ahvi, Lego EV3-,
Spike- ja Bee-Bot roboteid,
uurida rakke ja bernoulli
printsiipi, ise ehitada vooluringi ja lihtsat mootorit,
veepiiskadest pilve teha ja
võrrelda seebi-ja veemulle. Kõige efektsem katse
oli vee soojusmahtuvuse
demonstreerimine: märgadel kätel pannakse butaani mullid põlema, see
ei kõrveta käsi, sest vee
soojusmahtuvus on suur.
AKG avatud teadusringide päeva külastas ka
Eesti Vabariigi president

härra Alar Karis, kes veetis meie juures pea tund
aega. Ta suhtles nii laste,
kui ka ringijuhendajatega,
kooli juhtkond tegi härra
presidendile ringkäigu ka
kooli tehnoloogia plokki,
et näidata, kui head võimalused meie koolis on
tänu avatud Mulgimaa
tehnoloogia õppekeskusele. Avatud teadusringide
päeva kokkuvõtvas teavituses kommenteeris president meie juures veedetud
aega järgnevalt: "August
Kitzbergi nimelisse Gümnaasiumi oli kogunenud
palju särasilmseid lapsi,
kellel oli võimalik tutvuda
teadusega mitme erineva nurga alt: robootika,
füüsika katsete, anatoomia ja muuga. Koolis on
teadusringe igas vanuses
lastele, muu hulgas ka
tehnoloogiaring tüdrukutele. Kui vaid igas Eesti
paigas oleks lastel sellised võimalused."/.../"Ka
minul oli väga põnev ja

AKG Unicorn Squad tulekustutamine droonidega.

KBF (Keemia-Bioloogia-Füüsika).

President Karis katset tegemas.

Teaduse detektiivid. 			

proovisin ise järgi katset,
mis lubab efektselt paljad
käed leegitsema panna
ilma viga saamata. Ärge
ainult kodus järgi tehke!"
Kõigi osalejate vahel
loositi välja 100-eurone
Lego komplekt, laavalamp
ja 50-eurone kinkekaart
PopCafe´lt. Iga osaleja sai
kergeks kosutuseks smuuti ja kuivatatud jõhvika

paki.
President tõi külakostiks
suure korvitäie tutikomme
ja õunu, ning purgi Presidendi roosiaia mett.
Avatud teadusringide
päeva rahastus tuli Eesti Teadushuvihariduse
Liidult, Haridus-ja Teadusministeeriumilt ja SA
Archimedese Teeme Pluss
programmist.

AKG visioon on – parimate võimaluste kool! Oleme tõesti uhked, et saime
avada kuus teadusringi ja
pakkuda osalejatele põnevust täis aja veetmist.
Täname kõiki juhendajaid, kes andsid enda
panuse ringide avamisel: Kadri Soome, Mariliis
Sang, Kalmer Märtson,
Vane Valksaare, Ele Vill-
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bach, Silvi Hannus, Külli
Kama, Ene Kunimägi ja
Alice Virit. Kõikidel juhendajatel olid abis enda
huviringis käivad lapsed,
suur, suur tänu ka neile
väikestele ja suurtele abilistele!
ALICE VIRIT,
August Kitzbergi nim.
Gümnaasiumi huvijuht

Pelmeenidest peamurdmiseni
ehk võõrkeeltepäevad AKG moodi
30. novembrist kuni 2. detsembrini toimusid August Kitzbergi nimelises
Gümnaasiumis võõrkeelte päevad, mille eesmärgiks oli äratada õpilaste huvi
teiste maade kultuuri vastu ning innustada neid veelgi agaramalt õppima
saksa, vene ja inglise keelt. Tegevuste valik oli mitmekesine, alates raamatukogu kirjanduse väljapanekust kuni filmide vaatamise ja kooliraadio kaudu
luuletuste esitamiseni.
“Kindlasti tuleks keelepäevadest kujundada
iga-aastane tava,” arvas
direktor Jaak Israel. Tema
arvates võitis ettevõtmisest kõige enam ehk just
vene keel, sest selle päeva
tegevused aitasid kooliperel näha suurt idanaabrit
väga toredast ja paljude
jaoks uudsest vaatenurgast.
Vene keele õpetaja Artur
Viksi eestvõtmisel valmis
laste käe all kokku üle 150
paberist matrjoška - igaüks eriilmeline. Koolipere
andis kokku üle 200 hääle
valimaks koolimaja seintele üles pandud rahvusnukkude kujutiste hulgast
oma lemmikut. Esimesele ja
teisele kohale tuli 8. klassis
õppivad kaksikute Kristina

ja Kristiina Pihlapi looming,
kolmanda koha pälvis
9. klassi noormehe Tanel
Rehemaa käe all valminud
matrjoška.
Õpilastega kohtuma oli
saabunud Vene saatkonna
Eestis esindaja, meediajuht
Mihhail Homutov. Vestlus
kujunes põnevaks. Hoolimata asjaolust, et võrreldes
internetis igapäevaselt viljeldava inglise keelega napib Lõuna-Eesti lastel vene
keele praktikat, söandas
mõni õpilane esitada oma
küsimuse saatkonna töötajale tolle emakeeles. Külaline tõi koolile slaaviliku
heldekäelisusega kingitusi.
“Minule meeldis keeltepäevadel kõige enam teha
Saksamaa lippe,” väitis 5.

klassi õpilane Reti Ragun.
Vanemad õpilased said
saksa keele päeval panna
end proovile huvitavate
faktide teadmistes Saksamaa kohta. Samuti oli
neil võimalus kohtuda Eestis vabatahtlikuna töötava
Paulina Reinmuth´ga.
“Algklasside vaatenurgast õnnestus kõige enam
ehk inglise keele päev,”
leidis 1. klassi õpetaja Grete Sepp. Et eesti lapsed
puutuvad koolis õpetatavatest võõrkeeltest kõige
enam kokku just mainitud
keelega, on sellega seotud
tegevusi algklassiõpilastele ka kõige kergem välja
mõelda. “Paljud oskavad
juba enne inglise keele õppe
algust natuke rääkida ja

Vene keele päeva pilt Venemaa saatkonnaga esindajaga. Pildil AKG õppejuht Marika Mäekivi, vene keele
FOTO: AKG
õpetaja Artur Viks ja saatkonna esindaja. 				

seega võiks neid järgmine
kord veelgi enam kõnelema
innustada,” jätkas õpetaja.
Grete Sepp tunnustas tema
klassis noorematele “minitunni” andnud 6. klassi
õpilasi Rebecca Lapmaad
ja Romet Paavelit. Saksa ja
inglise keele “minitunde”
viisid 1.- 2. klassis läbi veel
teisedki tublid vanemate
klasside õpilased.
Ehkki eri kultuure tutvustavaid viktoriine ja plakatite
valmistamist pidasid huvitavaks ja tavaõppele meeldivaks vahelduseks paljud
noored, sai siiski kinnitust

ütlemine, et armastus käib
eelkõige kõhu kaudu.
“Kõige enam mainiti vene
keele päeva puhul seda,
et meeldisid pelmeenid,”
rääkis õpetaja Viks lastelt
saadud tagasisidest. Kõigil
kolmel päeval pakkusid nii
koolisöökla kui ka õpilaste
kokandusgrupid iga vastava maa rahvusköögile omaseid toite. Vene keele päeval
joodi samovaris valminud
teed, inglise tee käis loomulikult piimaga nagu brittidel
tavaks. Degusteerimisel
just õige koogitüki või muu
pala kätte saamiseks pidid

lapsed esitama oma soovi
vastava maa keeles, noorimatele tulid selles osas appi
sõbralikud kaasõpilased.
Ka inglise keele õpetaja
Liina Laanejärv pidas ettevõtmist kordaläinuks ning
kordamisväärseks. “Juba
on tekkinud uusi ideid,
mida veel teha,” rääkis
ta. Et toidu valmistamine
pakkus põnevust nii talle
kui lastele, ei malda nad oodata järgmise aastani, vaid
proovivad kätt järgmiste
retseptidega ehk juba enne
kevadet.
KATRIN JOHANSON
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Endine külakool pole unustuses
Sammaste külas asus
Kaarli vallakool (esialgse
nimega Sammaste kool),
hiljem nimetati ümber Araku algkooliks on Halliste
kihelkonna üks vanimaid
koole, kus kooliharidust antud. Kooli ehitusluba saadi
1824. aastal Õisu noorelt
mõisnikult Friedrich von
Sieversilt. Koolimaja valmiski juba Sammaste küla
ettevõtlike taluperemeeste
poolt samal aastal. 1964.
aastal kool suleti ning edaspidi kasutati maja õpilasmalevlaste majutamiseks.
Vilistlaste kokkutulekul
1989. aastal avati Araku
koolile ning nende rajajatele
ja õpetajatele mälestuskivi.
On tähtis säilitada ja hoida kodukoha ajalugu ja
kultuuri. MTÜ Külaselts
Rimmo on püüdnud tagada
Araku algkooli mälestuse ja
ajaloolise säilimise. Kogume kooli tekke- ja kujunemise taustinformatsiooni,
mis aitaks säilitada kohaliku kooli lugu. Plaanis on
paigutada koolimaja juurde infotahvel, kuhu saaks
kajastatud kooli ajalugu.
Käesoleval hetkel ei ole seal
ühtegi informatiivset selgitust peale mälestuskivi, mis
asub sõiduteest ligikaudu
300 meetri kaugusel.
Nii kutsus külaselts Rimmo korraldava meeskonnaga kõiki 13. novembril
Araku kooli talgutele, et
puhastada endise kooli territoorium võsast ja 1981.
aastal tulekahjus hävinenud
koolimaja vundamendile
kasvanud puudest. Samuti
oli üleskutse koguda fotosid
ja jutte Araku kooli ajast.
Eesmärgiks oli meeles pidada ja avaldada austust

Araku kooli püstitajatele,
õpetajatele, kooliteenijatele
ja alghariduse omandanud
siinse piirkonna lastele ning
vääriliselt tähistada 2024.
aastal Araku kooli 200. aastapäeva.
Au tuleb anda kooli vilistlasele Aimur Talule, kelle
süda on alati olnud kodukohas ning kes tunneb muret
siinse ajaloo hääbumise
pärast. Tema valmistatud
on teeviit „Araku kool 1824
– 1964”, mis sai enne talgupäeva Heikki abiga kooli
juurde viivale teeotsale
paigaldatud.
Üleskutse ajalehes „Sakala” oli kokku toonud endise
kooli võssakasvanud ahervareme juurde üle paarikümne talgulise. Aimuri
eestvedamisel oli kaasa
haaratud talgulisi peale
kohalike veel Viljandist,
Tuhalaanest, Karksi-Nuiast
ja Uue-Karistest. Nii vilistlased kui nende järeltulijad
olid võtnud oma südame-

asjaks korrastada Halliste
kihelkonna ühe vanima
kooli ajaloolist paika. Enne
tööplaanide selgitamist
võeti talgulisi vastu Pireti
küpsetatud soojade pitsapirukate ja tervisliku astelpaju-, angervaksa- ning
pärnaõieteega.
Armas aeg, kuidas töö
lendas. Tänu ilmataadile,
kes andis mõnusa ilma,
said talgulised ragistada
neli tundi võsas. Saagide
vilinal ja undamisel ning
traktori põrinal tehti talguliste poolt tublisti tööd. Ka
vana lagunenud kaev sai
peale uue puidust mütsi.
Endise külakooli õu muudeti avaramaks tänu võsa ja
mädanenud puude eemaldamisele. Aga ega tehnika
ilma tublide inimesteta midagi korda aja, ikka töökad
ja usinad mehed. Naispere
poolt tassiti kokku vägevad
oksahunnikud, mis vajavad põletamist. Viimased
tööliigutused tehti lausa
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jooksujalul, kuna Rimmu
külamajas ootas Viivika
hoole ja armastusega keedetud supp ning kringel ja
kosutav tee.
Kõht täis ja meel hea ning
arvamine, et tegemist oli
igati toreda ettevõtmisega,
mida peaks kindlasti kordama. Soovid selged, sihid
sirged. Nii hõigati maha, et
jätkame kevadel, aprillismais.
Talgute korras tagati Araku kooli vaadeldavus ja
selle mälestuse säilimine
ajalooliselt väljakujunenud
keskkonnas. Jälle on võsast avatud tammede allee
ja mälestuskivi. Mitmed
vilistlased, kes tervislikel
põhjustel ei saanud tulla, on
saatnud kooliajast fotosid.
Müts maha ja sügav kummardus, endine Araku kool
tänab kõiki talgulisi!
Lumist jõuluaega kõigile!
ANNELI PÄLSING

