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Mulgi märgi kandjate read said täiendust
Ü

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja juhatus andis
välja Mulgi Värk märgi
Mulgimaa Peremängule.
Mulgimaa peremäng on
2015. aastal alguse saanud
lõbus igasuvine koguperemäng, mille käigus on
võimalik külastada erinevaid Mulgimaa külasid,
talusid, kogukondi, ettevõtteid ja looduskauneid
paiku. Igale ajaloolise Mulgimaa kihelkonnale on
pühendatud oma päev,
mille sisustavad erinevad
mängupunktid. Mängijaid
võtavad vastu särasilmsed külaelu eestvedajad,
töökad talupidajad, elustiili ettevõtjad ja kultuuriväärtuste hoidjad, kes
kõik on avanud külalistele
oma uksed. Sellesuvine
esimene peremäng leiab
aset 26. juunil Halliste kihelkonnas. Rohkem infot:
mulgiperemang.ee
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

FOTO: MULGIMAA PEREMÄNG

teadvustab selle kandjate
ühist identiteeti.
Esimesed Mulgi märgid anti välja 2019. aasta
alguses. Kokku on välja
antud 22 Mulgi märki.
Varasemalt on Mulgi
märgi saanud näiteks

Kalda Mesila, Pajumäe Talu,
Popsi Köök, Mulgi Pruulikoda, Lõõtsavägilased,
Mulke Crisps, Mulgi Kõrts
ja mitmed teised.
TUULI MCGINLEY

tegevjuht, MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda

Mulgimaa peremäng kutsub suve nautima ja lustima
Taas on käes suveaeg ning
ka sellel aastal kehtib väga
hästi laulusalm meile kõigile tuntud lasteloost „lapsed, kes kui vangis eland,
pole ammu murul käind“.
Kevad on olnud täis erinevaid liikumispiiranguid
ja igatsus ringi liikuda on
paljudel.
Meil Mulgimaal on välja
kujunenud üks tore traditsioon, kus viiel laupäeval
saab tulla koos perede või
sõpruskondadega mängima Mulgimaa peremängu. Viies kihelkonnas on
mängupäevadel avatud
toredad mängupunktid,
kus osalejad saavad kogeda mulgi elu, kombeid,
õppida vanu talutöid või
lihtsalt lustida ning nautida meie looduse ilu.

26. juunil toimub esimene mängupäev Halliste
kihelkonnas. Külastajate
ootel on mitmed paigad.
Nii saab Rimmu vahvate naistega pesta pesu ja
lambavilla Kõpu jões, kust
tuleb kaelkookudega vesi
pesupalisse tuua. Rimmus
saab tutvuda ka mulgi
väiketootjatega, kes toovad kohale oma parimad
tooted nii maitsmiseks
kui ka kaasa ostmiseks.
Mulgi Külamuuseum
ja
UueKariste rahvamaja annavad võimaluse proovida,
kuidas vanasti nuge vesikäiaga teritati ja söetriikrauaga pesu triigiti. Mesilaste elu ja mesiniku tööd
tutvustab Kalda Mesila.
Abja päevakeskuses saab

teada, kuidas margapuu
ehk päsmeriga vilja kaaluda ning pastlaid jalga
siduda. Penuja külas saab
oma tehtud õngega kalu
püüda ja kanadele sagirauaga heina purustada.
Veelikse külas asuvas Laatre raudteejaamas kuuled
lugusid Mulgi Ekspressist
ehk ajast, mil Viljandist
sai Riiga sõita. Kõik mulgi
keele huvilised on oodatud Kulla Leerimajja, kus
saab rääkida mulgi keelt ja
toimuvad soome-ugri (s.h
mulgi) toidu tutvustamise
töötoad.
Ole aktiivne, sest kõigi
vahel, kes on mängu jooksul kogunud kokku vähemalt kaheksa mängutemplit, läheb loosi vahvaid
auhindu! Kõikide mängu-

hes juunikuuga on saabunud suvesoe. Pikad
valged õhtud võimaldavad meile ühte päeva
mahutada senisest oluliselt rohkem tegemisi ja käimisi.
Jättes kõrvale eelmise aasta, siis suvi on alati kõige sündmuste- ja elamusterohkem aeg, kus meie ümber on alati
miskit põnevat toimumas. Käesoleval aastal pöördub
kõik võrdlemisi tavapärasesse rütmi ning toimuda saavad
jaaniõhtud, laadad, spordivõistlused, suve- ja kodukandipäevad. Soome-ugri kultuuripealinna aasta kulmineerub
VI Mulgi peoga. Toredad taaskohtumised ja meeleolukad
hetked on need, mis meid ühte liidavad ning ühtsuses
peitub teatavasti jõud ja edu.
Ühiselt on pingutanud ka meie koolilõpetajad. Seda
koos oma klassikaaslaste, koolipere ja vanematega.
Eesmärgipõhine töö on viinud ühe etapi lõpuni ja avab
teed juba järgmistele. Ilusad ja meeledejäävad hetked iga
noore eluteel. Palju õnne ja õnnestumisi, kordaminekuid
kõigis teie järgmistes ettevõtmistes!
Vallavalitsus jätkab hoogsalt planeeritud töödega. Paljude muude tegemiste seas on Mõisaküla hoolekandekeskus saanud nurgakivi, Karksi-Nuia kortermaja sarikapeo,
Hallistes noorte rõõmuks valminud rulapark ja AbjaPaluojal avalik mänguväljak. Tõsist head meelt teeb, et
reaalse tegevuseni on jõudmas pikki aastaid lahendamata
teenindusjaama küsimus Karksi-Nuia Alexela tanklas.
Olen võtnud ühendust ja suhelnud sellel teemal Alexela
juhi Aivo Adamsoniga ning arusaam on meil ühine.
Tänaseks on selle tulemusel juba esitatud võimalik eskiislahendus. Teenindusjaamadest on aastatega kujunenud
inimeste üks esmaseid valikuid kohvi- ja einepausideks.
Peagi on see võimalus olemas nii Karksi-Nuia inimestel,
kui ühes sellega siit möödujatel.
Lisaks on tööplaani lisandunud tegevused nagu
Karksi-Nuia välijõusaali rajamine,
Abja-Paluoja vana amortiseerunud
internaadihoone osaline lammutamine ja Õisus täiendava pinna omandamine võimaldamaks raamatukogule
paremat asukohta ja lasteaiale väga
vajalikku täiendavat ruumilahendust.
Soovin kõigile meeleolukat ja rõõmurikast suveaega!
IMRE JUGOMÄE

päevade informatsioon ja
kuupäevad on huvilistele
kättesaadavad kodulehel
mulgiperemang.ee.
KRISTA HABAKUKK

Mulgimaa
peremängu projektijuht

Mulgimaa peremängu
2021 mängupäevad:
26. juunil kell 12–18
Halliste kihelkond
3. juulil kell 12–18
Tarvastu kihelkond
10. juulil kell 12–18
Helme kihelkond
17. juulil kell 12–18
Karksi kihelkond
7. augustil kell 12–18
Paistu kihelkond
Täpsem info: mulgiperemang.ee

Tule avasta suvel
Mulgimaad!

Igale kihelkonnale on pühendatud oma külastuspäev, kus koged meie elu-olu, kohalikke maitseid,
suvepäeva lõhnu ja lustilist meelt.

26.juuni / 12.00-18.00 / Halliste
 Rimmu külamaja
 Mulgi Külamuuseum ja
Uue-Kariste rahvamaja
 Kalda Mesila, Toosi küla

 Kulla Leerimaja
 Abja Päevakeskus
 Laatre raudteejaam,
Veelikse küla
 Penuja küla

Kae perra kas sinu siehen om ka mulki!

Peremäng toimub viiel erineval päeval igas Mulgimaa kihelkonnas: 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 07.08.
Rohkem infot: www.mulgiperemäng.ee
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20. mai istungil

Tulemas on teine mastaapne maantee
rekonstrueerimine Mulgi vallas

Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein,
Olavi Israel, Kati Kuusk, Merju-Mai Leiaru, Leo Liiber,
Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar
Peterson, Peeter Rahnel, Mari Saarela, Tarmo Simson,
Urmas Suurpuu, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Siret Vene,
Taevo Viitas, Villu Võsa. Puudus Raimond Tammoja.
Muudeti vallavolikogu töökorda ja lisati täiendav
paragrahv, millega reguleeritakse volikogu kaugosalusega
istungi läbiviimist.
Muudeti Mulgi Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning loodi vallavanema alluvusse haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoht. Sotsiaalvaldkonnast kaotati noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialisti ametikoht.
Lõpetati Mulgi Vallavolikogu 20.05.2020. a otsusega
nr 141 algatatud Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu koostamine.
Moodustati Mulgi valla valimiskomisjon viieliikmelisena ja nimetati komisjoni liikmeteks Milja Janson,
Inge Dobrus, Leili Ruus, Piret Leskova, Tiia Kukk ning
asendusliikmeteks Sirje Lepikson ja Eda Misjuk. Mulgi
valla valimiskomisjoni esimees on ametikohajärgselt
vallasekretär.

2. juunil leidis aset juba
kolmas kohtumine Mulgi
vallavalitsuse ja transpordiameti esindajate vahel,
et arutada 2023. aastal
plaanis oleva Abja-Paluoja läbiva Valga-Uulu
maanteelõigu täielikku
rekonstrueerimist. Tutvustati lõppjärgus olevat
eskiislahendust ning vallavalitsus andis veelkord
põhjaliku omapoolse nägemuse, mis puudutab
projekti terviklikku väljanägemist ning detailsemalt kõnniteid, kergliiklusteid, valgustust,
haljastust ning ringteid.
Vallavanem Imre Jugomäe: „Soovime, et peale renoveerimist saaks

Töös olevad investeeringuobjektid Mulgi vallas

Mõisaküla hoolekandekeskus sai nurgakivi

MULGI VALLAVOLIKOGUS

Mänguväljak Abja-Paluojas Lille tänaval, valmis juunis,
avamine toimus 7. juunil.
Rulapark Halliste Põhikooli juures, valmis juunis,
avamine toimus 11. juunil.
Mänguväljak Halliste kortermajade juurde, Tehnika tn
5, valmib juulis.
Mänguväljak Õisu lasteaia õue, Ringi tn 13, valmib
juulis.
Mänguväljak Kamara külas kortermajade juurde,
valmib juulis.
Mänguväljak Abja-Paluojas Hariduse, Tikuti ja
Staadioni tn kortermajade juurde, valmib juulis.
Mänguväljak-ronila koos karusselliga Karksi külas
Pargi tn 24, valmib juulis.
Koertepark Karksi-Nuias Veetorni tänavale, valmib
septembriks.
Postimaja välisfassaadi restaureerimine Abja-Paluojas
Posti tn 3, valmib juuli lõpus.
Näitusemaja välisfassaadi korrastamine ja värvimine
Karksi-Nuias Viljandi mnt 2, valmib juuli lõpus.
Hoone osaline lammutus Abja-Paluojas Pärnu mnt 4
(endine Abja gümnaasiumi internaadihoone), teostatakse
sügiseks.
Ärihoone koridoride renoveerimine, vee- ja kanalisatsiooni torustike vahetus Karksi-Nuias Rahumäe 2a,
valmib sügisel.
Hoone välisfassaadi rekonstrueerimine Abja-Paluojas
Pärnu mnt 8, valmib sügisel.
Sotsiaalkorteritega elamu ehitus Karksi-Nuias Tartu tn
8, ehitus kulgeb plaanipäraselt ja valmib novembris.
Polli hooldekodu tubade ümberehitus, hoolealuste
elamistingimused paranevad, valmib sügisel.
Hoolekandekeskuse ehitus Mõisakülas Kiikre tn 15,
ehitus käib ja vundament on maas, nurgakivi asetati
9. juunil, valmib märtsis 2022. Tegemist on Mulgi valla
käesoleva aasta suurima investeeringuobjektiga.