Lumine jõuluootuse aeg Karksi-Nuias
Karksi piirkonna jõuluootus on sel aastal
kohalike mõõtmetega.
Advendiüritustel astuvad üles kohalikud
kollektiivid, kes on jõuluesinemisi oodanud
pikalt.
I advendil toimus traditsiooniline advendiküünla
süütamine ja jõuluvanade
saabumine Karksi-Nuia.
Keskväljakule oli sel aastal kogunenud eriti palju lapsi, keda vaatepilt
kärutäiest jõuluvanadest
kindlasti rõõmustas. Jõuluvanad lõid platsil tantsu,
kuulasid laste jõulusoove
ning jagasid maiustusi.
Esmakordse esinemisvõimaluse sai Karksi-Nuia
uus rahvatantsurühm
„Kannapööre“, keda toetasid vanad kalad „Tantsurõõmust“, Anne Gomaa
juhendamisel laulsid jõu-

Kaks imelist kontserti

Rolf Roosalu ja Jorma Puusaag.

Tublid talgulised Araku algkooli trepil. 						

Jõuluvanade saabumine. 		

lulaule ansambel Pool 6
ning Mulgi lõõrike Isabel
Palu.
Varakult kohale jõudnud lumerohke talv sobib
advendiaega suurepäraselt, keskväljakul on tuledes suur kuusk ning
eelmisel aastal ehitatud
jõulusaan sai täiendust
uhke põhjapõdra näol,
kelle ehitas valmis Marko
Suurmägi Iivakivist.
Kultuurikeskuse saal ei
ole ainuke koht, kus kont-
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serte korraldada. KarksiNuia on täis põnevaid
maju ja esinemiskohti,
kuhu tavapäeval võibolla ei satugi. Suur tänu
Karksi-Nuia Püha Aleksei
kogudusele, kes II advendil lubas oma hubasesse
kirikusse laulma ansambel
„Hõbeniidi.“
III advendil andis kontserti naiskoor „Maimu“
keda saatsid muusikakooli
ansamblid ning solist Helena Maling. Kohe pärast

III adventi astusid kultuurikeskuse saalis üles
August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi õpilased
oma jõulukavaga.
Kui te jäite nendest üritustest ilma, aga sooviksite
ka veel rohkem jõulutunnet hinge, siis on võimalus head jõulumuusikat
nautida 20. detsembril kell
18, mil kultuurikeskuses
annavad kontserdi muusikakooli õpilased ja solistid.
Kahjuks ei toimu detsembris Karksi-Nuia kultuurikeskuse suurt jõulupidu, kuid pidu pidamata
ei jää. Lõbus õhtu toimub
uues kuues hoopiski Hiina
uusaasta peona 29. jaanuaril 2022.
Soovime teile KarksiNuia kultuurikeskuse
poolt kaunist jõuluaega
ning tegusat uut aastat!
MAE RAE,
Karksi-Nuia Kultuurikeskus
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Novembris oli muusikasõpradel võimalik Abja
kultuurimajas kuulata
kahte suurepärast kontserti. 4. novembril astus
publiku ette ansambel
La Luna, kelle koosseisus
musitseerisid eestlannast
flöödimängija Liina Fidelmann ja kuuba laulja
ning cajonimängija Ruber
Veliz. Kõlasid bossanova,
boolero ja ladina-ameerika rütmid. Saali kütsid
kuumaks küll! Ruber Veliz on ka võrratu kunstnik.
Tema maale saab imetleda La Luna.
käesoleva aasta lõpuni
kultuurimaja esimese korruse fuajees.
Esimesel advendil rõõmustas meie publikut imeline
Rolf Roosalu ja kitarril saatis võrratu kitarrimängija Jorma Puusaag. Kõlasid nii jõululaulud, tuntud meloodiad
ja artisti enda looming. Üks laul tuli esitusele ka ilma
võimenduseta, mis näitas kui võimekad muusikud nad
tegelikult on. Muusika nautlejad lahkusid südamlikult
kontserdilt rahuolevatena.
Uuel aastal on tulemas jällegi põnevaid kontserte!
Jälgige reklaami ja kohtumisteni!
ÜLLE RÕIGAS,
Abja kultuurimaja sisulise töö koordinaator

Tantsujuht Birgit Kruuse esitati
Lokulaud 2021 nominendiks
Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts kuulutab aastatunnustuste
saajate valimiseks iga aasta 1. oktoobril välja konkursi. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse esitas aasta
tantsujuhi nominendiks
Karksi-Nuia Kultuurikeskuse ja August Kitzbergi
nimelise gümnaasiumi
Birgit Kruuse VI Mulgi peo proovis.
tantsujuhi Birgit Kruuse.
FOTO: TAAVID MEEDIA
Üleriigilise tasandi tunnustamise kandidaate hindab ja menetleb ERRSi juhatus.
Preemiaga kaasneb stipendium ja lokulaud.
Birgit Kruuse on rahvatantsuga tegelenud juba pikalt,
alustas rahvatantsurühmas tantsijana Anneli Arraste
käe all. Pärast kalli tantsuõpetaja lahkumist võttis ta üle
tema kaks tantsurühma. 2021. aastal oli Birgit VI Mulgi
peo korraldusmeeskonnas liikumise ja rahvatantsujuht
ja ta osaleb alati kohalikel sündmustel juhendaja ning
tantsijana.
Sel aastal on Birgitil kokku 11 rühma, millest nelja juhendab ta Karksi-Nuia kultuurikeskuses ning ülejäänuid
August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis. Lisaks sellele
saavutas ta tantsuõpetaja 5 kutsetaseme, on koolis tugiisik
ning õpib ka ise.
Sel aastal Birgit kahjuks lokulauda ei saanud, valituks
osutus Krista Tõldmaker Vana-Vigalast. Sellest hoolimata usume, et Birgitit ootab Eesti rahvatantsumaailmas
suur tulevik. Kindlasti kuuleme temast seoses erinevate
tantsupidudega, kus ta figureerib lisaks juhendajana ka
tantsupeo loomemeeskonnas ja ükskord jõuab lokulaud
ka tema koju.
Palju õnne nominatsiooni puhul, energiat ja tegutsemislusti ka edaspidiseks!
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
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Elektrihinna tõusu valguses tasub pöörata tähelepanu
kütteseadmetele
Elektri börsihinna tõusuga on kasvanud tarbijate seas huvi oma
elektritarbimise näitajate vastu. Järjest enam
otsitakse võimalusi
oma energiakulusid vähendada. Millistest lahendustest ja tegudest
tuleks alustada?
Eesti Energia Eesti turu
juht Dajana Tiitsaar tõi
välja, et viimasel ajal on
kliendid asunud rohkem
huvi tundma oma elektritarbimise vähendamise
vastu ning Eesti Energia
nõustamiskeskusele laekub
sellel teemal arvukalt küsimusi. Fikseeritud hinnaga
klientide arveid börsihinna
tõus otseselt ei mõjuta, aga
börsipaketi valinud klientidel tasub proovida leida
kokkuhoiukohti.
„Kodus kokkuhoiukohti
otsides tasub esimesena
otsa vaadata otsa elektril töötavatele puhuritele,
radiaatoritele ja soojakiirguritele. Elektrikütte kasu-

Elektrikütte kasutajate osakaal Eestis. 					

tuselevõtt on küll esiotsa
soodne ja kiire lahendus,
kuid toob endaga täna kaasa ka kõrged elektriarved,“
selgitas Tiitsaar.
Statistikaameti andmetel
kasutab 14% Viljandimaa
elanikest elektrikütet. Lisaks on 32% Eesti Energia
Viljandimaa klientidest
valinud endale börsihinnal
põhineva paketi ning on

PANE TÄHELE!
Vingugaas on lõhnatu,
värvitu ja maitsetu mürgine gaas, mis võib tekkida
igasugusel põlemisel, kui
ei jätku piisavalt õhku.
Selline olukord tekib kergesti halva ventilatsiooniga
siseruumides. Vingugaasi
tuvastamiseks sobib ainult
vingugaasiandur. Suitsuandur ega gaasiandur
vingugaasi ei tuvasta.

Kuhu peab vingugaasianduri paigaldama?
• Eluruumi, kus asub
korstnaga ühendatud
gaasiseade. Eelkõige on
selliseks seadmeks gaasil
töötav veesoojendi ja katel.
• Hoonesse, kus on gaasikütteseade või gaasiveesoojendi. Seda ka juhul, kui
seade asub näiteks keldris
või eraldi tehnoruumis.
Sellisel juhul peab andur
asuma kohas, kus alarm
oleks ohustatud inimestele
kuuldav. Näiteks keldris
asuva gaasikütteseadme
korral võib andur asuda
selle kohal olevas ruumis.
Või tehnoruumis asuva
gaasiseadme korral sellele
lähimas eluruumis.
• Alates 1. jaanuarist

2022 hoonesse (nii kodud
kui ka muud hooned), kus
on tahkekütteseadmed –
puuküttel ahi, kamin, pliit,
katel vms.
Vingugaasiandureid on
mitmesuguseid, kuid nõuded, millele nad vastama
peavad, on samad. Kõige
lihtsam ja odavam andur
on ilma näidikuta vingugaasiandur. Näidikud,
mälud ja nutifunktsioonid
lisavad seadmele kasulikke
funktsioone, kuid teevad
anduri ka kallimaks.

Aku, patarei või
võrgutoide

Andurid võivad olla nii
aku-, patarei- kui ka vahelduvvoolu toitega. Aku
või patareidega töötavat
andurit on lihtne paigaldada ning see töötab ka
elektrikatkestuste ajal. Vahelduvvoolutoitega ehk
pistikdetektor ei sõltu patareist ega vaja seetõttu
patarei vahetamist. Sisse
ehitatud akuga andurite
aku kestab kogu anduri
eluea, kuid patareiga anduri korral tuleb seadme
eluea jooksul patareid vahetada. Sõltumata toitest
on anduritel kindel eluiga,

seega elektrihindade tõusust otseselt mõjutatud.
Elektriradiaatorist või
puhurist märksa säästlikum
lahendus on soojuspump.
Soojuspump on populaarne küttesüsteem, mis on
oma tööpõhimõttelt nii
energiasäästlikum kui ka
rahakotisõbralikum. Soojuspumba esialgne investeering võib olla küll suu-
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rem, kuid kuna edaspidi
on elektriarved märgatavalt
väiksemad, tasub investeering end ka üsna kiiresti
ära,“ märkis Tiitsaar.
Järgmisena tasub otsa
vaadata energiakulukamatele kodumasinatele –
elektriboiler, elektripliit,
külmkapp, pesukuivati,
lauaarvuti – ja veenduda, et kasutusel on ener-

giaefektiivsed seadmed.
Kõige energiatõhusamad
praegu turul olevad tooted
on kevadise uuenduse järel
tuvastatavad märgise A,
B, C või D abil. Uuem tehnika kasutab töötamiseks
vähem elektrit ning seadme vahetuse korral teenib
energiasäästu arvelt summa
võrdlemisi ruttu tagasi.
Olenevalt valgusallikate
arvust ja kasutustihedusest kodus annab võitu ka
LED-valgusallikate paigaldamine vanemate halogeenvalgustite asemele.
LED-valgustite puhul on
energiaefektiivsus kohati
kuni 80% parem.
Tiitsaar annab nõu, et kõigi koduste elektriseadmete
kogutarbimist päeva, kuu
või aasta lõikes saavad Eesti
Energia kliendid jälgida
mobiiliäpist. „Kuna kogu
Eesti on üle viidud kaugloetavatele arvestitele, saab
mobiiliäpist vaadata, kuidas on elektritarbimine ajas
muutunud ning võrrelda
seda nädala, kuu või aasta
lõikes. Leides kokkuhoiukohti ja säästes tarbides

vähemalt ühe kilovatt-tunni, mõjutab see elektriarvet mitmekordselt, sest
säästetud elektrienergia
võrra väheneb ka makstav
võrgutasu, elektriaktsiis ja
taastuvenergiatasu,“ selgitas Tiitsaar.
Kokkuhoidlikuma energiatarbimise kõrval on
Tiitsaare sõnul võimalik
vähendada elektrikulusid
ka nutika planeerimise abil
ja ajastada suurem tarbimine tundidele, mil börsihind
on soodsam. Näiteks sageli
on õhtu- ja öötundidel (kl
22-05) ja nädalavahetusel
hind odavam ning teinekord võib päevas leiduda
ka hetki, mil hind on lausa
nullilähedane.

LILIAN EYLANDT,
Klienditeenuste
kommunikatsioonijuht

KUIDAS VALIDA VINGUGAASIANDURIT?

8 märksõna, mida selle soetamisel silmas pidada

mille jooksul tagab tootja
mõõtmiste õigsuse.

Näidik

Näidik annab meile võimaluse näha anduri mõõdetud vingugaasi kontsentratsiooni ehk hulka ruumi
õhus ja muud näidikul
visuaalselt kuvatavat infot.
Vingugaasi kontsentratsiooni kuvatakse ppmides, ehk miljondik osades.
Andurid annavad reeglina alarmi, kui vingugaasi
kontsentratsioon ruumis
on olnud üle 30 ppm-i kaks
tundi või kui vingugaasi
kontsentratsioon on 300
ppm maksimaalselt kolme
minuti jooksul. Vingugaasi
kontsentratsioon 30 ppm-i
ei ole eluohtlik. Selle sees
pikaajaliselt viibimine võib
tekitada uimasust. Siiski
tasub kütteseadmed üle
kontrollida ning olukorda
jälgida. Alarm lõpeb ise,
kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 50
ppm-i. Näidikuta andur
annab alarmi samadel tingimustel.

Niiske ruum

Enne, kui vingugaasiandurit ostma hakkad, mõtle
läbi, millisesse ruumi sa

soovid selle panna. Andurid on oma konstruktsiooni
tõttu määratud erinevatesse keskkondadesse. Enamus andureid on mõeldud
kuivadesse ruumidesse,
kus õhuniiskus ei ületa
80%. Üpris vähesed andurid sobivad vannituppa,
kus õhuniiskus on kõrge. Näiteks vannituppa
paigaldatav andur peab
olema niiskete ruumide
jaoks sobiv. Seetõttu tuleb alati vaadata seadme
kasutusjuhendist tootja
poolt kirja pandud anduri
kasutuskeskkonna niiskusparameetreid. Vannituppa
sobib 90%-lise õhuniiskuse
taluvusega andur.

Anduri eluiga

Anduri eluiga sõltub
sensorist, mitte patareist.
Mõned andurid aeguvad
kindlaks kuupäevaks.
Enamasti tuleb kasutajal
anduri käivitamisel märkida seadmele käivitamise kuupäev või vastavalt
juhendile eluea kuupäev.
Nutikamad andurid jälgivad ka ise kasutusaega ja
annavad selle lõppemisest
heli või visuaalse signaaliga aegsasti teada. Andurite

kasutusiga on tavaliselt
7-10 aastat.

Kaks-ühes-andurid

Vingugaasiandur ja suitsuandur võivad olla ka
kaks-ühes-seadmena. Sellisel juhul peab seade vastama nii suitsuanduritele
kehtivatele nõuetele kui
ka vingugaasianduritele
kehtivatele nõuetele.

Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
jaoks on olemas spetsiaalsed süsteemi ühendatavad
vingugaasiandurid. Kui
soovid lisada vingugaasianduri oma tulekahjusignalisatsioonisüsteemi,
pöördu süsteemi paigaldaja või haldusfirma poole.

Juhend ja märgistus

Iga Eestis müüdava anduriga peab olema kaasas
eestikeelne juhend. Juhendis peab olema kirjas kõik
vajalik anduri paigaldamiseks ja kasutamiseks.
Autonoomsed vingugaasiandurid peavad vastama
standardi EVS-EN 50291-1

nõuetele – see standardi
viide peab olema nende
märgistuses kohustuslikuna kirjas. Anduril peavad
olema märgistusena tootja
andmed, avastatava gaasi
tüüp, seadme nimetus ja
mudel, patareide tüüp (kui
on patareitoitega), seadme
soovituslik maksimaalne
eluiga, kasutuskeskkonna
temperatuuri ning õhuniiskuse vahemik.

Hind

Lihtsamad ja odavamad
andurid maksavad natuke alla 20 euro ja näidiku
ning nutifunktsioonidega andurid maksavad 40
kuni 80 eurot. Ka pikem
võimalik eluiga mõjutab
hinda. Odava anduri tellimisel internetikeskkonnast
on soovitav põhjalikult
kontrollida toote tegelikku
märgistust ja kasutusjuhendit. Nõuetele mittevastav
vingugaasiandur ei pruugi sind vingugaasi eest
kaitsta.
Rohkem infot vingugaasist: vingugaas.ee
TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE
JÄRELEVALVE AMET

ELU
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Uue arenguperioodi algusest opositsiooniesindaja silme läbi
Kohaliku omavalitsuse valimiste järgselt on valla
juhtimises tehtud esimesed otsused ning välja
hakkab joonistuma erinevate poliitjõudude käitumismuster. Järgnevas arvamusloos käsitlen nii
koalitsioonilepinguga seonduvat kui ka mitmeid
22. novembri volikogu istungil käsitletud teemasid.
Nendeks on vallajuhtide töötasu ja sotsiaalsete
garantiide määramine, valla uue ametiasutuste
struktuuri kehtestamine ning volikogu alaliste komisjonide moodustamine.
Koalitsioonilepingust.
Eesti Keskerakonna ja
Erakond Isamaa sõlmitud koalitsioonileping
Mulgi valla juhtimiseks
ja arendamiseks sätestab
eesmärgid ja tegevusraamistiku aastateks 2021 –
2025. Positiivsena saame
vaadelda lepingu sissejuhatavas osas kirjeldatud
kahte olulist põhimõtet.
Esimeses seatakse ühise tegevuse peamiseks
eesmärgiks kvaliteetse
elukeskkonna tagamine
vallaelanikele, mis pakub
võimalusi eneseteostuseks nii töö- kui elukohana ja tagades seeläbi
elanike arvu stabiliseerumise ning pööramise
kasvule. Teises peetakse
oluliseks läbipaistvust
valla juhtimisel, erinevate huvirühmade, institutsioonide ja asumite kaasamist, hoolivust ning
efektiivsust.
Kuigi koalitsioonileping sisaldab mõningaid
üheselt mõistetavaid
punkte, puudub selles
konkreetsus ja selgus.
Koalitsioonilepingu tekst
on koostatud nii üldsõnaliselt, et nelja aasta
pärast saaks lugeda selle
täidetuks ka tagasihoidliku arengu tingimustes.
Näiteks enne valimisi
lubas erakond Isamaa
viia tolmuvaba katte alla
igal aastal vähemalt 10
kilomeetrit valla teid ja

tänavaid aga pärast valimisi piirduti koalitsioonilepingus pelgalt järgmise
lausega: "Jätkame teede
ja tänavate tolmuvabaks
muutmist". Selliste loosunglike ja napisõnaliste
punktidega väheneb võimalus, et vallajuhtidele
nende tegematajätmisi
ette heidetakse. Lisaks
annab see võimaluse
järgmistel valimistel taas
suurustleda, kuidas kõik
koalitsioonilepingusse
kirja pandud tegevused
said täidetud.
Üldsõnaliselt koostatud
koalitsioonileping esitab
suure väljakutse volikogu opositsioonijõududele, kelle ülesandeks saab
nõuda selle konkreetse
sisuga täitmist ja elluviimise tagamist. Ja siin
on opositsioonil selge
valmisolek olemas.
Heade tulemuste saavutamise üheks eelduseks on kaasamine ja
laiapõhjaline koostöö.
Kutsun kõiki tutvuma
koalitsioonilepingu sisuga ja rääkima kaasa
valla arengus. Koalitsioonileping on kõikidele
huvilistele kättesaadav
Mulgi valla kodulehel
https://mulgivald.ee/
mulgi-vallavolikogu.
Vallavanemale ja abivallavanematele töötasu
ning sotsiaalsete garantiide määramisest.