TÄNAME seniseid Mulgi Sõna toimetajaid:
Mare Torim, Lauri Sepp, Sirle Tellis, Evi Oissar.
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Trükk: Vali Press OÜ
Tiraaž: 1500
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Mulgi vallavalitsuse kohtumine transpordiametiga.

linnaruum ka senisest
kaunimaks. Vallavalitsuse
silmis on oluline, et projekti käigus saab uuendatud ka renoveeritava
maanteelõigu all olev
vee- ja kanalisatsiooni torustik ning seni puuduv
korralikult välja ehitada.

Selleks on juba tellitud ka
projekteerimine, et neid
töid saaks samal ajal teha.
Kahtlemata põhjustab
nii suuremahuline töö
elanikele ja ettevõtjatele
ebamugavusi, aga transpordiamet kinnitas meile,
et koostöös omavalitsu-

Mõisaküla hoolekandekeskuse nurgakivi paigaldamine 9. juunil. Taamal paistab vana hoolekandeasutuse hoone. 			
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Mõisakülas valmiv
hoolekandekeskus sai
9. juunil nurgakivi.
Ehitus sai alguse juba
mais, valmimise tähtaeg
on märtsis 2022. Pärast
uue hoone ehitamist on
plaan kõrvalasuv vana

hoone lammutada. Peatöövõtjad on osaühingud Mapri ja Qualitis
Ehitus, kes olid teinud
hoolekandkeskuse liginullenergiahoone rajamiseks ühispakkumise
hinnaga 1 408 320 eurot.

Hoone on planeeritud
ühekorruseline, L-tähe
kujulise põhiplaaniga ja
kelpkatusega. Hoonet
hakkab kütma maasoojuspump, paigaldatakse
ka päikeseelektrijaam.
Hoonesse on planeeritud

sega antakse omalt poolt
parim sujuva liikluskorralduse tagamiseks.“
Kohtumisel lepiti kokku, et Abja-Paluoja läbiva
Valga-Uulu maanteelõigu
täieliku rekonstrueerimise projektilahenduse avalik tutvustamine toimub
tõenäoliselt käesoleva
aasta juuli teises pooles.
Sama mastaabiga projekti
tehti 2019. – 2020. aastal
ka Karksi-Nuia maanteelõigul.
R e ko n s t r u e e r i m i s e
täpne ajaplaan on veel
täpsustamisel, kuid eeldatavasti toimuvad ehitustööd 2023. aasta kevadsügisesel perioodil.

30 voodikohta hoolealustele. Elukorraldus
hoolekandeasutuses on
planeeritud perelaadne.
Mõisaküla linnapea
ja Mulgi abivallavanem
Ervin Tamberg: ”Uue
hooldekandekeskuse ehitamine on väga tähtis
Mulgi vallale ja loomulikult Mõisaküla linnale,
parandades oluliselt sotsiaalhooldekande teenuse kvaliteeti ja keskuse
töötajate töötingimusi.
See on Mõisaküla viimase
aja kõige suurem ehitusprojekt ning sotsiaalvaldkonnale hädavajalik.”
Nurgakivi paigaldamisel osalesid volikogu-,
vallavalitsuse liikmed,
ametnikud, linnarahvas
ja ehitaja esindajad. Nurgakivi koos ajakapsliga
paigaldasid Mulgi volikogu esimees Arvo Maling,
Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg, Mõisaküla
hooldekandekeskuse juhataja Liivia Rannama ja
ehituse objektijuht Aimar
Peterson.

Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu
koostamise lõpetamine

Nuia tee 3a kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Mulgi Vallavolikogu 20. mai 2021. a otsusega nr 198
lõpetati Mulgi vallas Põlde külas ja Abja-Paluoja linnas
Kastani tn 3 kinnistu (katastritunnus 48001:001:0367)
detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli rajada jäätmejaam jäätmete liigiti kogumise,
sortimise ja taaskasutamise edendamiseks.
Jäätmejaama detailplaneeringu koostamise käigus esitasid naabrusse jäävate kinnistute elanikud
vastuväiteid jäätmejaama asukoha kohta, väites, et
jäätmejaama rajamisega piirkonda nende elukvaliteet
halveneb müra, lõhna, liikluse suurenemise jms tõttu.
Mulgi Vallavolikogu leidis, et planeeringu elluviimine
ei ole võimalik ja seetõttu planeerigu koostamine
lõpetatakse.

Mulgi Vallavalitsuse 1. juuni 2021. a korraldusega nr 466
algatati Abja-Paluoja linnas Nuia tee 3a (katastritunnus
10701:004:0023) kinnistul detailplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõuga. Detailplaneeringu eesmärk on tankla, kaubandus- ja teenindushoone
rajamine koos vajaliku taristuga. Planeeringuala suurus
on 4610 m² ja maa sihtostarve on ärimaa. Planeering
on kooskõlas kehtiva Abja valla üldplaneeringuga.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,
kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade
põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel
oluline keskkonnamõju. Detailplaneeringu materjalidega
on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel mulgivald.ee/
nuiatee-3a
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Jaanilaupäeval jookseme jälle võidu
Jaanijooks tuleb ja seda
juba 44. korda. Korraldusmeeskonnal on jooksu
ettevalmistamisega kiire,
sest pikka aega ei olnud
selge, kas viirusega seotud olukord võimaldab
seda korraldada. Jooksuks
ettevalmistamise periood
jääb selle tõttu lühikeseks.
Õnneks on jooks olnud
Mulgi valla pikema traditsiooniga spordivõistlus ja
aastatega on välja kujunenud alatised toetajad ja
korraldajad ning jooksjate
osalemine on aastast aastasse tõusnud.
Kui algusaastatel võis
selle jooksu ühe mehega
vabalt ära korraldada, siis
täna on see tõsine meeskonnatöö. Kogu ajalooga
saab tutvuda sport.karksi.
ee koduleheküljel. Sealt
leiab lugeja läbi aastate
võitjad ja aktiivsemad osalejad, rekordid ning palju
muud huvitavat. Tegin
isegi mälu värskendami-

Jaanijooks. 								

seks selle kodulehekülje
lahti. Võitjate seas hakkas
meestest enam silma naabervalla mees Kejo Kits
ja naistest Annika Raaga
(Vahtramäe). Kitsele kuulub veel tänagi rajarekord
aastast 2016 ajaga 14.04,2.
Naiste rekord joosti 2018.
aastal Luna Aleksandra
Logoda poolt ja tema aeg

oli 16.00. Tihe rebimine
käib nende osalejate vahel, kes jooksevad jooksukordadele. Seda edetabelit
veab mitmekordne jooksu
võitja Anti Vutt, kes mõne
korraga edestab Annika
Raagat ja Almar Kalamit.
Nemad on osalenud 30.
ja enamal jaanijooksul.
Nende kannul on kohe

FOTO: ERAKOGU

Veljo Liplap, Andres Arro,
Danel Giske, Heino Rull,
Ants Kuusik ja Maido
Martsik. Jooksjate seas on
jaanijooks leidnud omale
kindla koha ning viimastel aastatel on võitjaks
tulnud külalisvõistlejad.
2019. aastal võitsid naistest
Luna Aleksandra Lagoda
ja Olavi Allase. Eelmisel

Võidutule teekond Mulgi vallas 23. juunil

aastal joosti virtuaaljooksuna. Oma valla esindajd
võitsid viimati 2007. aastal
ning seekord olid võitjad Katrin Kütt ja Martin
Mooses.
44 aastat on lennanud
ruttu ja esimesel töökoosolekul osalenutest on jooksu korraldamas veel Jaan
Kukk ja loo autor. Täna
vaatab pilvepiirilt jooksu
korraldamist üks jaanijooksu algatajaid Oskar
Tiit. Pikka aega muretses
ettevõtmise hea käekäigu
eest Mart Kurs. Temagi
lööb veel täna korraldamises kaasa. Viimastel
aastatel on suur korraldamise koormus Jaak Israeli
õlgadel ning tema veab
sekretariaadi tööd, mis
on täpne ja nõuab tänapäeva infotehnoloogiaga
kaasas käimist. Tahaks
veel tänada pikki aastaid
jaanilaupäeviti jooksu
korraldamas olnud Avo
Lampi, Leo Pugalit ja Hei-

ki Arrot. Täna on nende
asemel tublid koolinoored
August Kitzbergi nimelisest Gümnaasiumist. Me
oleme tänulikud perekond Käosaarele, kes on
lubanud oma koduhoovist
läbi joosta. Heale jooksu
kordaminekule on suure
panuse andnud vald oma
allasutustega ning ettevõtjad, kelle auasjaks on saanud auhinnalaua katmine.
Korraldusmeeskond tänab
kõiki toetajaid, sest ilma
toetuseta ei ole võimalik
sellisel tasemel võistlust
korraldada.
Lõpetuseks tahaks öelda, et 44. korda toimuv
jaanijooks tuleb traditsiooniliselt lastejooksudega
ja pöörleva loosirattaga.
Kutsume kõiki jooksma ja
jooksjatele kaasa elama!
Ilusat ilma jaanipäevaks
ja head võidupüha!
LEO LIIBER