Nende punktide käsitlemine tekitas volikogu
istungil elava arutelu ja
vaidluse. Opositsiooni
esindajad ei olnud rahul koalitsiooni ettepanekuga tõsta oluliselt
vallavanema ja abivallavanemate töötasusid,
mis eelnõu kohaselt olid
vastavalt 3800 ja 2900 eurot kalendrikuus. Seega
oli vallavanema palga
kavandatav tõus 500 eurot ja abivallavanemate
puhul 450 eurot.
Tekkinud olukord reetis, et esmatähtsaks peetakse vaid tippjuhtide
palkade tõstmist. Siinjuures ei olnud koalitsioonil
pakkuda ühtegi mõistlikku lahendust selleks,
et suurendada oluliselt
töötasusid vallas töötavatel alamakstud spetsialistidel ja allasutuste töötajatel. Nii mõnelgi ametikohal tähendab mahajäämus seda, et praeguse
töötaja lahkumisel tuleb
uuele töötajale maksta
ca kahekordset palka.
Sellisel kujul palkade
konkurentsivõimeliseks
muutmine on süsteemitu
ja ei ole jätkusuutlik.
Eriliselt suure opositsiooniliikmete pahameele osaliseks sai eelnõu
punkt, millega kaasnes
vallavanemale õigus kasutada ametiautot piiramatult isiklikeks sõitudeks. Paraku toimis
koalitsiooni hääletusmasin nendel teemadel laitmatult ning opositsioonil ei olnud võimalusi
eelnõude vastuvõtmise
takistamiseks.
Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri kehtestamisest.
Ka selle päevakorrapunki arutelu viis koa-

litsiooni ja opositsiooni
eriarvamusele. Positiivne on see, et vald on
suundumas vallaülesele
teenusepõhisele juhtimismudelile, mida 4 aastat tagasi haldusreformi
järgselt ei suudetud veel
rakendada. Samas otsustas koalitsioon rikkuda
kogu mudeli ära, kui
uude struktuuri paigutati arusaamatu erandina
Mõisaküla piirkonnajuht.
See halvab vähemasti
Mõisaküla kontekstis
kogu juhtimismudeli toimimise ja tekitab riskid
sealsete teenuste ladusal
korraldamisel. Teisalt
on vallas veel mitmeid
tähelepanu vajavaid piirkondi ja ühele piirkonnale eristaatuse andmine
ei soosi valla erinevate
kogukondade liitmist.
Opositsioon ei kavatse sellise vangerdusega
leppida ning otsib erinevaid lahendusi olukorra
muutmiseks. Koalitsioonil peab aga veelkord
kaaluma, kas iga hinna
eest mõnele inimesele
ametikoha tekitamine
on vallakodanike suhtes
aus.
Volikogu alaliste komisjonide moodustamisest. Selle punkti käsitlemine volikogu istungil
paljastas koalitsiooni
tõelise pale. Kui koalitsioonilepingus lubati
erinevate huvirühmade
kaasamist, siis tegelikult jätkatakse harjumuspärast teerullipoliitikat. Koalitsioon puudus
igasugune tahe arutada
komisjonide mõistliku
suuruse ning esindajate
proportsiooni üle. Volikogu aseesimees teatas
lakooniliselt, et komisjonid on 9-liikmelised, kus-

juures koalitsioonil on
igas komisjonis 6 kohta
ja opositsioonil 3 kohta.
Niisugune lähenemine
ei ole kooskõlas kohaliku
omavalitsuse korralduse
seaduse §-ga 47 lg 13.
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta sissejuhatavas osas rõhutatakse
efektiivse ja kodanikule
lähedalseisva juhtimise
osatähtsust. Just valdkonnapõhised komisjonid on need kohad, kus
teemasid saab käsitleda
laiapõhjaliselt ja kaasavalt. Paraku soovib
koalitsioon pidada komisjonide istungeid üsna
suletud ja väiksearvulises ringis ning see on
andnud ainest erinevateks spekulatsioonideks.
Opositsiooni huvi on
saada vähemalt viis esindajat igasse komisjoni,
mis tegeleb kahe valdkonnaga. Nendeks komisjonideks on eelarveja majanduskomisjon,
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, kodanike
ühenduste ja külaarengu
komisjon ning keskkonna- ja heakorrakomisjon.
Kui rääkida nendes komisjonides koalitsiooni
ja opositsiooni vahekorrast, tasub kaaluda 7:5
lahendust. Lisaks kinnitati alalise komisjonina
ka spordikomisjon, aga
kuivõrd see tegeleb vaid
ühe valdkonnaga, võib
selle koosseis jääda samuti väiksemaks. Minu
hinnangul piisab opositsioonile spordikomisjoni
puhul kolmest kohast.
Komisjonidega moodustamisega jätkatakse
järgmisel volikogu istungil. Loodan, et koalitsioon taandub oma
jäigast lähenemisviisist

ja volikogus on võimalik käivitada ka sisuline
diskussioon. Opositsioon
kavatseb seista kaasava
ja laiapõhjalise poliitika
kujundamise eest.
Kokkuvõtvalt. Esimesed sammud valla 20212025 tegutsemisperioodil
on astutud ja suurem töö
ootab ees. Algus ei ole
olnud kõige ladusam ja
lootusrikkam. On üheselt
selge, kui koalitsioon
soovib valimistel saadud
häältega (57%) endale
haarata kogu võimutäiust, ei too see kaasa
häid lahendusi, ega kiiret
arengut. Ainult siis, kui
ollakse valmis professionaalseks, kaasavaks
ja avatud juhtimiseks
võime hakata rääkima
arenguhüppest. Opositsioon kavatseb kindlasti
hoida siin kätt pulsil.
Lähiajal oleme siirdumas jõulude ja aastavahetuse lainele, et seejärel
uue hooga alustada.
Rahulikku jõuluaega ja
meeldivat aastavahetust
kõigile!

FOTO: JAAN PÄÄSUKE

MATI ILISSON,
Meie Mulgimaa

Veendu, et Sul on ID-kaardi PIN-koodid meeles või koodiümbrik turvalises kohas
Alates uuest aastast ei
väljasta Politsei- ja Piirivalveamet enam uusi PINkoode neile dokumendi
kasutajatele, kelle ID-kaart,
elamisloakaart või digiID on välja antud enne
30.11.2018.
PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa
Sau rõhutab, et muudatus ei
puuduta neid inimesi, kellel
on dokumendi PIN-koodid teada või koodiümbrik
kindlas kohas, et vajaduse
korral PIN-koodid meel-

de tuletada. Koodiümbrik
väljastatakse alati koos dokumendiga ning seda tuleb
hoida turvaliselt. Nii saab
oma dokumenti digitaalselt
kasutada kuni dokumendi
kehtivusaja lõpuni.
„Inimesed, kelle dokument on välja antud enne
30.11.2018, saavad e-teenuste kasutamiseks uued PINkoodid taotleda kuni aasta
lõpuni Politsei- ja Piirivalveameti teenindusest või
Eesti Vabariigi välisesindusest. Uuest aastast tuleb aga

PIN-koodide unustamisel
või koodiümbriku kadumisel taotleda uus dokument,"
rääkis Sau. Kui PIN-koodid
pole meeles, kehtib dokument kuni kehtivusaja
lõpuni üksnes füüsiliseks
isikutuvastamiseks.
Uue koodiümbriku taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv PPA teeninduses 5
eurot ja välisesinduses 20
eurot.
Alates 01.01.2022 ei väljastata uut koodiümbrikut
enne 30.11.2018 välja antud

dokumentidele, kuna seni
kasutusel olnud tehniline
lahendus on aegunud ning
teenuse pakkumisega ei ole
võimalik jätkata.
Politsei saadab samasisulise teavituse e-posti teel
kõigile neile dokumendi
kasutajatele, keda muudatus puudutab.
Pea meeles, et PIN1 on
Sinu tuvastamiseks digitaalses keskkonnas ja PIN2
on Sinu allkiri.
PPA
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Karksi-Nuia pensionäride ühenduse kordaläinud aasta
Hea meel on teha kokkuvõtet lahkuva aasta
tegemisetest kui võime
seda lugeda kordaläinuks.
Siinkohal tahame tänada poliitikuid, kes on
meid, MTÜ Karksi-Nuia
pensionäride ühendust,
märganud ja toetanud
ning vallavalitsust, kes
meile eraldanud ruumid
Kalda tänav 6b on remontinud, kohandanud
ja sisustanud köögitehnikaga. Sellega on loodud
võimalused Karksi-Nuia
Päevakeskuse arendamiseks.
Tänavu on ka meie
MTÜ Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse
planeeritavaid tegevusi
pidurdanud terves ühiskonnas kehtivad piirangud, kuid oma kitsas
ringis on toimunud kokkusaamised ja jututoad.
Tegevusi on jätkunud
ruumide sisustamisel ja
ümbruse korrastamisel.
Hoiame kursis sündmus-

3. novembril toimunud jututuba. 			

Muhumaal Seitsme Tuule Aias.		

FOTO: OLGA PALU

FOTO: OLGA PALU

ABJA-PALUOJA ESMATASANDI TERVISEKESKUSE
PEREARSTID OOTAVAD SOOVIJAID VAKTSINEERIMA

tega koduvallas ja riigis
ning mujal maailmas.
Meie eas inimestel on
mida meenutada ja mille
üle arutleda.
Selle suve kõige meeldejäävamad mälestused
on reisist Muhumaale.
Kahjuks ei ole võimalik
puuduva projektori tõttu
jäädvustatud fotomaterjali ühiselt vaatamiseks
eksponeerida.
Rõõm oli vastu võtta esimesi soolaleivalisi Viljandi Pensionäride Liidust,
kes tõid meile kingituseks tolmuimeja. Külalisi
on oodata veelgi. Nüüd,
kui köögitehnika paigas,
oleme saanud jututoa
kokkusaamisel pakkuda
omavalmistatud toitu.
Novembrikuu viimasel päeval küpsetasime
pehmet piparkooki, mis
sai kokkutulnutele magusaks suutäieks püreesupi
kõrvale.
On saanud traditsiooniks advendiajal kostitada
Polli Hooldekodu vanureid pehme piparkoogiga,
nii ka nüüd, kuid seekord

jäi piirangute tõttu meie
ühine külaskäik hooldekodusse ära. Sellest on
väga kahju, on ju seal
enamus meile tuttavad
inimesed ja tore oleks
nendega juttu ajada.
Veel tahame sel aastal
osaleda kuuse ehtimise
konkursil. Meie liikmed
kuuluvad riskigruppi,
nad on vaktsineeritud ja
käitunud lugupidavalt
nii enda kui kaaskodanike
suhtes. Oleme mõelnud
ja planeerinud tegevusi,
mis täidaks igapäevaselt
päevakeskuse funktsiooni. Seni aga kuni olukord
muutub ja tekivad võimalused, on meie ruumid
avatud igal kolmapäeval
kell 10-15. Eakad, olete
oodatud!
Soovime kogu valla rahvale rahulikku mõtisklust
advendiaega, häid jõulupühi ja meeleolukat aastavahetust! Olge hoitud!
OLGA PALU,
Karksi-Nuia pensionäride
ühenduse juhatuse esimees

* Gripi vaktsiin (65+ tasuta)
* Covid-19 vaktsiin: 1. doos, 2. doos ja tõhustusdoos

Kui hing vajab hoidmist

Eelnev registreerimine telefonidel:
436 0142 ANNE LADVA
436 7077 PEETER KUDU
436 1012 ÜRJO MÄLKSOO

116 123

Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskus. Koduleht: abjaettk.ee

HINGEHOIUTELEFON 24/7*

Hingehoiutelefon on avatud ööpäev ringi ja
helistamine on TASUTA.
Telefoniliinil töötavad erialase hariduse omandanud
hingehoidjad, kes omavad töökogemust hingehoidjatena ja
ka telefoninõustajatena.**

Helista, kui vajad abi järgmiste probleemidega toime
tulemisel:
• surmahirm
• lein
• ärevus
• suitsiidsed mõtted
• eksistentsiaalsed küsimused
• spirituaalsed ja religioossed küsimused
• elumõtte otsingud
• äng ja elu perspektiivi puudumine
• üksindus ja tõrjutus
• suhteprobleemid
• suhtlemispuudus
• häbi- ja süütunne
Täpsem info: hingehoid.ee
* Numbril 116 123 helistamine on tasuta. Hingehoiutelefon
on mõeldud kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes
vajavad abi väga erinevate elusituatsioonide, probleemide
ja teemadega toime tulemisel. Hingehoiutelefoni
rahastab Sotsiaalministeerium. Projekti koordineerib
sotsiaalministeeriumi kaplanaat. Hingehoiutelefoni käivitas
ja selle tööd korraldab MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia.
** Korraga on tööl üks hingehoidja ning seetõttu ei pruugi
kohe liinile pääseda. Pärast minutilist ooteaega on võimalik
jätta kõneposti teade tagasihelistamise sooviga. Kui soovid
tagasihelistamist, siis palun püsi liinil ootejärjekorra teavituse
lõpuni ning seejärel jäta kõneposti teade tagasihelistamise
soovi ja oma telefoninumbriga. Kui helistaja vastavat soovi
ei avalda, siis hingehoidja tagasi ei helista.
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Antud sündmused on
esile toodud sinise linaõiega, mis pärineb Mulgi
valla vapilt. Kujunduses
on läbivalt kasutatud hõimuvaiba elemente.
Mulgi valla 2022. aasta kalender on praegu
saadaval Karksi-Nuia
turismiinfopunktis, Abja
päevakeskuses, Abja raamatupoes, Abja spordi- ja
tervisekeskuses ning Mõisaküla muuseumis.
MULGI SÕNA
FOTOD: EVELIN PISSARENKO

kultuuripealinna aastale.
Lisaväärtusena sisaldab kalender olulisemaid
2022. aastal toimuvaid
kultuuri- ja spordisündmusi ning tähtpäevi Mulgi vallas.

Tõhustusdoosiga oled tugevamalt kaitstud

• Uuringud on näidanud,
et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel
saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel.
• Tõhustusdoos on eriti
vajalik vanemaealistele, samuti tervishoiu-, sotsiaal- ja
haridustöötajatele, kellel on
oma töö tõttu suurem risk
nakatuda. Vajadusel võivad
tõhustusdoosi saada ka teised üle 18-aastased.
• Tõhustusdoosi jaoks
peab olema täisvaktsineerimisest möödas pool aastat,
Jansseni või AstraZeneca
vaktsiinidega vaktsineeritutel viis kuud.

giregistratuuris.
Kui oled tervishoiu-, sotsiaal- või haridustöötaja:
Koolitöötajate vaktsineerimist korraldab kooliõde,
kes vaktsineerib ise või
suunab lähima vaktsineerija juurde. Võta ühendust
oma kooliõega, kes annab
edasised juhtnöörid.
Sotsiaalvaldkonna töötajad pöörduvad üldjuhul
lähima vaktsineerija juurde.
Hooldekodudes vaktsineerivad hooldekodu õendusteenuse osutajad.
Tervishoiutöötaja pöördub vaktsineerimiseks oma
tööandja poole, kes anna
edasised juhtnöörid.

Kui oled üle 65-aastane:
Võta palun ühendust oma
perearstiga. Tõhustusdoosiga vaktsineerimine toimub
eeskätt just perearsti juures.
Kui on plaanis perearsti
juures teha ka tasuta gripivaktsiin ja Sulle nii sobib,
tasub mõlemad vaktsiinid
teha samal päeval.
65+ elanikke vaktsineeritakse soovi korral ka teistes
piirkondlikes vaktsineerimiskohtades. Palun broneeri aeg lähima vaktsineerija
juurde telefoni teel või di-

Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides.
MIS ON TÕHUSTUSDOOS JA KELLELE:
• COVID-19 vaktsiini
tõhustusdoos on kolmas
kaitsesüst, mis on eriti vajalik üle 65-aastastele, kui
vaktsineerimiskuurist on
möödas vähemalt 6 kuud
(Jansseni või AstraZeneca
vaktsiinidega 5 kuud).
• Omal soovil võivad

KOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA PÜHA
ALEKSEI KOGUDUS
Laupäeval, 25. detsembril kell 11 jumalik liturgia
esimesel jõulupühal.
Neljapäeval, 6. jaanuaril kell 11 Kolmekuningapäeva
suur veepühitsemine.
Preester Miikael Raissar. Kontaktisik: Olga Palu,
mob: + 372 534 12507, olgapalu@hotmail.com.
EAÕK Karski-Nuia Püha Aleksei koguduse
a/a EE802200221075761043.

EELK HALLISTE
PÜHA ANNA KOGUDUS
Pühapäeval, 19.12. kell 16 Halliste kiriku pühitsemise
30. aastapäeva jumalateenistus, jutlustab piiskop Joel
Luhamets, muusika Mõisaküla kammerkoor Kungla.
Reedel, 24.12 kell 16 jõuluõhtu jumalateemistus,
laulab Abja naiskoor Õbeäidsme.
Pühapäeval, 26.12 kell 14 II jõulupüha
jumalateenistus.
Reedel, 31.12 kell 16 vana-aasta jumalateenistus
armulauaga.
Pühapäeval, 9.01 kell 14 jumalateenistus kiriku
käärkambris.
Pühapäeval, 23.01 kell 14 jumalateenistus kiriku
käärkambris.

Ilmunud on Mulgi valla
2022. aasta kalender
Värvikirev kalender on
loodud koostöös Mulgi Kultuuri Instituudi
ja Mulgi valla kultuuriasutustega ning on tagasivaade möödunud
Abja-Paluoja soome-ugri
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tõhustusdoosi saada ka
kõik alla 65-aastased täiskasvanud kuue kuu möödumisel täisvaktsineerimisest mRNA vaktsiinidega
(Pfizer/BioNTechi vaktsiini
Comirnaty või Moderna
vaktsiini Spikevax) või viie
kuu möödumisel täisvaktsineerimisest Jansseni või
AstraZeneca vaktsiinidega.
• Praegu puuduvad andmed, et tõhustusdoosi vajaksid COVID-19 haiguse
läbipõdenud, kes on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud või korduvnaktunud.
• Immuunpuudulikkusega ja COVID-19 haiguse
läbipõdenud patsiendid
peaksid tõhustusdoosi vajalikkuse osas nõu pidama
oma immunoloogiga.
VAKTSIIN JA KORRALDUSLIK INFO:
• Tõhustusdoosideks kasutatakse Pfizer/BioNTechi
vaktsiini Comirnaty või
Moderna vaktsiini Spikevax
sõltumata sellest, millise
Eestis kasutatava vaktsiiniga on esmane vaktsineerimiskuur läbitud.
• Viimase vaktsineerimise teostamise aja saab
vajadusel üle kontrollida
digitaalselt EL vaktsineerimistõendilt, Patsiendiportaali immuniseerimispassist
või kollasest vaktsineerimispassist.
• Vaktsineerimisjärgsed
reaktsioonid on sarnased
2. doosi järgsete reaktsioonidega. Enamus neist on
lokaalsed kõrvalnähud,

oma olemuselt kerged ja
mööduvad mõne päevaga.
Praeguste andmete alusel
on nende sagedus olnud
veidi suurem kui teise doosi
järgselt.
• Tõhustusdoosi saab
perearsti juurest või lähimast vaktsineerimispunktist. Info nende kohta leiab
https://vaktsineeri.ee/
covid-19/lahen-vaktsineerima/
TÕHUSTUSDOOS JA
TÕEND
• Pärast kolmanda süsti
saamist tuleb Patsiendiportaali (www.digilugu.ee)
sisse logida ja endale uus
vaktsineerimistõend luua
ning see sealt nutiseadmesse uuesti alla laadida või
paberile välja trükkida.
• Kui tõhustusdoosi
korral on tegemist teise
vaktsiinidoosiga – näiteks
inimestel, kes said esimese
doosina Janssenit või on pärast COVIDi läbipõdemist
vaktsineeritud ühe doosiga kahedoosilisest vaktsiinist – tasub uus tõend
luua Pfizer/BioNTechi Comirnaty vaktsiini saanutel
7 päeva ja Moderna Spikevax vaktsiini saanutel
14 päeva pärast tõhustusdoosi saamist. Senikaua
saab kultuuriüritustest ja
muudest kontrollitud tegevustest osavõtmiseks
kasutada oma vana COVID
tõendit.
TERVISEAMET

Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus tel 5341 3394,
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 5661 6797
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest!
Annetused EELK Halliste Püha Anna koguduse nimele
saad teha pangas SEB EE881010302007156001 või
koguduse nõukogu liikmete kaudu.

EELK KARKSI
PEETRI KOGUDUS
Pühapäeval, 19.12 kell 14 jumalateenistus armulauaga
Reedel, 24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus
Laupäeval, 25.12 kell 14 esimese jõulupüha jumalateenistus armulauaga
reedel, 31.12 kell 14 vanaaastaõhtu jumalateenistus
armulauaga
Pühapäeval, 2.01 kell 14 jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 16.01 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.

EELK MÕISAKÜLA KOGUDUS
Reedel, 24. detsembril kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus, õpetaja Rein Schihalejev.
Pühapäeval, 2. jaanuaril kell 14 uusaasta jumalateenistus armulauaga.
Mõisaküla koguduse hooldajaõpetaja Arvo Lasting,
elukohaga Tõrvas.
Tel 524 9654, e-post: arvo.lasting@eelk.ee
Võimalik toetada EELK Mõisaküla kogudust annetuste
ja liikmemaksudega panga ülekande teel. A/a Swedbank:
EE632200001120204044.

EKNK ABJA-PALUOJA
KOGUDUS
Igal laupäeval kell 12 jumalateenistus (Jaama tn 15)
Igal neljapäeval kell 18 Meeste kirik (Jaama tn 15)
Pastor Guldar Järve, telefon 5668 6312
e-post guldar.jarve@gmail.com
www.facebook.com/EKNK-Abja-Paluoja-kogudus
www.facebook.com/Abja-meestekas
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Isadepäeva võidukihutamine kunagises õunaaias
Pühapäev, 14. november aastal 2021, isadepäev.
Meie pere krossispoisid
on laskevõistlustel. Olen
Abja Tehnikaringi eestvedajale Tarmo Rabale,
lubanud, et teen kaasa
isadepäeva võidusõidul.
Krossil käimine ei tähenda sugugi alati ainult
raudse ratsu seljas pöörast
kihutamist, kuid seekordne lubadus just seda rolli
eeldab. Pean krossirajal
kihutama – esimest korda
selles elus!
Krossipoiste eeldatav
lustlik aasimine jääb seekord ära, sest poen krossivarustuse sisse turvaliselt
juba kodus. Lõpuks on
kõik seljas, jalas, peas ja
käes – olen saavutanud
iidse Rooma gladiaatori
välimuse ja enesetunde!
Vaikselt loodan, et kogu
selle kaadervärgi kaitsevõimet vaja ei lähe, realistlikum osa sisetundest aimab muidugi vastupidist.
Sündmuspaika saabudes pole me esimesed,
kuid ruumi endise Abja
keskkooli, nüüdse gümnaasiumi õunaaia ja autoõpetuse õppegaraaži
juures veel jagub. Tarin
sõiduriista platsile ja uurin
olukorda. Tarmo arvates
on parim võimalik tegevus
kohene masina soojendamine ja rajaga sina-sõpruse sobitamine. Meie pereema otsib algava tähtsündmuse jäädvustamiseks
parimat pildivõimalust.
Peagi on mootor soe
ja sõit peab algama. Töristan rajale veendudes

Lähen rajale.

enne, et vähemalt esimese hüppe alistamise ajal
oleksin sellel ainult mina
koos oma sõiduriistaga.
Kuidagi kõhe tunne on
esimestel meetritel, aga
lisan siiski kohe gaasi ja
käiku. Masin tarib mind
nurisemata üle künka ning
ei kipu perutama isegi laskumisele järgnevas kurvis.
Järgmised künkad ületan
juba julgemalt. Neid on
sellel, üksikute säilinud
õunapuude vahel lookleval rajal sama arvukalt, kui
kunagi oli õunapuid. Rada
jõuab endise viljapuuaia
piiridest välja ja muutub
porisemaks. Püüan oma
sõiduvahendi väikeste
ratastega poris mitte kinni
jääda. Paraku saab pori
mind ikkagi endale, sest
pöördeid koguv tagaratas lahkub istmiku alt ja
ratsu võtab külili asendi...
Masina ja minu koostöö
taastumisel on püksipõlved porised.