Karksi malevkonna toimkondade marsruut
koht ja aeg:
Karksi Vabadussammas:
kell 15.15, vastutaja Meelis Eelma
Halliste Vabadussammas:
kell 15.20, vastutaja Enn Pinsel
Õisu Vabadussammas:
kell 15.50, vastutaja Enn Pinsel
Vana-Kariste endise vallamaja seinal mälestustahvel Vabadussõjas langenutele:
kell 16.15, vastutaja Enn Pinsel
Uue-Kariste rahvamaja seinal mälestustahvel
Vabadussõjas langenutele:
kell 16.45, vastutaja Enn Pinsel
Abja-Paluoja, Abja tee 6, mälestustahvel
Vabadussõjas langenutele:
kell 15.15, vastutaja Ervin Tamberg.
Mõisaküla suveaed:
kell 15.30, vastutaja Ervin Tamberg

FOTOD: KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

Kaitseliidu tuletoojad toovad võidutule
kell 14.30 Karksi-Nuias
Vabadussõja mälestussamba juurde, tule võtavad tõrvikuga vastu
Mulgi vallavanem ja
Karksi malevkonna
pealik. Vabadussamba
juures on auvahtkond

ja liputoimkond. Tule
vastuvõtmisel osalevad Kaitseliit, Naiskodukaitse, Noored
Kotkad, Kodutütred ja
Mulgi valla esindajad.
Vabadussamba juures
kõlab hümn, sõna võtavad vallavanem ja
Karksi malevkonna

pealik, kes asetavad
Vabadussambale ka
pärja ja küünla. Mulgi vallavanem jagab
tõrvikust võidutuld
piirkondade juhtidele
ja rahvale jaanitule
süütamiseks. Karksi malevkonna pealik süütab Kaitselii-

du, Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde toimkondade tõrvikud, kes lähevad teiste Mulgi valla
vabadussammaste
ja mälestustahvlite
juurde pärgasid ning
küünlaid asetama.
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Me ise loome elukeskkonna turvalisust
Maikuu artiklis kirjutasin, mida me saame oma
koduse elupaiga ohutuses
muretumaks eluks ära
teha. Kuid meie turvatunne sõltub suuremast
paketist, mis ulatub koduuksest või -väravast
kaugemale. Heidamegi
pilgu turvalisusele laiemas vaates.

Trepikojad
Õnnetuse juhtumisel
ootame, et abistavad jõud
saabuksid kohale võimalikult kiiresti. Kortermajades takistavad päästjaid sageli koridori või
trepikotta laotud asjad.
Kuigi trepikodadesse asju
pannes elavad korteriomanikud oma isiklikust
omandist väljapoole ja
takistavad evakuatsioonipääsu, probleemi selles
ei nähta. Öeldakse: Aga
meie pääseme ju ilusti
läbi! Tõesti – piisava valgustusega, kiirustamata
ja lisakoormuseta on see
lihtne. Kuid päästjatele,
kes tulevad varustusega
või soovivad päästetud
inimestega majast välja
saada, mõnikord neid kanderaamil kandes, jäävad
niigi kitsad koridorid veelgi kitsamaks. Iga takistus
seal kasvatab komistamise,
kukkumise ja viga saamise
ohtu.

Hoonete ümbrus
On väga oluline, et kortermajade ja muudegi
hoonete ümbruses oleks
liiklus, parkimine, prügikonteinerite ja muude asjade ajutine või pikaajaline
hoidmine korraldatud nii,
et see ei takistaks päästesõidukite juurdepääsu.
Lõuna päästekeskus palub
korteriühistutel majade
ümbrus üle vaadata ja
koostöös omavalitsustega korraldada liiklus ja
autode parkimine nii, et
tulekahju või õnnetuse
korral oleks päästeautode ligipääsuks piisavalt
ruumi igal ajal. Aidake
päästjatel aidata! Sellega
teete esimese sammu oma
vara kiireks päästmiseks
ja õnnetuse tagajärgede
minimeerimiseks.

Veevõtukohad
Päästeameti tehnika ja
päästjate kutseoskused on
aastatega palju arenenud
ning väljapääs leitakse
ka raskematest olukordadest. Siiski juhtub, et
paakidega kaasas olevatest
veevarudest jääb tulekahju lõplikuks kustutamiseks väheseks. Siis on
tähtis, et linnades oleksid
töökorras hüdrandid ja
maapiirkondades hea ligipääsuga veevõtukohad.
Kasuks tuleb, kui elanikud

Põlevmaterjal trepikojas ja takistatud liikumistee. FOTO: PÄÄSTEAMET

Tuhk põlevmaterjalist ämbris siseruumides.

hoiavad silmad lahti ning
vajadusel korrastavad ise
või lasevad veevõtukohad
korrastada. Tähtis, et need
oleks hästi märgistatud ja
tagatud nende aastaringne
kasutamine.

ja tahm kahjustab tervist.
Tiheasustuses tuleb arvestada naabritega.
Kodulähedaste veesilmade ohutumaks muutmiseks piisab lihtsatest
töödest. Olgu selleks uue
kaevukaane meisterdamine või kodutiigi juurde
ohutu ligipääsu loomine
ning purrete paigaldamine. Hoolimata turvameetmetest tuleks lastel ja eakatel järskude kallaste juures
silm pidevalt peal hoida.
Järgmises artiklis soovin
rääkida, kust õnnetuste korral abi saabub ja

Tule- ja veeohutus
Milline iganes kodumaa
suvi tuleb, ei puudu sellest
omad võlud. Pidutseme,
teeme grilli, teeme tuld
ja naudime veemõnusid.
Kõik need on pealtnäha
lihtsad ja ohutud tegevused, kuid siiski kuuleme
ja näeme pea igapäev uu-

diseid, et on juhtunud
õnnetusi ning keegi viga
saanud. Tagantjärele targutamine ei tundu viisakas, kuid tahes tahtmata
käib läbi mõte, et kui asju
oleks tehtud teisiti ja murekohta varem märgatud,
poleks õnnetust juhtunud.
Lõke tee tuulevaikse ilmaga ja jälgi, et lõkkekoht
oleks ohutus kauguses
hoonetest ja metsast. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ja juures peavad olema
alati kustutusvahendid.
Põletada ei tohi jäätmeid,
sest sellest lenduv suits

FOTO: PÄÄSTEAMET

kes need abiandjad on.
Seniks teeme iseendale
ja oma lähedastele pai
sellega, et hoolime nendest ja muretseme pisut
igaühe turvalisuse pärast.
Soovime ju, et lähedased
oleks meile kaaslaseks
võimalikult kaua ning ei
juhtuks õnnetusi, millest
jääks meie hinge üks tühi
auk ja kripeldus nimega
Mis Oleks Kui…
MAIT MÜRK
Viljandi päästekomando pealik

Enamik õnnetusi hüüab tulles
Kooli algastme ehk esimese kolme klassi lõpetamisel
tundub laps nii endale
kui oma vanematele suure
inimesena, kes teab palju
ohtudest ja oskab end hoida. Ometi viitab vigastuste
ja mürgistuste statistika
vastupidisele. Mil moel
saavad vanemad aidata
lastel õnnetusi vältida?
2019. aastal registreeriti
0-14-aastastel lastel kokku
25 524 traumajuhtu, mis
tähendab, et igapäevaselt
pöörduti arstiabi saamiseks
ca 70 korral. Eelmainitud
juhtumitest moodustasid
erinevalt kõrguselt kukkumised 15,4%, õnnetuse
tõttu kaotasid elu 26 last.
Sagedamini saavad õnnetuse momendil kannatada ülajäsemed – kuni
14,3% juhtudest, puusa
ja alajäsemete vigastused
moodustavad 13,1% ning
pea- ja kaelavigastused –
12,2% kõigist arstiabi vajavatest õnnetusjuhtumitest.
Just viimati nimetatuga

kaasnevad sageli peavalud,
raskused keskendumisel,
mahajäämus õppetöös jms.
Laste osalus liiklusõnnetustes kasvab samuti järsult
just kooliea saabudes, nii
moodustab 10-12-aastaste
vanusegrupp kannatanutest 24% ja 13-15-aastaste
vanuserühm 30%.
Millest selline hulljulgus
ja sellega kaasuv riskikäitumine?
Noored riskivad sageli
selleks, et avaldada muljet
eeskätt oma eakaaslastele.
Samas tahavad nad proovida oma võimeid ja piire,
et hiljem kelkida oma nn
saavutustega.
10-14-aastased noored
tahavad olla ja ongi väga
iseseisvad, kuid vajavad
siiski lapsevanema tuge.
Enamik noori tahab kõike
katsetada ja sageli lasevad lapsevanemad noortel
proovida ka ohtlikke tegevusi, sest mõistavad lapse
iseseisvuspüüdu. Vahel
on lapsevanemad abitud,
kuna nende arvamusega

ei arvestata enam nii palju
kui varasemas eas ning neil
jääb üle vaid aktsepteerida
lapse omaetteolemise ja
tegutsemise soovi. Noorele
annab see küll vabadusetunde, kuid teiselt poolt
jätab nad ilma vajalikest
juhtnööridest ja emotsionaalsest toest.
Siiski saab lapsevanem
oma lapse heaks teha üsna
palju kui arvestab murdeea eripära. 10 – 14 aasta
vanuses loeb eakaaslaste
arvamus kõige rohkem.
Meeldida tahetakse sõpradele ja seetõttu saavad lapsevanemad oma lapsi aidata
just läbi sõprusringkondade
ehk kaasates laste sõpru.
Kuna noor inimene vajab
sõbralikku toetust kõige
rohkem, võiksid ema ja isa
pakkuda ennast sõbraks.
Sõbralt ootavad noored aga
tunnustust ja mitte kohutmõistvat suhtumist.
Traumaennetuses on
kõige tähtsam usaldusliku
suhte saavutamine oma lapsega, sest vastasel juhul ei

pruugi vanem teada, kus on
laps, millal ta abi vajab või
millistesse potentsiaalselt
ohtlikesse olukordadesse ta
sattuda võib.
Pandeemial on olnud
rasked füüsilised ja vaimsed
tagajärjed – selle all kannatasid mitte ainult täiskasvanud, vaid ka teismelised,
kes jäid ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade ja
eakaaslastega. Nad jäid oma
mõtetega üksi, sest kodus
olid põletavaks probleemiks kujunenud vanemate
töökaotus või tööotsingud,
vähenenud sissetulekud ja
pingest tekkinud tülid. Raske on olla teismeline sellise
murekoorma all.
Head lapsevanemad,
püüdkem siis alanud suvekuudel mõelda, mida koos
lastega ette võtta või kuidas
nende pikka suvepuhkust
turvaliselt sisustada. Kuulake ja mõistke neid!
ENE TOMBERG
Lastekaitse Liidu
president, lastearst

10 NIPPI LAPSEVANEMATELE
• Organiseerige arutelusid koos lapse sõpradega,
millede eesmärgiks on, et noored mõistaksid oma
käitumise ja potentsiaalselt vigastustega lõppeva olukorra seoseid ning oma otsuste ja käitumise tagajärgi;
• öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumisest ja
kuidas te end tunnete, ärge ajage seejuures nii-öelda
moraalijuttu;
• rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge oma
tõekspidamiste järgi;
• hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja turvavarustuse eest, eriti jalg- või tõukerattaga sõites;
• eakaaslaste õpetamine on kõige parem õppimismeetod, seetõttu suunake noori ise ennetama vigastusi,
näiteks koos vigastuste vältimise videot valmistades;
• veetke nooruslikult aega koos lastega ja nende
sõpradega;
• näidake eeskuju järgides enda poolt või veel parem,
lapsega koos kehtestatud reegleid turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal kandke kiivrit, rulluisutades
lisaks kiivrile ka põlve- ja küünarnukikaitsmeid;
• andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks vanematele lastele võib soovitada sõita öösel peolt koju
taksoga;
• õpetage turvaliselt kasutama tehnikat ja liiklusvahendeid;
• ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.
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AS Nuia PMT 30 aastapäev – kujunemise lugu
1952. aastal asutatud
Karksi-Nuia Masina-Traktorijaam kasvas eelmise
sajandi 70. – 80. aastatel piirkonna suurimaks
tööandjaks ja Nuia asula
arendajaks. Neil aegadel
töötas Nuia EPT-s ligi
700 töölist. Peamised tegevusvaldkonnad olid
maaparandus, autoveod,
veoautodele GAŽ kapitaalremondi teostamine
ja maaparandusmasinate
remont, sealhulgas remonditi ka hüdrosilindreid. Ettevõtte kanda olid
ka kommunaalvaldkonda
kuuluvad teenused nagu
asula kütmine ja veega
varustamine või lastehoiu
korraldamine.
80ndate teises pooles
algas Nõukogude Liidus
„Perestroika“. 1987. aastal
esitasid Eesti teadlased
majanduslikku programmi (IME – IseMajandav
Eesti) kuidas Eesti NSV
peaks saavutama majandusliku iseseisvuse NSVL
kooseisus. Programmi
elluviimiseks koostati 10
teesi, millest üks nägi
ette majandusorganisatsioonide paljususe, mis
konkureerivad tarbijate
pärast. Selleks soovitati
kooperatiivse tootmise
laiendamist ja ettevõtete asutamist aktsiaseltsi
põhimõttel, kuhu kaasatakse nii Eesti elanike
rahalisi vahendeid kui
väliskapitali.
Sellest lähtuvalt toimuski enne Eesti taasiseseisvumist 15. mail 1991. aastal 14 osalejaga aktsiaselts
Nuia Põllumajandustehnika ehk AS Nuia PMT
asutamiskoosolek.

Töötajatest said
aktsionärid
Otsustati kaasata aktsionäridena Nuia EPT
töötajad, kes said selleks
ajaks tekkinud töötasu
fondi osakute eest aktsiaid osta. Kahe nädala
jooksul märkis AS Nuia
PMT aktsiaid 313 inimest.
Igaühel 1 – 2 aktsiat maksumusega 1000 rubla.
Kokku saadi aktsiakapital
358 000 rubla väärtuses.
Esimesel üldkoosolekul
valiti aktsiaseltsile kaheksaliikmeline juhatus:
Aleksander Aleksejev, Tõnis Laurik, Heino Nõgu,
Toivo Kõss, Jaanus Ligur,
Valeri Apuhtin ja Ivo Kivik. Juhatuse esimeheks
valiti Meelis Hannus, kes
pidas seda ametit 1995.

Lloyd`s Registri juhtivaudiitor Riina Soosalu annab Nuia PMT AS juhatuse liikmele Arne Taele tunnistuse, et ettevõte on olnud 20 aastat sertifitseeritud juhtimise
kvaliteedisüsteemiga ISO 9001:2015. 												
FOTO: ARVO MALING.

aastani. Tegevdirektoriks määrati Heino Nõgu.
1999. aastal valiti juhatuse
esimeheks ja tegevdirektoriks Toivo Kõss, kes juhatas ettevõtet 15 aastat.

Saabusid
keerulised ajad
Algselt ei olnud ettevõttel varasid, selleks taotleti
Nuia EPT varasid rendile.
16. septembri 1991. aastal
otsustas põllumajandusministeerium lõpetada
Nuia EPT tegevus ja anda
AS Meliorile rendile maaparenduse osakonna varad ja AS Nuia PMT-le
ülejäänud varad.
Aeg oli keeruline. Tööd
ei olnud, samas töötajad
olid kõik alles. Enamuses
olid nad ka aktsionärid.
Siseriiklik tarbija jaoks
olid kulude põhjal tehtavad tööd liiga kallid. Ettevõtte käive langes. Tuli
leida tulu toovaid tooteid,
mida oli võimalik ka välismaale müüa. Algaastatel
oli aktsiaseltsil neli tegevussuunda, hüdroagregaatide valmistamine,
metallitööd, autotransport ja kaupade müük.
Olukorra tegi veelgi keerulisemaks inflatsioon.
Varade rendisummad
tõusid kuust kuusse kuna
need korrutati läbi riikliku inflatsioonikordajaga.
Mistõttu oli ühel hetkel
odavam võtta kommertspangast laenu ja varad
välja osta.

1994. a oleks võinud
saada ettevõttele saatuslikuks, kui Erastamisagentuur müüs Nuia PMT-le
rendile antud vara avalikul oksjonil. Oksjonil
osales ka AS EV-MAR, kes
kruvis hinna pooleteise
kordseks ja lõpuks võitis
oksjoni. Järgnesid segadused seadmete omandi ja selle üle, kas vara
omandamisega lähevad
üle ka töölepingud. Ehk
kes maksab inimestele
edaspidi palka või koondamisrahad. Hoonete ees
seisid relvastud mehed ja
kumbki pool kaitses oma
vara. Olukord lahendati
siiski rahumeelselt, tootmise jätkamiseks ostis
Nuia PMT praegused
hüdrosilindrite tootmise
hooned.
Ajapikku on mitmest
tootmissuunast loobutud. Selle sajandi algul
otsustati lõpetati autot-

pidamisega. Hinnaga me
mahukaupades ei konkureeri, aga muus osas
täidame edukalt elanike
jaoks lähikaupluse funktsiooni. Meie pood on eriti
hinnatud nii lähemal kui
kaugemal laia rauamaterjali valiku poolest.
Põhitegevuseks on aastatega kujunenud hüdrosilindrite tootmine. Enne
aktsiaseltsi asutamist remonditi maaparandusmasinate hüdrosilindreid. Esimestel aastatel
tehti koostööd Soome
ettevõtetega, kus saadi
õpetust hüdrosilindrite
valmistamisel. Siseriikliku
nõudluse tekkimisel just
AS Sami näol hakatigi
valmistama hüdrosilindreid. Algselt treiti silindri
vardad ise ja telliti varraste kroomiga katmine
Viljandist. Torud töödeldi
siledaks spetsiaalses pingis kohapeal, et need ei

Hoonete ees seisid relvastud mehed ja
kumbki pool kaitses oma vara. Olukord
lahendati siiski rahumeelselt.
ranspordi teenuse pakkumine. Kaks aastat tagasi
otsustati teha ruumi hüdrosilindrite tootmisele ja
suleti metalli osakond,
kus seni oli valmistatud
ehituskonstruktsioone ja
tehtud allhanget masinatööstustele.
Kaubandustegevuse
osas jätkame ehitusmaterjalide kaupluse Ehitusmix

kulutaks tihendeid. See
aeg ei ole võrreldav tänase olukorraga, kus me
ostame varda ja torumaterjali spetsiaalselt silindrimaterjali valmistavatest
tehastest. Aga kümnendaks tegutsemisaastaks
jõuti selleni, et pool ettevõtte käibest moodustas
hüdrosilindrite tootmine.
Ja samast ajast oleme ka

Eesti suurim hüdrosilindrite tootja. Valmistame üle
40 tuhande hüdrosilindri
aastas, mis on 60% Eestis
toodetud silindritest. Kolmandik meie toodang läheb ekspordiks, ning läbi
masinatootjate toodangu
võib meie silinderid leida
kõigil viiel kontinendil.

Kasvame koos
klientidega
Oleme kasvanud ja arenenud koos oma klientidega. Meie kliendid on
väikse ja keskmise suurusega masinaehituse
ettevõtted, kes toodavad
metsaveo kärusid, palgitõstukeid, põllutöö- ja
teehooldusmasinaid, tõsteseadmeid, presse ja viivad ellu muid huvitavaid
projekte, kus vajatakse
silindreid. Me ise ütleme,
et silinder teeb masinas
peituva jõu nähtavaks,
liigutades masina osasid.
Kuigi silindri tööfunktsioon jääb samaks, toimub siiski pidev areng.
Tulevad juurde klapid,
leevendid, elektroonilised andurid, mis teevad
silindri juhtimise täpsemaks, ohutumaks. Meie
poolt toodetud silindrid
on rätsepa lahendused ehk
me projekteerime silindri
vastavalt tellija vajadustele. Oleme 30 aasta jooksul
projekteerinud üle 8000 erineva silindri mudeli, millest
tootmises kasutame aastas
umbes seitsesadat. Kõige
vanema mudel number on

4, mis näitab, et silinder võib
olla kasutuses väga pikka
aega ja erinevatel masinatel,
samas kui mõnda mudelit
kasutatakse ainult korra
ühes projektis.