Isad on hoos!

Esimesel ringil ma rohkem muda embusse ei
trehva. Järgnevatel tiirudel
proovin erinevaid trajektoore, käike, käiguvahetusi ja isegi hüppamist.
Pean tõdema, et antud
„vormiriietuse“ kohmakate jalanõudega on väikese käiguhoova tabamine
paras viroloogia. Õnneks
saab jalg pidurile paremini pihta ja seepärast võin
pisut tempokamalt veereda. Mõni jupp teekonnast
meelitab küll kõrgemat
käiku lülitama, kuid mitu
kobamist käikude vahetamisel loovad otsuse, et
täna ma sellega oma lõbutsemist keerulisemaks
ajama ei hakka. Peagi on
olemine vaatamata sügisele ja sõidutuulele üpris
palavaks muutunud ning
tundub õige aeg boksipeatuseks.
Rahvast on kogunenud
uskumatult palju. Saan
aimu tõsiasjast, et olen

täna vanim esmakordselt
rajale mineja, kuid mitte
kõige vanem sõitja sellel
päeval. Vanim isa, kes
masina starti veeretab,
on Andi Sõmmer – kogemustega motomees Karksi-Nuiast. Pisemad motopoisid, kes isadepäeval
õunaaeda lustima tulnud,
on oma koolitee alguses.
Mõnelgi neist juba suurel
krossivõistlusel sõitmise
kogemuski olemas.
Tarmo selgitab võistluspäeva olulisemaid reegleid. Loomulikult sõidetakse selleks, et võita, kuid
jõuvõtted ja kogemusteta
sõitjate „ära surumine“
on karmi keelu all. Sinist
lippu täna rajal pole ning
seepärast peavad kiiremad
ise oma möödasõitudega
ohutult toime saama –
mingu nad või kümme
korda tasa kulgevast kaaslasest mööda.
Esimesena lähevad mõõtu võtma poisid/pojad.

Pealtvaatajana kaotan paari ringi järel võime eristada
kellegi positsiooni rajal.
Kindel on vaid see, et ühed
lendavad hüpetel kõrgelt
ja kaugele, teised kulgevad alalhoidlikult ning
kindlalt maapinnal. Päris-võidu saamiseks peab
muidugi lendama, aga
enese hirmude võitmiseks
piisab ka täiesti turvalisest
ruudulipuni veeremisest.
Saabub isade kord. Klõpsuvad pildimasinad, sest
niisugust tegelaskonda
peab enne sõitu kindlasti pildile jäädvustama.
Stardis ei saa minu masin
paigast rebimisega toime
ja lähen teele viimaste
hulgas. See tähendab, et
võin esimesel ringil rahulikumalt teed valida, sest
tagant keegi kohe peale
ei trügi. Päris mitu ringi
saan rahus sõita. Peagi
ringiga järele jõudnud
kiiremad isandad lihtsalt
põrisevad hetke seljataga

FOTOD: MERIKE NÕUMEES

ja kaovad siis oma teed.
Loodan juba tõsimeeli
suuremate sekeldusteta
lõpuni saada. Olen leidnud oma rütmi ja hoian
tempot. Ühes kurvis läheb
aga ootamatult kitsaks.
Tõenäoliselt eeldab tagant
läheneja minu teistsugust
liikumist ning olemegi
külgedega koos. Mina
maandun ametlikult poris, tema vänderdab pisut
ja saab minema. Kähku
ratas püsti, käik neutraali,
vänt talla alla ja... Korduvad katsed paigast edasi
saada ei taha õnnestuda,
sest mootor küll käivitub,
aga mina olen tema jaoks
paigast liigutamiseks kuidagi liiga kaalukas koorem. Lõpuks see siiski
õnnestub ja peagi näen
ruudulippu lehvimas.
Tehtud!
ENN PINSEL,
isa, kes õunaaias
krossi sõitis

Abja Tehnikaringi noortel oli edukas hooaeg

404 Robin Kahu, 66 Lauri Topolev.

FOTO: MERIKE NÕUMEES

Põrisevad mängukannid on põlvkondi ühendavaks
sillaks – vähemalt meespere puhul kindlasti.

Abja „võrriklubi“ sõiduriistad sobivad seejuures
suurepäraselt erinevas
vanuses huvilistele. Bitbike Semi 88 või Mini MX
kaugetele ja kuulsusrikastele võiduajamistele oma
„ratsanikke“ ei kanna,
kuid võimaldavad rajada
teed sinna. Tarmo Raba
on entusiast, kes pühendab oma aega noortes
motosädeme leegiks puhumisele.
Mööduval aastal osalesid Abja Tehnikaringi särkides noored edukalt mitmes karikasarjas. Robin
ja Ralf Kahu võidutsesid
Imavere korraldatud Stora Enso karkasarjas. Oma
„kodurajal“, õunaaias
selgitati „Õunaaia Kunn“.
Sellegi võistluse võitis Semidel Robin Kahu, teiseks
tuli Kristo Hint ja kolmandaks Vitali Kangur.

Semi 88 juniori arvestuses
võitis Ralf Kahu, järgnesid
Oliver Kalle ja Kristelle Tasane. Mini MX esikolmikuks õunaaias olid
Marko Lepik, Kaido Raal
ja Kairo-Kristjan Kivisild.
Soolovõrridega võidutsesid lõunanaabrid Rojs
Gredzens, Niks Gredzens
ja Ainars Karro.
Eesti Noorte Karikasarjas tõusis hooaja kokkuvõttes esikohale Semi
88 Junior arvestuses Ralf
Kahu, Rasmus Konrad
Bristol oli pjedestaali kolmandal astmel.
Semi 88 klassis jagunesid abjakate kohad järgmiselt: Mikk Pinsel 3. koht,
Raul Pinsel 6. koht, Tarmo
Raba 10. koht, Krissy-Eliis
Raba 11. koht, Kerdo
Mendik 12. koht ja Priit
Lepik 13. koht. Mini MX
klassis leiame Robin Kahu

nime seitsmendalt realt.
Osa ENKV etappe sõideti Äksi Motorantso rajal koos kohaliku Äksi
karikasarjaga. See tekitas
sõitjates ahvatluse end
proovile panna teiseski
sarjas.
Mini MX: Robin Kahu
12., Evert Kangur 18.
Semi 88 junior: Ralf
Kahu 1., Rasmus Konrad
Bristol 4.
Semi 88: Mikk Pinsel 2.,
Raul Pinsel 5., Robin Kahu
8., Ralf Kahu 10., Tarmo Raba 12., Krissy-Eliis
Raba 13., Kerdo Mendik
14. ja Priit Lepik 15.
50cc laste arvestuses
jõudis Regor Sebastian
Peterson 38. kohale.
Eesti meistrivõistluste
arvestuses sõitsid Robin Kahu (Mini MX) –
5. koht ; Evert Kangur
(Mini MX) – 19. koht ja

Regor Sebastian Peterson
(50cc lapsed) – 32. koht.
Võidusõitude etapid
toimusid Tihemetsas, Jõgeval, Äksis, Haanjas ja
Holstres. Kõigil sõitudel
osalemine polnud kergete
killast ettevõtmine.
Raul ja Mikk Pinsel tänavad oma abistajaid ja
rajaserva ergutama tulnud „fänne“. Erilised tänusõnad rahaliselt toetanud Mulgi vallale!
Tehnilist poolt aitasid
töökorda saada ja korras
hoida Heiki Põllumäe,
Tarmo Raba, Viljar Kahu,
Alex-Mathias Vilberg ja
mitmed klubikaaslased.
Transpordi korraldamisel
toetas Tõnu Tukk.
ENN PINSEL
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Kaitseliitlaste tegemistest
Käes on detsember koos järjekordse aasta lõppemist kuulutava jõulusäraga ja peaaegu olematuks
lühenenud päevadega. Laste tegemisi jälgivad usinad päkapikud, täiskasvanute maailm aga rehkendab
kokku kasumeid-kahjumeid ning võite ja kaotusi.
Lahkuv aasta ei toonud
lahendust koroonapandeemiale, kuid tõi meie
taskutesse koroonapassid koos vastuoludega
ühiskonnas. Paljud meist
on väsinud kirevatest
keeldudest, ahistavatest
maskidest ning nina ja
õla torkimistest. Positiivsetele arengutele tulvab
alati koheselt kaela külm
sahmakas uue nimega
„tüvitegelase“ sünnist.
Selle segaduse varjus hiilib kaubandusse tagasi
sotsialistlik defitsiit ning
varakapitalistlikult jõhker
ralli hindadega.
Nii mõnigi seltskond
kiikab üha usinamalt kalli
sõjaraua suunas. Riigipiiridele kogunevad rändurid, kes leidnud enesele
abilised ja õiguse pöörata hübriidsõja arsenaliks
humaansetel kaalutlustel
sõlmitud rahvusvahelised
kokkulepped ning tungida kontrollimatult meelepärasesse riiki. Veel hiljuti
pea olematult kaitstud riigipiirid kattuvad kiiresti
lõiketraadi ja tõkkemüüridega. Kindlasti mäletavad
inimesed veel „koduseid“
trellitatud korteriaknaid
koos raudustega aegadel,
mil õiguskaitse ei suutnud
kurikaelte tegevust vanglamüüridega piirata. Ausa
kodaniku elu trellitatud
kodus sai siis aastateks
„uueks normaalsuseks“.
Kaitseliit on vabal tahtel
rajanev, relvi omav ja riigi
kaitsesse panustav organisatsioon. Sellest tuleneb
meie liikmeskonna vajadus täiendada oma meisterlikkust sõjalise jõuna
ning soov olla raskel ajal
toeks kaaskodanikele.
Usutavalt ja veenvalt tegutseda suudab vaid see
inimene, kes tunneb põhjalikult oma valdkonda.
Tõhus kaaskodanike abistaja suudab ise keskmisest paremini keerulistes
oludes toime tulla ning ei
vaja moodsate mugavuste
katkemisel kohe kõrvalist
abi.
Nutiajastul on igaks
otstarbeks abistav äpp
telefonis. Paraku kaob see
abiline elektrivarustuse
katkemisel kiiresti. Käitumine tavaelust tugevasti
erinevates oludes peab
selge olema ilma tehnoloogiliste seadmete abita.
Kaitseliidu juures tegutsevad noorteorganisatsioonid oma liikmeskon-

Laagrilised rivis. 						

FOTO: ENN PINSEL

Aleksander Kalitventsev Haapsalus 5. novembril 2021. aastal.

Laskeorienteerumine Valgas.

				

nale ja nende sõpradele
just niisuguseid „teadusi“
õpetavad. Pöörame suurt
tähelepanu sellelegi, et
noored omandatud tarkuseteri oma kaaslastega
hästi jagada oskaks.