Ettevõte ilma inimestata
ei tööta. Oleme oma 55
töötajaga keskmise suurusega ettevõte. Palga
osas maksame pealinnaga
võrdset keskmist palka.
Algusest peale töötab ettevõttes neli inimest. Samas on peale kasvanud
uus noorte põlvkond.
Hea meel on, et viimase
3 aasta jooksul on kümnesse meie töötaja perre sündinud laps. Siiski
oleme pidanud palkama
ka neli renditöölist Ukrainast, kuna töömahud
suurenevad kiiremini, kui
me suudame keevitusse
ja arvjuhtimisega treipinkidele uusi töötajaid
leida või välja õpetada.
Seetõttu ootame oma kollektiivi alati õpihimulisi
ja metallitööst huvitatud
inimesi, keda kohapeal
välja õpetada.
AS Nuia PMT on tegutsenud 30 aastat. Tänan
kõiki kes on panustanud
ettevõtte tegevusse, mille
tulemusena oleme suurim hüdrosilindrite tootja
Eestis, kindel partner oma
töötajatele ja koostööpartneritele.
ARVO MALING
juhatuse esimees,
AS Nuia PMT
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Piiriülene koostöö viib sihile
Haldusreformi käigus
nelja omavalitsuse liitumisel moodustunud
Mulgi vald on hea näide
eesmärgipärase piiriülese koostöö vedajast,
kes aitab uksi avada ja
kohalikku elukeskkonda edendada.
Pealinnast vaadatuna
on Mulgi vald võrdlemisi
kauge väike omavalitsus, kus elab vaid 7400
inimest. Ometi on seda
rohkem kui naabervallas
Häädemeestel või teisel
pool piiri asuvas Rūjiena
novads'is. Samas on seda
poole vähem kui eemal
asuvas Valga vallas, mida
teatakse vast ainsana
Brüsselis regionaalvaldkonna ametnike poolt,
kes on kokku puutunud
Eesti-Läti piiriala temaatikaga. Piiriülese koostöö reaalsus on siiski kirjum, kui see välja paistab
ning viimastel aastatel
on hakanud selles kaasa
rääkima ka Mulgi vald.
Näiteks on Mulgi vald
koos Rūjiena novads'i ja
teiste Eesti ja Läti piiriala
omavalitsustega juba
2018. aastast korduvalt
tõstatanud piiriüleste riigiteede seisukorra mure,
mis mõjutab probleemina ka piirkonna sotsiaalmajanduslikku ja
sotsiokultuurilist arengut. Ühtlasi hoiab see tagasi piiriülest liikuvust.
Kuna riigiteed ei ole
kohaliku omavalitsuse
pärusmaa ning piiriüleste teede kasutatavus
ei ole sageli võrreldav
sisemaal asuvate suuremate riigimaanteedega,
on olukorra lahendamine ühe omavalitsuse
seisukohast võrdlemisi
keeruline. Kuna piiriala
on hõredamalt asustatud ja sealsed liiklussagedused madalamad,
ei asu piiriülesed teed
riiklikus teehoiukavas
kuigi kõrgel kohal.
Kavas olevate teelõikude pingerea koostamisel
lähtutakse seejuures teatud kriteeriumitest. Kriteeriumid töötavad välja
Transpordiameti eksperdid, kes omakorda
saavad vajadusel suuniseid vastavast ministeeriumist, mis juhindub
omakorda vajadusel ka
Vabariigi Valitsuse tegevusplaanist, mis on igati
tavapärane, mõistlik aga
ka kuluefektiivne praktika. Samas võiks küsida,
kas kõike saab mõõta
kriteeriumides – seda

FOTO: AIVO JOAMETS

eriti, kui teelõigul on
mõju ka teiselpool piiri
toimetavatele inimestele
ja ettevõtetele? Kohalikud omavalitsused võivad sellistes tingimustes
näha kasu ja abi just
piiriüleses koostöös, et
leida oma murele piiriülene ühine lahendus.
Õnneks lihtsustavad
seda protsessi teatud asjaolud – näiteks on Eesti
ja Läti vahel juba 2004.
aastast toimiv valitsustevaheline komisjon ning
2007. aastast käivitus ka
piiriülese koostöö programm, mis aitab ühiseid
projekte kaasfinantseerida. Sellest programmist
on kasu saanud mitmed
omavalitsused ning ka
riigiteede korrastamist
on selle kaasabil ette
tulnud. Seda viimati
2007–2013 perioodil, mil
korrastati 3 piiriülest
teed, millel on olnud
üsnagi suur mõju. Toon
siinkohal näite ühest
konkreetsest teelõigust
– tee nr 54 „Karksi-Nuia–
Seda jõgi“ näol (0,7 – 12,6
km). 2011. aastal oli selle teelõigu ööpäevane
keskmine liiklussagedus
195 autot, mis kasvas
pärast korrastamist 299
peale 2014. aastal ning
küündis 411 autoni 2020.
aastaks. Samasugune
efekt ilmnes ka piiriala
teises otsas, tee nr 68
„Ape–Mõniste“ (0–8,8
km) puhul, kui 2011.
aasta näitajad 295 pealt
kasvasid 2020. aastaks
üle 600 auto.

Kuigi teede korrastamist
plaaniti ka 2014-2020
perioodi Eesti-Läti programmis ja see langes
ebasoodsate asjaolude
ilmnemisel toetussuundade seast välja, on olud
muutumas. Ettevalmistamisel on 2021–2027
perioodi uus programm,
kus piiriala riigiteedel
tuleb korrastamiseks
uus võimalus. See kõik
on alguse saanud aga
omavalitsuste heast
koostööst mõlema riigiga – näiteks aastal 2015
esitasid piiriala omavalitsused valitsustevahelise komisjoni päevakorda
piiriüleste kruusakattega riigiteede mure, mis
kuni 2019. aastani püsis
komisjoni päevakorras
võrdlemisi passiivselt.
Olukord muutus võrdlemisi kiiresti, kui oktoobris 2019 algatas Mulgi
vald koos 5 teise Eesti ja
Läti piiriala omavalitsusega koostöömemorandumi, mille eesmärki on
leida lahendus mainitud
probleemile.
Tulemusena moodustus omavalitsuste eestvedamisel töörühm, mis
kaasas töösse ka mõlema
riigi maanteeameti spetsialistid, kelle abil selgitati välja täpselt need
teelõigud, mis vajaksid
mustkatte alla viimist
ning toetaksid piiriala
arengut maksimaalselt.
Tulemuseks moodustus
teedest pingerida, kus
on esile toodud teelõigud vastavalt prioriteetsusele ning seal juures

on arvesse võetud ka
reaalsust. See on süsteemne argumentatsioon, mis võtab arvesse
võimalusi ja kriteeriume. Siinjuures on mul
olnud au olla osaline
sellesse protsessis, mille
sarnased koostöö algatused loovad tingimusi
selleks, et ühel päeval
on ka Eesti-Läti piirialal
funktsionaalseid alasid
sarnaselt Tallinn-Helsingi piirkonnale. Sinna
on mõistagi veel pikk
tee minna ning oludki
on teised aga esimesed sammud on tehtud
ja määrav roll nendes
arengutes on just kohalikel omavalitsustel.
Kui vahepeal on Mulgi
valla riigiteede arengus toimunud muutused, siis teisel pool piiri
Rūjienas olukord eriti
muutunud ei ole. Sealse
omavalitsuste jaoks oluline piiriülene teelõik on
küll tuvastatud, täpsustatud ja pingereas esile
toodud koos vajaliku
statistikaga, aga lähiajal
ei ole lootust, et Läti
pool seda mustkatte alla
viiks. See ei asu sealses
pingereas eriti kõrgel
kohal, mis võtab aluseks
jällegi Läti kriteeriumid
ja sealsete pädevate asutuste suunised. Samas
on tekkimas olukord,
kus Eesti poolel Transpordiamet oma riikliku
teehoiukava ja Vabariigi
Valitsuse tegevuskava
alusel jõuab järgmiseks
aastaks teede probleemi
küll lahendada aga lätlaste mure on endiselt
lahenduseta. Piiriülese
regionaalpoliitika seisukohast on tegemist
pooliku lahendusega.
Selleks, et ühel päeval
tekiks Eesti ja Läti vahele
ka funktsionaalsed alad
vastavalt reaalsuse võimalustele oleks mõistlik
selleks tagada seda soodustavad eeltingimused.
Transpordi, logistika ja
piirkondade ühenduste
olulisust on rõhutanud
ka G20 tööstusriikide
arengutöörühm, mis
peab seda moodsa ühiskonna üheks alustalaks.
NB! Alates 1. juulist
2021 hakkab Rūjiena
kuuluma Läti haldusreformi järgselt Valmiera
novads'i koosseisu.
HANNES NAGEL
väliskoostöö ekspert

SOOMEUGRI SUVI

Mulgimaal
Terve suve vältel SOOME-UGRI KOOMIKSITE NÄITUS
Abja-Paluojal Pärnu mnt 19 akendel

JUUNI
26.06

Mulgimaa peremäng soome-ugri rahvastega
Halliste kihelkonnas

JUULI
01.-31.07 ülemulgimaalised mulgi mustri
kudumiskohvikud-töötoad
03.07
Mulgimaa peremäng soome-ugri rahvastega
Tarvastu kihelkonnas
09.-11.07 Karksi kihelkonna päevad, dokumentaalfilmiseansid soome-ugri rahvastest Karksi-Nuia
Kultuurikeskuses
10.07
Mulgimaa peremäng soome-ugri rahvastega
Helme kihelkonnas
16.-18.07 33. ABJA SUVEPÄEVAD
16.07 kodukohvikute õhtu
17.07 laat, kontserdid, tänavakorvpalliturniir,
rammumehe võistlus, peoõhtu
Terminaatori ja RetroKiirabiga
18.07 spordipäev, isetehtud veesõidukite ralli,
haabjaralli jpm
17.07

soome-eesti näitekirjaniku Hella Wuolijoki 135.
sünniaastapäeva tähistamine Alal
17.07
Mulgimaa peremäng soome-ugri rahvastega
Karksi kihelkonnas
22.-25.07 Tõrva Tule Päevad
24.07
Mulgi peo tuli liigub läbi Mulgimaa
24-25.07 III Mulgi Söögi Vestival
Mulgi Pruulikojas Kõvakülas Kiini-Hansu talus
30.07
rahvusvaheline soome-ugri pärandturismi
foorum „Kuidas luua pärandturismi sihtkohta?“
Polli Aiandusuuringute Keskuses kell 11-16
31.07
VI MULGI PIDU „Mia ja sia ütenkuun“
Karksi mõisapargis
käsitöö- ja Mulgi toidu laat, õpitoad, rongkäik,
kontsert, simman koos soome-ugri rahvastega
AUGUST
07.08
Mulgimaa peremäng soome-ugri rahvastega
Paistu kihelkonnas
14.08
Pitsafest Suure-Kõpu mõisapargis ungarlastega

14.08

Juhan Simmi sünniaastapäevale pühendatud
kontsert Tarvastu kirikus, etendus “Kosjasõit”
Kivilõppes Simmi talus

15.08

kontsert-etendus „Nukitsamees 40“
Urissaare Rantšos

20.08

Juhan Simmile ja August Kitzbergile pühendatud
etendus “Kosjasõit” Kivilõppes Simmi talus

20.-21.08 Urissaare kantrifestival Urissaare Rantšos
27.08
Mulgi mustrite kudumise väljanäituse avamine
Abja-Paluojal Mulgi Ukuvaka hoovis kell 17
27.08
rahvusvahelise akordioniorkestri Baltic
Tremolo 20 juubelikontsert
Abja kultuurimajas kell 19
SEPTEMBER
04.09
soome-ugri rahvaste toidu tänav ja käsitöölaat
Abja-Paluojal
10.-11.09 14. Karksi meefestival Karksi-Nuias
Mulgimaa kultuuriasutustes toimub erinevaid
soome-ugri teemalisi näitusi.
NB! Kava täieneb ja võib muutuda.
LISAINFO: www.mulgimaa.ee
Finno-Ugric Capital of Culture 2021

Foto: Marnek Tugevus
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Mulgimaa – soome-ugri kultuuripealinna aastal
Mulgimaa pole veel enne
olnud nõnda jõuliselt ja
uhkelt pildis kui tänavu.
Kõik see on tänu ühistele
eesmärkidele ja nende
nimel tegutsemisele, et
tutvustada siinset kultuuri ja ajalugu ning toetada kohalikku ettevõtlust. Et Mulgimaa võlu ja
hiilgus kestaks igavikku.
Mida tähendab tänavune Abja-Paluoja soomeugri kultuuripealinna tiitel Mulgimaale? Kindlasti
au, uhkust, tähelepanu ja
koostööd – see aga puudutab meid kõiki. Mulgid
on vägevad ja nutikad
ning Mulgimaa Eesti üks
tugevaima identiteedi ja
kultuuriga piirkondi.
Soome-ugri kultuuripealinna aasta on toonud
tähelepanu keskpunkti
kultuurilise mitmekesisuse ja pärandi teema
ning annab jõudu ja tuge
kõigile hõimurahvastele,
kuid ennekõike on see
kokku toonud ja jõustanud meid, mulke.
Eks soome-ugri kultuuripealinn 2021 ole ka meie
ühine, kogu Mulgimaa ja
lähipiirkonna projekt, mis
hõlmab kõiki omavalitsusi, külasid, kultuuri- ja haridusasutusi, ettevõtjaid.
See on ainulaadne võimalus kogu Mulgimaale,
millest oleme juba praeguseks saanud rohkelt
kasu.
Alates sellest, kui Abja-

Paluoja valiti soome-ugri
kultuuripealinnaks, on nii
hõimlaste, eestimaalaste,
aga ka ajakirjanduse huvi
meie inimeste ja kultuuri
vastu jõudsalt kasvanud.
Uuritakse, kus siis ikkagi
Mulgimaa asub, mida
iseäralikku siit leida võib
ja mida mulgi kultuuripealinna aastal ära teeme.
Mulgimaast ja soomeugri kultuuripealinnast
on kõneldud õige mitme
kandi pealt, seda nii siin
kui seal, raadios ja teles,
ajalehes ja ajakirjas. Näiteks kirjutas Eesti Päevaleht Mulgimaa juurtega
naistest, Pere & Kodu
soome-ugri muinasjuttudest ja Sakala soome-ugri
keelepuust. Naisteleht
pakkus põnevaid fakte
soome-ugrilaste ja mulkide kohta ning Õhtuleht
tegi mälumängu. Terevisioonis käisid külas meie
oma Lõõtsavägilased ja
Lõõtsanoobid, ETV+
võttis mulkidega haabjapuud maha, Prillitoos
õppis tegema mulgi sööke
ja OP kuduma hõimuvai-

Juuni teisel nädalavahetusel väisasid Mulgimaad ersad ja mokšad. Mulkide ja hõimlaste ühisel peol Ala rahvamajas riietasid külalised mulgi mehe
Harri Laande oma rahvarõivaisse. 								
FOTO: TAAVID MEEDIA

pa. Rääkimata uhketest
sündmuste pildigaleriidest ja rahvusvahelistest
kajastustest Venemaal,
Soomes ja Ungaris. Seega
teemasid ja inimesi, kellest-millest Mulgimaaga
seotult kirjutada või mida
näidata, meil jagub, ning
kui sama hästi edasi, võib
varsti päris kindel olla, et
enam keegi ei arva traditsioonilise Mulgi korbi
sisse käivat kohupiima.
Mulgimaast on rohkelt
juttu igal pool, mistõttu
on oma inimesed ja kogukond saanud heldelt inspiratsiooni, haaranud võimalusest ja ellu kutsunud
pisemaid ja suuremaid
algatusi. Üheskoos oleme kogunud rahvuslikke
mustreid, olgu need siis
postkastidel või vanaema
kootud kinnastel. Näiteks
Komimaalt saabusid meile imelised sokimustrid ja
Ülem-Võtšegda maalingud. Samuti üks tõeliselt
vana ja ehe Mulgi korbi
retsept siitsamast Mulgimaalt.
On tunda, et inimesed
on hakanud varasemast
enam ka mulgi keele
ja kultuuri vastu huvi
tundma ja oma mulgi
juuri taga otsima. Mulgi
Kultuuri Instituudile on
tulnud palju küsimusi
näiteks selle kohta, kas ja
kuidas saab õppida mulgi
keelt.
Kuna soome-ugri kultuuripealinna aasta pea-

teema on mulgi muster
ja käsitöö, tekkis KarksiNuia Kultuurikeskuse
naistel väärt mõte kududa
kogukonnaga üheskoos
valmis vaip. Tänaseks on
hõimuvaip juba kolme
ja poole meetrine ning
pikkust kogub see veel
kahe kuu jooksul, misjärel
läheb esimesele väljapanekule Mulgi peol.
Pealinna auks on valminud mitmed uudistooted.
Ja see, et ettevõtja on
võtnud südameasjaks
teha valmis spetsiaalselt
meile pühendatud toote,
on väga suur asi. Mulgi
Pruulikoda pruulis kultuuripealinnale päris oma
õllesordi „Hõimlane“.
Selle õllega sammume
tõeliselt ürgsetel radadel,
sest kesvamärjukese valmistamisel on kasutatud
ära terve seljatäis kuusevõrseid. Pajumäel on
valminud vepslaste pulma kohupiim ning Abja
päevakeskuses kõigi Mulgimaa viie kihelkonna
mustritega padjad, toolid
ja lauad mulgi mustriga,
saunalinad, lõikelauad,
savinõud, kotid ja pajakindad. Meie suur tänu
selle eest! Usume, et need
ettevõtmised ja koostöö
innustavad teisigi.
Lisaks oleme teinud
ettevõtjatega kõvasti
tööd, et tuua poodides
nähtavale rohkem Mulgi
kaupa. Võibolla polekski
kultuuripealinnata me

nõnda aktiivselt ühiste
unistuste ja eesmärkide
nimel tegutsenud.
Tohutu on olnud ka
omavalitsuste panus, mis
on andnud jõudu, et korraldada parim pealinna
aasta programm. Soome-ugri kultuuripealinna
programmi ei saaks ka
läbi viia ilma kogukonna, Kultuuriministeeriumi, Eesti Rahvakultuuri
Keskuse, Hõimurahvaste
programmi ja Eesti maaelu arengukava Leaderi
meetme toeta.
Rohkem kui pool aastat
on pealinna programmiga minna. Palju oleme
üheskoos ära teinud, aga
kindlasti jõuame veel.
Juunis külastasid meid
sõbrad ersalased. Tutvustasime ersadele oma
kombeid, ornamente ja
muusikat, nemad meile
omi. Alguse saab ka suur
Mulgimaa peremäng, mis
toetab Mulgimaa elanike
omavahelist koostööd
ning tutvustab siinseid
tuntud ja veel tundmatuid kohti, siin elavaid
inimesi ning kogukondi
nende igapäeva toimetamistes. See on mäng,
kus osalejad saavad ise
aktiivselt kaasa lüüa.
Juunis osaleme veel tänavusel soome-ugri maailmakongressil Tartus, kus
anname soome-ugri kultuuripealinna tiitli maailmakongressi toimumise
ajaks üle Tartu linnale.

Abja-Paluoja kui Mulgimaa pealinn võõrustab
16.-18. juulini 33. Abja
suvepäevi. Toimub kodukohvikute päev, kontserdid, peoõhtu Terminaatori ja RetroKiirabiga ja
viimasel päeval kujuneb
põnevaimaks vaatemänguks paadiralli ja haabjate
võidusõit. Juuli lõpus on
meil aga võimalus ja suur
au tutvustada pärandturismi seminaril Mulgimaa turismistrateegiat.
Hea meel on olnud näha
ühes suunas mõtlevaid
ja ühiste eesmärkidega
inimesi, kellega on koos
arutletud tegevuste üle,
mida Mulgimaal turismi
edendamiseks teha nüüd
ning tulevikus. Pärandturismi seminari eesmärk
on leida koostöökohti eri
riikide vahel. Koostöö ja
ühised eesmärgid viivad
meid edasi.
Juuli üllatab veelgi. Legendaarsed, eripalgelisi kultuuri-, spordi- ja
vabaajasündmusi tulvil
Tõrva Tule-Päevad ootavad festivalimöllust osa
saama nii noori kui vanu,
nii suuri kui väikeseid.
Festivali kulminatsiooniks
on 25. juuli õhtul toimuv
Tõrva Tulede Öö, kus
Tõrva kesklinnas ümber
Veskijärve lookleval valguskunsti- ja muusikarajal saab näha ainulaadseid
valgusinstallatsioone,
kuulata maagilisi helisid
ning põlema süüdatakse