Kotkanoorte
sügislaager
23.-24. oktoobril korraldasime Halliste, Heimtali
ja Abja kotkanoortega sügislaagri RMK Ruhijärve
puhkealal. Laagri eesmärgiks seadsime äsjaliitunud noortele laagrielu
esmase oskusteabe jagamise. Tarkuste edastajete
rollis tegutsesid valdavalt
rühmade kogenud noored vanuses 14+. Alustasime laagriga juba kodudes, sest seljakotti pakitud
varustuse asjakohasusest
sõltub metsaelu mugavus. Järgnes tutvumine
vajalike tarkustega motoriseeritud rännakul. Laagripaigas uurisime erinevate köetavate telkide
püstitamist ning ohutuse
põhimõtteid telgiahjude
kütmisel. Kogenud kütt
ja kalamees, lapsevanem
Marko Järvis näitas kätte
käsiõnge valmistamise

nippe ning oleks eduka
loomuse korral aidanud
ka vee-elukast tõhusa
konservikõrvase ampsu
valmistada. Küllap oli
vetevalla luuretegevus
heal tasemel, sest ükski
uimeline kaldale ei jõudnud. Juhtus hoopis nii, et
mõned kalastajad sattusid
hetkeks kalade keskele.
Lõkkeõhtul said pikalt
võimalust oodanud noored lausuda noore kotka
või kodutütre piduliku
tõotuse teksti ning kinnitada oma lubadust allkirjaga. Liitujate rivi oli pikk!
Laagri teine päev kulges
Naiskodukaitse kavandatud maastikumängul
lipates ning matkatarkust
uurides ja seejärel juba
laagripaiga esialgset ilmet
taastades.

Laskeorienteerumise
võistlus
23. oktoobril toimus
Valgamaal esmakordselt
kotkanoorte vabariiklik
võistlus laskeorienteerumises. Võistkonda oodati
kahte poissi ja kahte tütarlast vanuses 14+. Sakala
KT ja NK eest võistlemas
käisid Ketely Ždanov,

Tõotuse lugejate ühispilt. 		

Gerli Sülla, Mikk Pinsel ja
Raul Pinsel. Koju saabus
nelik väärika kolmanda
koha auhindadega.

Õppus SIBUL
5.–7. novembril võis
Mulgi vallas kohata ebatavaliselt arvukalt laigulistes vormides tegelasi.
Nii mõneski paigas häiris vareste kraaksumist
paugutamine. Käimas oli
Lõuna Maakaitseringkonna õppus SIBUL. Harjutati tegevusi, mis vajalikud
keerulise olukorra kontrollimiseks ning vastase
tegevuse tõkestamiseks.
Allakirjutanu viibis Sudiste lähedale rajatud
maantee kontrollpostis
ja kaitsepositsioonidel
Paanikse metsades. Õppuse õhustikust said osa
ka kotkanoored, kes liitusid vaatlejatena õppusel osalenud üksustega.
Loomulikult ei istunud
nad klapptooliga lahinguväljal - nagu teatris.
Noortel oli võimalus jälgida üksuste tegemisi ja uurida lähemalt kasutatavat
varustust. Miinipildurite
juurde komandeeriti kaks
asjalikku tütarlast, kes

avastasid kerge üllatusega, et üksuses on naispool
juba varem esindatud.
Sõjategevusest jäid piigad
küll mõistetavatel põhjustel eemale, kuid novembrikuine vihm kastis neid
sõdijatega võrdselt.

Saavutused
laskespordis
November 2021 on
noortele laskuritele olnud
tihe võistlemise kuu. Viljandi Spordikoolis treener Kairi Heinsoo juures
harjutavad NK Halliste
rühma poisid Aleksander
Kalitventsev, Raul Pinsel
ja Mikk Pinsel saavutasid
Eesti Noorte Meistrivõistlustel laskespordis mitmeid auhinnalisi kohti.
Aleksander Kalitventsev
tõi 5-6. novembril Haapsalus toimunud Eesti
Noorte Meistrivõistlustelt
koju kulla C-vanuseklassi
sportpüstoli harjutuses,
saavutas II koha õhupüstoli harjutuses ning osales
koos Mikk Pinseliga Viljandi Spordikooli 4. koha
saavutanud õhkrelvadega laskmise võistkonnas.
40 lasku õhupüstolist
lisasid Aleksandri auhin-

FOTO: MERIKE NÕUMEES

nakappi veel ühe hõbedase medali ( Raul Pinsel -10.; Mikk Pinsel -14.
koht).
30 lasku olümpia kiirlaskmine: Aleksander Kalitventsev -6.; Mikk Pinsel
-7.; Raul Pinsel -9. koht.
30 lasku ringmärki
sportpüstolist: Aleksander Kalitventsev -1.; Raul
Pinsel -3.; Mikk Pinsel
-13. koht.

Tunnustused
Aasta lõpp toob kaasa
väärikate organisatsiooni
liikmete tunnustamise
aasta tegija aunimetustega. Tänaseks on teada
Noorte Kotkaste Sakala
maleva selle aasta väärika tiitli kandjad. Aasta
noortejuht on Tarvastu
Tõhvide rühmapealik
Risto Zieds ning Aasta noorkotkas Halliste
rühma salgapealik Mikk
Pinsel. Palju õnne!
Kaunist jõuluaega
soovides!
ENN PINSEL,
NK Halliste rühmapealik
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KULTUURIKAVA JA TEATED

MULGI VALLA LEHT

KUHU MINNA DETSEMBRIS JA JAANUARIS
ABJA KULTUURIMAJA
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

I korruse fuajees detsembris Ruber Veliz`i näitus „Midagi
enamat“.
I korruse fuajees jaanuaris ja veebruaris Ahto Lobjakase Afganistani teemaline fotonäitus "Maailma teine pool:
pashtuni maad".
II korruse fuajees ning väikeses saalis detsembris ja jaanuaris
näitus „Meie põlisrahvastest sõbrad“.
16.12 kell 11 Mulgi valla Abja piirkonna pensionäride
jõulupidu.
17.12 kell 15 Mulgi valla Abja piirkonna koduste
laste jõulupidu.
17.12 kell 18 etendus „Lotte jõuluseiklus“. Osades: Lotte –
Gerli Padar, jõuluvana – Toomas Laur. Piletid 6 €. Pääsmed
saadaval kohapeal. Oled oodatud kogu perega!
18.12 kell 15 IV advendi kontsert EKNK Abja koguduselt.
20.12 kell 17 Abja muusikakooli jõulupidu.
27.12 kell 15 koguperefilm „Jõulumuinasjutt“ Pääse 5.-/4.27.12 kell 18 mängufilm „Jahihooaeg“. Pääse 5.-/4.3.01 kell 15 animatsioon „ Ainbo. Amasoonia süda“.
Pääse 5.-/4.3.01 kell 18 mängufilm „ Kupee nr 6“. Pääse 5.-/4.Sündmustele sissepääs vaktsineerimise või läbipõdemistõendi alusel. Vastavalt olukorrale võib tulla muudatusi,
jälgige reklaami!
19.12 kell 15 neljanda advendi kontsert EKNK Abja
koguduselt.

ABJA MUUSEUM

Posti tänav 3, II korrus, Abja-Paluoja

Näitused:
Fotonäitus "Abja-Paluoja – Mulgimaa pealinn" (püsinäitus)
Muuseum avatud T–L 10–16. Sissepääs muuseumi piletiga
2 € (täispilet) ja 1,5 € (õpilane, pensionär). Sissepääs hoone
tagumisest uksest. Telefon 436 3133.

ABJA PÄEVAKESKUS
Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja

Teisipäeviti kell 12 on saviring, meid juhendab Lea, saviringi
osamaks on 2 eurot.
Kolmapäeviti kell 15.30 käsitööring, juhendab Veronica.
Lõpusirgel on Halliste naise rahvarõivaste õmblemine.
Neljapäev on päevakeskuses erihoolekande päralt,
igapäevaelu toetamise teenus.
Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu kokkusaamisi
käesoleval aastal ei toimu.
Rohkem infot päevakeskusest või tel 436 4405.

HALLISTE RAAMATUKOGU
Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald

ISETEGEVUSRINGID MULGI VALLAS
Hooaeg 2021/2022 TÄIENDAV
KAARLI RAHVAMAJA
ESMASPÄEV:

Kell 17.30 Õisu-line. Line-tantsu trennid, Juhendaja
Ene-Lya Akel.

TEISIPÄEV:

Kell 18 naistantsurühm Särts. Juhendaja Kai Kannistu.

NELJAPÄEV:

Kell 18 Margiti tegevustuba. Juhendaja Margit Ojaloo.

KOLMAPÄEV:

Kell 16. Merru noortetuba lastele. Tegevused toimuvad
Õisu külatoas, juhendaja Meritar Võro.
Info jooksvalt Kaarli rahvamaja Facebooki lehel.

1.–31. detsember raamatunäitus "Jõuluks lauale"
1.–22. detsember raamatunäitus "Ajakirjanikud kirjutavad
lastele ja noortele" Halliste põhikoolis
13.–31. detsember Eesti Rahva Muuseumi rändnäitus
"Ajanihe. Udmurdi noorte palvlused 1993/2017" Kulla leerimajas
3.–31. jaanuar raamatunäitus "2022. aasta – raamatukoguaasta. Raamatukogude ajalugu ja tänapäev"
10. jaanuar – 4. veebruar raamatunäitus "Raamatujuubelid
2022. aastal laste- ja noortekirjanduses" Halliste põhikoolis
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid Uue-Kariste rahvamajas.

HALLISTE RAHVAMAJA
Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald

19.12 kell 14 IV advendi kontsert Õisu jõulukuuse juures,
esineb kammerkoor Kungla.

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

3.–31.01 „Lugude vestja Henno Käo“
4.01 ja 5.01 kell 11 laste tegelustuba: „Teatrinukud“. Räägime
erinevat tüüpi teatrinukkudest ja meisterdame pulknukku
An-Liis Amuri juhendamisel. Eelregistreerimine tel 435 5526
või nuialrk@karksi.ee
26.01 kell 17 kohtumine raadio- ja telemehe, pikaaegse
Vikerraadio hommikuprogrammi juhi ja meediakoolitaja Märt
Treieriga. Raamatu „Eluolulised lood“ esitlus.

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
Kiikre 13, Mõisaküla

16.12. kell 17 Mõisaküla linna mudilaste jõulupidu. Külas
lasteteater Lepatriinu etendusega "Nagu linnuke oksa peal".
Külla tuleb jõulumees.
17.12 kell 10.30 etendus „Lotte jõuluseiklus“, osades: Lotte
– Gerli Padar, jõuluvana – Toomas Laur. Piletid 6€. Pääsmed
saadaval kohapeal. Oled oodatud kogu perega!
19.12. Mõisaküla kammerkoor Kungla jõulutuur.
31.12 kell 00.00 Ilutulestik ning linnapea uusaastatervitus
keskväljakul.
8.01. kell 19 uusaastapidu Nedsaja Küla Bändiga.

Näitused (avatud E-N 9-17, R 9-15):
1.12 – 31.01 Reet Heinla isikunäitus „Pintsliga lauldud laulud“
I ja II korruse fuajees ja Sinises saalis.

Kavas võib ette tulla muudatusi!

17.12 kell 12.30 etendus „Lotte jõuluseiklus“, osades: Lotte
– Gerli Padar, jõuluvana – Toomas Laur. Piletid 6€. Pääsmed
saadaval kohapeal. Oled oodatud kogu perega!
20.12 kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Karksi-Nuia muusikakooli talvekontsert. Esinevad muusikakooli ansamblid ja
solistid. Tasuta.
21.12 kell 11 Karksi piirkonna eakate piparkoogihommik.
Eelregistreerimisega tel. 53412506.