suurim lõke, mida Eestis
sel aastal nähtud. Samal
ajal toimub Mulgi vallas
III Mulgi Söögi Vestival
Mulgi Pruulikojas Kõvakülas, Kiini-Hansu talu
õues ja ruumides, kus võimalik maitsta mulgipärast
toitu ja jooke.
Tõsi, eks COVID-19 on
põhjustanud tõrkeid ka
meie plaanides. Kuuendat
Mulgi pidu „Mia ja sia
ütekuun“ oleme pidanud koroonaviiruse tõttu
juba kaks korda edasi
lükkama. Mulkidena oleme jonnakad, mistõttu
lubame, et kauaoodatud
Mulgimaa traditsioone,
kombed ja pärimust tutvustav kogu pere lauluja tantsupidu toimub ja
peetakse hõimrahvastega
maha 31. juulil Karksi
mõisapargis. Oleme seda
pikalt ette valmistanud.
Tegelikult algab pidu juba
varem, 24. juulil, kui Mulgi peo tuli viiakse koos
mulkide ja hõimurahvaste esindajatega igasse
kihelkonda ja süüdatakse
Mulgimaa kõrgeimas tipus Härjassaare mäel. Just
nagu suurel laulupeol,
rändab suur peotuli üle
kogu Eestimaa.
4. septembril ootab kõiki huvilisi rikkalik soomeugri rahvaste toidu tänav
ja käsitöölaat.
Olgem veelgi hakkajamad, algatagem põnevaid
ühistegemisi ja korraldagem kultuuripealinna
aastal suuremaid ja väiksemaid sündmusi, näitusi,
kontserte või õpitubasid,
kas siis veebis või vabas
õhus. Ja andkem oma
toimetustest märku Mulgi
Kultuuri Instituudile, et
saaksime olla veelgi paremini pildis ja et info põnevatest tegemistest jõuaks
võimalikult paljudeni.
Võime juba tõdeda, et
kultuuripealinn on hoogustanud infovahetust ja
koostööd. Kuigi kultuuripealinna aasta saab ükskord otsa, siis Mulgimaa
oma ilu ja võluga jääb.
Loodame, et jäävad ka
ühised eesmärgid, senine
infovahetus ja tugev soov
koostööks.
Rohkem infot soomeugri kultuurisündmustest
leiad veebilehelt mulgimaa.ee ja Facebookist
Soome-ugri kultuuripäälinn 2021
Ilusat suve!
AVE GRENBERG

Mulgi Kultuuri Instituudi
juhataja ja kultuuripealinna
programmi eestvedaja
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Loome oma Mulgimaa!
28. mail Karksi-Nuia
kultuurikeskuses aset leidnud Mulgimaa turismistrateegia seminar tõi kokku
innukad asjahuvilised,
kellega koos sai läbi arutatud ja üle vaadatud visioon,
eesmärgid ja võimalused,
arendamaks Mulgimaad
atraktiivseks turismisihtkohaks.
Ühel meelel oldi selles,
et Mulgimaa organisatsioonid, ettevõtted ja tegutsejad peaksid tegema
omavahel koostööd, olema ühtses infoväljas ja
avaldama oma tegemistest
ajakohast teavet ühisel
infoplatvormil, et meie
kandi tegemised oleksid
lihtsasti leitavad nii meie
endi kui külaliste jaoks.
Samuti oli osalejatele selge
see, et turismivaldkonna
arengueesmärkide efektiivseks saavutamiseks
peaks Mulgimaa turismiala juhtimisega tegelema
konkreetne meeskond,
mida täna veel ei ole.

Kui seminaril olid fookuses Mulgimaa ühtne
turundamine ja viisid,
kuidas suurendada inimeste huvi Mulgimaa külastamise vastu, siis kerkib
ehk kõigepealt küsimus, et
mida me täpselt oma külalistele pakume? Milline on
meie Mulgimaa? Milliseid
kogemusi siit leiab? Kas
Sina, Mulgimaa elanik,
tunned end mulgina ja
milliselt Sa mulkide olemust tunnetad?
Kas pole nii, et meie
oma kodukoha elu peab
meile endile kõigepealt
olema hingelähedane,
tähenduslik ja tõeliselt
rõõmupakkuv, et sooviksime elevusega jagada
meie kandi võlusid ja oma
vägevaid ettevõtmisi oma
külalistega? Saavad ju siis
ka külalised siit selle päris kogemuse, mis hinge
puudutab. On ju üldse
esmatähtis see, et meie
inimesed oleksid oma kodukohas ise õnnelikud ja
innustunud looma ja te-

gutsema. Kas täna on see
Mulgimaal nii? Kas Sulle,
armas mulk, meeldib siin?
Mis võiks olla teisiti, et
oleks eriti tore?
Vaadates mulkide ajalugu ja tegelikult ka paljusid
meie tänaseid inimesi, siis
paistab ja võib ära tunda,
et mulk on üks südikas,
eesmärgikindel ja ettevõtlik inimene, kes saavutab,
mille on sihiks seadnud.
Mis te arvate, kallid mulFOTO: MAE RAE
gid, kui vaatame nüüd Mulgimaa turismistrateegia seminar Karksi-Nuia kultuurikeskuses 28. mail 2021.
otsa oma elule meie imeliselt maalilises kodupaigas, laline, kes Mulgimaale mulgi kohvikud, vägevad naeratamisest ja üksteise
otsime igaüks enesest üles siseneb, leiab eest puh- omanäolised sündmused hoidmisest igal sammul
selle südika mulgi, kelle ta looduse ja lilleväljad, ja õdus elukeskkond loo- oma igapäevaelus. Me
julgete ettevõtmistega on kus sumisevad õnnelikud vad võrratu atmosfääri taibukad saame ju aru, et
raske sammu pidada ja meepealinna mesilased, - selline on meie Mulgi- ainult enese peale mõtloome koos omale sellise talude juurde suunavad maa! Aga ei see ega ka lemisest jääb õnneks väelu Mulgimaal, et me ei viidad, kus võtavad vastu see, millest unistad Sina, heks, sest kui naabril ei ole
vahetaks oma kodu enam rõõmsad ja ägedad ini- ei tule iseenesest - selleks hea, siis lendab see seeme
millegi muu vastu? Kui mesed, kes jagavad oma on vaja meie mulgi julgust igal juhul ka meie põllule.
ehk näitame ette, kuidas südamega loodut, meie ja sihikindlust! Kas meie, Jagame väärt seemet ja
unustada vingumine ja asulates toimivad nutikad mulgid, tõesti lepime vä- loome koos ühe saagika
Mulgimaa! Sest siin on
luua ise ja üheskoos ko- lahendused, silma paista- hemaga?
ilus elada!
Kallid
kaaslased,
hoiavad
isemõtlevad,
teotahgukond, mille ettekujutatelised
ja
teravad
õpilased,
me
kokku,
saame
kokku,
mine esialgu mõnevõrra
inimesed on ühtehoid- unistame, teeme koostööd
REELIKA MAISTE
julgust nõuab?
mulk
Julgen unistada, et kü- vad ja hoolivad, mõnusad ja teostame! Alustame

Avatud talude päev tuleb taas
Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub sel
aastal pühapäeval, 25. juulil ning sarnaselt varasemate aastatega võtavad osa
talusid külalisi vastu juba
ka laupäeval, 24. juulil.
Sel aastal on avatud talude päevale kokku registreerunud 277 talu ja maaettevõtet üle Eesti.
Viljandimaalt on osalemas 17 talu, neist 3 asuvad
Mulgi vallas ning on külastajatele tuntud juba ka
eelmistest aastatest:
Pajumäe talu tutvustab mahepiima teekonda karjamaalt läbi lehma
erinevate piimatoodeteni
välja – kohupiim, kohupiimakreemid, jogurtid, või,
koor, juust. Kõiki erinevaid
mahepiimatooteid saab kohapeal maitsta ning kaasa
osta. Lisaks saab kohapeal
tutvuda ka teiste piirkonna
väiketootjate toodanguga;
Seedri Puukoolis saab
osaleda igal täistunnil toimuvatel ekskursioonidel
viljapuu- ja marjapõõsaistikute vahel ning tutvuda
puukooli toimetamistega;
Mulgi Pruulikoda tutvustab pruulikoja tegemisi ning
korraldab laupäeval kontserdi ja pühapäeval kohalike toodete laada koos Mulgi
Väiketootjate Liiduga.
Enamus Viljandimaa taludest on osalenud avatud

Avatud talude päev 2020 Kärma talus. 						

talude päeval juba ka varasemalt, kuid sel aastal on
Viljandimaal ka neli uut
talu, kes avavad külastajatele oma uksed esmakordselt:
Muraka Farm: lüpsi- ja
noorkarja kasvatus;
Säga-Aaviku talu: mahe
lihaveisekasvatus, maasika- ja astelpajukasvatus,
köögiviljakasvatus, linnukasvatus;
Krati-Söödi talu: marjakasvatus, köögiviljakasvatus, vutid, küülikud, käsitöö, majutus, toitlustus,
hoidised, suitsuliha, suitsuvorstid, pagari- ja kondiitritooted, meelelahutus;
Pärsti mõis/Pärsti laste-

aed: lapitehnikas käsitöö,
Pärsti mõisa ajalootuba,
Pärsti renoveeritud lasteaed.
Varasemast juba tuttavad
Viljandimaa talud, mida
on võimalus ka sel aastal
külastada, on:
Risttee talu taimeaed:
püsilillede kasvatamine ja
paljundamine, kollektsioonaia tutvustus;
Arujaagu talu: lambakasvatus;
Viinakingu talu: kalatoodete valmistamine ja müük,
iluaiandus;
Kärma talu: loomakasvatus (lambad, šoti mägi-

veised, kanad, mesilased)
ja käsitöö; poollooduslike
koosluste taastamine ja
hooldamine;
Marjavabrik OÜ: vaarikakasvatus;
Rohekalda aiand: suvelillede ja viinapuuistikute
kasvatus;
Nõrga talu: püsilillede
ja ilukõrreliste kasvatus,
püsilillede kollektsioonaed;
Kildu ratsakeskus- külalistemaja: ratsutamine,
toitlustamine, majutus, loomapark;
Asu talu: iluaiandus –
päevaliiliate, flokside, hostade kollektsioonaed; Eesti
tõugu hobuste kasvatamine

FOTO: RAILI UIBOPUU

ja aretus; mägiveised lemmikloomana;
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool: põhija gümnaasiumihariduse
baasil kutsekeskhariduse
võimaldamine, täiskasvanutele tööalaste koolituste
korraldamine.
Mulgi vallale jääb lähedale veel ka ajaloolise Mulgimaa piiridesse jääv Mulgi
jaanalinnu talu (jaanalinnukasvatus) Tõrva vallas,
mis on samuti külastajatele
tuttav juba eelmistest aastatest.
Avatud talude päevast on
saanud Eestimaa suve lahu-

tamatu osa. See ettevõtmine
loob hea võimaluse näha,
kuidas kasvatatakse head
ja maitsvat Eesti toitu ning
milliste põnevate asjadega ettevõtlikud inimesed
maal tegelevad. Igal talul
on nendeks päevadeks oma
programm.
Eelmisel, 2020. aastal sündis avatud talude päeva
külastusrekord – kokku oli
külastusi üle Eesti üle 213
000.
2021. aasta avatud talude päeva korraldavad
Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eestimaa Talupidajate
Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Korraldamisse on kaasatud
ka kohalikud Leaderi tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant. Avatud
talude päeva korraldamist
rahastatakse Eesti maaelu
arengukavast 2014–2020 ja
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist.
Rohkem infot leiab lehelt:
www.avatudtalud.ee, kus
on üleval ka talude kaart,
kuhu enne avatud talude
päeva lisanduvad ka talude
programmid. Samuti on
Facebookis üritus Üle-eestiline avatud talude päev
2021.
TUULI MCGINLEY