Kesk tn 4, Mõisaküla

7.01 kell 18 Jõulukuuskede põletamine Karksi paisjärve
kaldal.
12.01 kell 18 Karksi mälumäng. Lisainfo Enn Kauber tel.
5261078
13.01 kell 19 kinoõhtu „Jahihooaeg“ Piletid hinnaga 5€/4€
müügil kohapeal.
15.01 Kell 18 Viljandimaa seltskonnatantsijate päev. Eelregistreerimine ja piletiinfo kultuurikeskus@karksi.ee või tel.
4355529
26.01 kell 17 kirjandusõhtu Sinises saalis. Korraldaja KarksiNuia raamatukogu.
29.01 kell 19 Hiina uusaasta pidu (traditsioonilise jõulupeo
asemel). Laudade broneerimine tel. 4355529
Siseüritustel sissepääs nakkusohutust tõendava dokumendi
alusel.

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Näitused:
1.–31.12 „Jõulukuu juubilarid: Elle Eha-Are 80, Rein Raud 60,
Ivar Soopan 50“
1.–31.12 „Aasta oodatuim aeg“
3.–31.01 „Raamat = raamatukogu“

MÕISAKÜLA MUUSEUM

Näitus "Rong see sõitis...". 40 aastat tagasi, 17. juulil 1981
avati reisirongiliiklus laiarööpmelisel raudteel liinil TallinnRiia-Tallinn. Näitusel saab vaadata muuseumikogus olevad
temaatilisi fotosid ja esemeid. Rahvusvahelisel raudteeaastal
jääb näitus vaadata aasta lõpuni.
Sügis-talvisel perioodil on võimalus teha käsidresiinisõitu vaid
kuiva ja plusskraadidega ilma korral.
Muuseumikülastusel järgime riiklikult muuseumidele kehtestatud nõudeid.
Muuseumi lahtiolekuajad: T-R 8-17 ja L 9-15
Info tel 435 5607

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGU
Pärnu 39, Mõisaküla

Näitused:
Mõisaküla raamatukogus on püsinäitused „Mulgi kirjasõna“ ja
„Soome-ugri kirjandus“.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
Uue-Kariste küla, 69504, Mulgi vald

16.12 kell 14 jõuluteemaline jututuba
6.01 kell 18 kaminaõhtu, tähistame kolmekuningapäeva
16.01 kell 10 Mulgi valla maleturniir 1. etapp
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14-15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika
Erreline. Info tel. 5348 2842.
*NB! Sündmuste kalendris võib ette tulla muudatusi.
Palun jälgige reklaami.

Kalendriturniir males
21. novembril 2021 toimus Abja kultuurimajas
kalendriturniir males.
Aastase vahega kohtusime jälle, et liigutada malenuppe. Turniiri alustuseks mälestasime meie hulgast
lahkunud maletajaid Ion Mõndreskut ja Enn Grünverki.
Turniiril osales 9 maletajat. Esikolmik oli järgmine:
1. koht Hillar Kuhi
2. koht Mati Saks
3. koht Aivo Joamets
Jaanuaris 2022. on plaanis alustada Mulgi valla seeriaturniiriga males Uue-Karistes.
AIVO JOAMETS

I etapp – 16. jaanuaril kell 10
Uue-Kariste rahvamajas

II etapp – 20. veebruaril kell 10
Mõisaküla kultuurimajas

III etapp – 20. märtsil kell 10
Karksi-Nuia kultuurikeskuses

IV etapp– 17. aprillil kell 10
Abja kultuurimajas

MULGI VALLA LEHT

Kauneid pühi ja
õnnelikku uut aastat!
Mulgi Vallavolikogu
Mulgi Vallavalitsus
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Sinu kinnistu väärib õiglast
hinda. Korraldame oksjoneid
metsale, raieõigusele ja
põllumaale.

www.eestimaaoksjon.ee
Tel +372 509 9636

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

R 17. DETSEmBER
kell 10.30 mõisaküla kultuurimaja
KELL 12.30 KARKSI-NUIA kultuuriKESKUS
kell 18 abja kultuurimaja

PILET 6.INFO KULTUURIMAJA@MOISAKYLA.EE VÕI TAIMI.SILD@TMK.EE

KALAMAJAKAS

RATASTEL

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

VÄRSKE KALA

JA MEREANNID

SINU KODUKANDIS

OTSE PÄRNUST

IGAL NELJAPÄEVAL!

Detsembri eri- 2, 9, 16, 22, 30.12
KARKSI- NUIA 8:15 - 9:30
TURUPLATSIL

ABJA - PALUOJA 8:45 - 9:30
KONSUMI PARKLAS
VÕI TELLI MEIE E-POEST ETTE, MIDA SOOVID JA
TOOME SELLE KAASA SIIA MÜÜGIPUNKTI!

KALAMAJAKAS.EE
+372 5697 9340 /8.00-16.00/

Ostame kasvavat võsa.
Puhastame võsastunud
kraavipealsed,
metsa- ja põllualad.

G R U P I D A L AT E S 1 0 L A P S E S T P I L E T 6 . - ( S A ATJ A TA S U TA )

T E L L I M U S E D S A ATA H I L J E M A LT 2 6 . N O V TA I M I . S I L D @T M K . E E

Tempke Majandus OÜ,Tauri Õigus, tel 5345 8630.

Ostan Teie sõitva või seisma jäänud sõiduki.
Sobivad igas seisukorras masinad:
sõiduauto, kaubik, maastur, veoauto, traktor,
mootorratas jne.

Tel 5672 1410

CKE Inkasso OÜ
koondab nõudeid
Taevo Viitas`e Villemi Talu FIE vastu
Kontakt: info@ckeinkasso.ee
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TEATED JA REKLAAM

MULGI VALLA LEHT

30. juulil sündis Aive ja Kaido Mühlbergi perre tütar

MIA

14. oktoobril sündis Agnes Siiguri ja Rainer Kepi perre
poeg RAFAEL
25. oktoobril sündis Eneli ja Margus Beršteini perre
poeg MARVIN

15.01

GRIGORI ŠKURIN		

70

16.01

KOIDU SAUN		

80

17.01

MARIA LEHT		

88

17.01

VJATŠESLAV OISSAR

85

1.01

ENDLA TATER		

95

17.01

MÄRT JÄNES		

75

1.01

KALJO TAMBERG		

87

17.01

ENN KUIK		

70

1.01

OLGA SINKA		

86

18.01

ELSA KÕUTS		

103

1.01

REIN SOSI		

84

18.01

LAINE SOE		

89

18.01

JUKKA KALLE KUSTAA

28. novembril sündis Merilin Orava ja Gardo Saksa
perre poeg CARL-MATIAS

1.01

HEILI TAUTS		

75

2.01

JAAN LAUR		

75

2. novembril sündis Kerli ja Erlend Läne perre tütar

3.01

VLADIMIR HUMMAL

88

19.01

INGRID AGUR		

91

3.01

VAIKE JÜRGENSON

85

19.01

MÄRT KUUSE		

70

3.01

VAIKE TALISAAR		

84

20.01

ASTA PILL		

75

3.01

LINDA PAALITS		

75

21.01

LINDA LAMP		

91

3.01

SAMUEL KÜNNAP		

70

21.01

AUGUST NEERING

88

4.01

SILVY SAKKOV		

89

21.01

HELLE-IRENE TAMMEKIVI

83

4.01

ENDEL HENN		

85

22.01

TÕNU MÜÜR		

75

5.01

ARMILDE LAAS		

96

23.01

VEERA KOMPUS		

86

5.01

VALVE EVERT		

90

23.01

ELVI VISTER		

86

5.01

MIHHAIL MATALOJA

81

24.01

HELJO LINA		

89

6.01

ROSALIE RALJA		

90

25.01

ASTRID PAJO		

95

8.01

ELLEN SELLER		

87

25.01

LAILI ESING		

82

8.01

KARMEN KOVALJOVA

70

25.01

MAIMU PAUMERE

75

8.01

URMAS ROOSMAA

70

26.01

KENNI ALP		

88

9.01

HELE-MALL SOMMER

87

26.01

TOOMAS KÜLVET		

85

9.01

ILMAR VAAN		

83

26.01

NICHOLAS STEPHEN

9.01

LEA RIIS			80

9.01

HEINO VARES		

75

26.01

NADEJDA SINIAVINA

70

10.01

LINDA-EUFRASINE LESK

99

27.01

HELJU-LAINE NAARIS

86

10.01

LINDA AINSAR		

87

28.01

HELJU HALLER		

85

10.01

AHTO LÜKK		

75

28.01

SELMA AINIK		

80

11.01

WALTER PETER LODEWIJKS 82

29.01

ELLA METS		

97

11.01

AIME JÄNES		

75

29.01

ALBERT HULKKO		

70

12.01

HILJA TORIM		

83

29.01

HELLE ILVES		

70

12.01

LAINE RUUSALU		

83

30.01

ILVE HALLING		

75

12.01

LUDMILLA PÄRNALT

81

13.01

REIN LÄLL		

87

13.01

HILLAR VISNAPUU

81

13.01

HEIKI TRUUVELT		

70

15.01

ANTS TOODU		

86

15.01

AGNESA SONG		

84

15.01

EINO JÕEVEER		

83

ERIKA MARIA

9. novembril sündis Kersti ja Aleksandr Jõesoo perre
tütar MARTA
15. novembril sündis Angela Trei ja Janari Türksoni
perre tütar KERTTI-LY
19. novembril sündis Grete Tselištševa ja Henri Kägu
perre tütar MARLEEN

Ostan nõukogude aegseid VAZ
sõiduautode kasutamata varuosi.
Võib pakkuda ka VAZ sõidukit.
Tel 5565 1952
Kuuluta ajalehes
MULGI SÕNA!
Hinnakirja ja info leiad
mulgivald.ee/tellimise-info

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Ostan Richard Uutmaa maali,
akvarelli (all nurgas R. Uutmaa).
Tasun 1500 €. Tel 5677 0569.

VEOPOISID OÜ
TÕSTE- JA VEOTEENUS
tõstukiga kallurauto,
kandevõime 11 tonni
Kontakt 507 7393
veopoisid@gmail.com

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

TEINILÄ

WILLIAM VON STRANZ

82

82

MÄLESTAME
KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISE TEENUS

ANTS-VELLO RÕIGAS

LEMBIT PEDAK		

29.07.1933–18.10.2021

12.01.1934–7.11.2021

SAIMA KUKK	 	

HILDA BERNHARDT

23.09.1949–22.10.2021

3.02.1932–5.11.2021

EHA-MAI KÕIVA

JAAN PIKAS	 	

Kehtiv kutsetunnistus

30.12.1939–31.10.2021

10.09.1936–8.11.2021

Väljastame teostatud
tööde akti

MILVI KURN	 	
10.03.1939–2.11.2021

AIVAR PURJU	 	
19.12.1959–3.11.2021

ILME OJAMÄE	 	
3.06.1933–5.11.2021

VAIMA LILLEMETS
18.05.1959–6.11.2021

Aleksander Dobrus
Tel: +372 50 64 051
E-post: aleksander.
dobrus@gmail.com

REIN KUUSE	 	

OSTAN VÄIKSEMAID
METSA- JA PÕLLUKINNISTUID.

Soovime tugevat
tervist ja palju õnne
103. sünnipäeva
puhul!

Info tel 5345 8630 Tauri Õigus

Mulgi vald

20.07.1961–8.11.2021

HELGI MEOS	 	
18.12.1934–9.11.2021

ARVO KAMA 		
3.01.1946–10.11.2021

IVAN MÕNDRESKU
2.11.1951–16.11.2021

Austatud
Elsa Kõuts!