Mulgimaa Arenduskoda

Abja Gümnaasiumi lõpetas 76. lend. 12. klassi lõpetajad (vasakult paremale):
Tagumises reas: Sander Saik, Kris Elblaus, Robin-Jakob Heinaste, klassijuhataja Siiri Meidla, Karlos-Rein Tiik, Garlis Hendla, Marko Veiber,
Olden Puna (lõpetas kuldmedaliga).
Esimeses reas: Arianna Demjanovitš, Heliis Pruuns, Kelly Kasela, Karmen Kask, Samantha Volkova, Iti Marii Varik. Pildilt puudub Kadri Aria.
FOTO: KEIJO KOORT

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi lõpetas 61. lend. 12. klassi lõpetajad (vasakult paremale):
I rida: Cärol Ruukel, Aiki Urm, Hanna Johanson, Laura-Jessika Liiv, Klassijuhataja Mariliis Sang.
II rida: Kerli Kangur, Ebe Meos, Tairi Mirka, Anete Loreen Saar.
III rida: Gert Lehtme, Kristi Suigusaar, Merili Adamson, Karmela Hansalu.
IV rida: Kevin Rull, Enrico Hänilene, Maido Õun, Bruno Pugal, Martin Adelbert, Braien Reichenbach.

Hea lasteaia- ja koolilõpetaja. Palju õnne Sulle!
Rõõm on näha, et tunned saavutatu üle uhkust ja
oled valmis taas elus edasi liikuma. Mitmed aastad
tublit tööd on andnud tulemuse. Selle aja jooksul
oled omandatud hulgaliselt uusi teadmisi ja välja
on kujunenud harjumused, eluhoiakud ja väärtushinnangud. Isiksused kujunevad seostes, mida
luuakse lasteaias, kodus, koolis, huvitegevuses ja
sõpruskondades. Iga osapool on tervikpildis justkui üks pusletükk. Tükid on aga igaüks isemoodi
kujude ja nõksudega. Täpselt nii ainulaadne nagu
iga inimenegi. Meil kõigil on nendes seostes oma
osa. Omavalitsus on loonud õppijatele tingimused, mis toetavad tänapäevaste õppemeetodite
rakendamist. Õpetajad on andnud oma parima,
et uued teadmised jõuaksid õpilaseni ja ta need
omandaks. Lapsevanemate kanda on olnud koduse õpikeskkonna loomine, kust ammutatakse
enesekindlust ja turvatunnet. Aga vaieldamatult
olulisim roll on olnud Sinu enda kanda. Tugev
tahe ja sihikindlus oma eesmärkide saavutamisel
on see, mis viinud Sind soovitud tulemusteni.
Soovin, et Sul oleks edaspidigi piisavalt tarkust
hoida enda ümber neid inimesi, kellest hoolid ja
kellele läheb korda Sinu käekäik. Vanasõna ütleb
järgmist: „Kui sa soovid kõndida kiiresti, kõnni
üksi. Kui sa soovid kõndida kaugele, kõnni koos.”
Tee valikuid, millisel hetkel on vajalik liikuda üksi
ja kunas haarata kaasa inimesi, et jõuda tõelise
ja rahulolu pakkuva tulemuseni. Maailm ja tehnoloogia arenevad kiiresti. Et arenguga kaasas
käia, tuleb olla avatud, innovaatiline ja kiiresti
kohanev. Julge esitada endale väljakutseid: katsetada piire ning neid ületada. Selleks on Sulle vaja
vahendeid, millest haridus on üks paljudest, aga
ka peamistest, mis Sind toetab. Ära kunagi karda
oma mõtteid avaldada. Vastupidi - õppida tuleb
neid põhjendama ja argumenteerima. Julge riskida
ja katsetada, otsa vaadata ka sellele, mis ei tööta ja
leida uusi lahendusi. Ole uudishimulik, alati kohal,
siin ja praegu.
Eesmärke võib sõnastada mitmeti, ent sisu on
alati üks: soovime, et meil oleksid õnnelikud inimesed ja head kodanikud, kes saavad elus hästi
hakkama nii üksikisiku kui ühiskonnana. Selle
poole pürgimine tähendabki pidevat küsimuste
esitamist, koostööd, katsetamist ja võimalusi eksida, otsuste tegemist ja palju muudki. Pea meeles,
et eesmärkide saavutamiseks ei ole kunagi ainult
seda ühte ja õiget teed või varianti.
Elu on oluliselt mitmekesisem
ja läheneda saab alati mitmel
viisil.
Me tähistame ja tunneme
uhkustunnet üheskoos Sinuga. Selget sihti ja julgelt edasi!
IMRE JUGOMÄE
Mulgi vallavanem

FOTO: KALMER MÄRTSON
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Abja Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajad (vasakult paremale):
Tagumises reas: Kert Klaus, Kristofer Voodla, Hendrik Hallik, Urmet Sikka, klassijuhataja Anneli Ruusalu,
Urmo Sikka, Evert Kangur, Karl Hendrik Varik.
Esimeses reas: Kerli Kond (lõpetas kiituskirjaga), Kerttu Marjaana Kortesmaa, Kerli Kask, Ronja Metste,
Kendra Mäger, Lisette Loit.
FOTO: KEIJO KOORT

Halliste Põhikooli lõpetas 22. lend, kokku 10 noort. 9. klassi lõpetajad (fotol vasakult paremale):
Esirida: Kirke Murrik, klassijuhataja Marita Jeršova, Nele Rapp. Teine rida: Tuuli Tiirats, Keiri Mardisoo,
Maido Tellis, Raul Pinsel, Andris Tomson, Marju-Nella Klimov, Mirell Eiche. Pildilt puudub: Ege-Janeteli
Mehu.
FOTO: PEETER JÜRGENSON

August Kitzbergi nim Gümnaasiumi 9.a klass (vasakult paremale): I rida: Berit Kask, Kädi Pärn, Meery Ero,
Viktooria Veidenberg, Mete-Mari Oidemaa. II rida: Laura Kudak, Jan-Marcus Villbach, Roger Pugal, Tanel
Hannus. III rida: Klassijuhataja Anneli Berštein, Antek Nõmmiste, Paul Teiter, Risto Tõnisson.
FOTO: KALMER MÄRTSON

Mõisaküla Kooli lõpetas neli noort.
9. klassi lõpetajad (fotol vasakult paremale): Raheli Jürgenson, Kristi Zujeva, klassijuhataja Maile Kreevs,
Age Trumberg, Marii Hannok.
FOTO: AIN TÕNTS

Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetajate toetus
August Kitzbergi nim. Gümnaasiumi 9.b klass (vasakult paremale): I rida: Kairit Lillepeska, Helena Maling
(lõpetas põhikooli kiitusega), Ave Marleen Puusta, Mariann Pruul, Hanna Grete Käosaar. II rida: Tarvo
Teiss, klassijuhataja Liina Laanejärv, Ronja-Lisette Ööpik, Tannar Jaaksoo. III rida: Rauno Lill, Kasper Palu,
Rivo Kütt, Rommy-Paavo Piir.
FOTO: KALMER MÄRTSON

Mulgi vald maksab traditsiooniliselt koolide lõpetajatele koolilõputoetusi. Noored
saavad 50 eurot põhikooli lõpetamise ja 100 eurot gümnaasiumi lõpetamise eest
ning see kehtib ka kiituskirjata õpilastele. Kiituskiri annab lisaks 50 eurot, kuldmedal
gümnaasiumi lõpus 200 eurot ja hõbemedal 150 eurot. Toetuse saavad Mulgi valda
sissekirjutatud lõpetajad.
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Abja Lasteaia lõpetas 48. lend, kokku 11 last. Lõpetajad ja õpetajad fotol vasakult ülalt: õpetajaabi Kaja
Püvi, õpetaja Aire Kattai, õpetaja Maie Mägi, endine õpetajaabi Aime Talbach. Teine rida vasakult: Regor
Sebastian Peterson, Kert-Sander Galka, Eleanora Ruubel, Oscar Škurin. Esimene rida vasakult: Simmo
Saarman, Romet Kond, Melissa-Milana Aavik, Raiko Reimets, Nora-Liisa Pruuns, Karl Martin Jaksur, Karmo
Kasak.
FOTO: PILDIKOMPANII OÜ

Karksi-Nuia Lasteaia lõpetas 37 last.

Rebaste rühm

Õpetajad: Annaliis Almre, Heleri Rebane. Õpetaja abi Anneli Arras.
Lõpetajad: Romet Tepper, Ken-Marten Varik, Samantha Saar, Saskia Tiido, Kirtel Einstein, Harri Märtman,
Sandra Kudak, Kendra Toomla, Raiko Hallik, Ristjan Tuul, Marta-Liisa Reinbach, Romet Israel, Marily Pork,
Arabella Saaremets, Paul-Sander Põder, Ragnar Kaseväli, Robin Marjak, Marianne Mühlberg, Otto Toomemäe, Kertu Pulk.
FOTO: TAAVI BERGMANN

Halliste Lasteaed Pääsuke on ühe liitrühmaga lasteaed. Tänavu lõpetas 29. lend, kokku viis last (fotol
vasakult paremale): õpetaja Helle Lapp, Robin Einula, Kare-Liis Saar, Ketlin Sidletski, Rainis Koort, Carola
Lisell Peterson, õpetaja Kristel Leisner.
FOTO: JAANA TARKUS

Mõmmide, Oravate ja Jänkude rühmad:

Mõmmide rühm. Õpetajad: Maie Mooses, Tiiu Sõmmer. Õpetaja abi Anu Vaan.
Lõpetajad: Loviisa Kuningas, Enely Roosmaa, Anni-Loora Ruusväli, Mia-Liisa Tahker, Henri Karis, Andreas
Sander Malõšev, Anželika Murova, Eliise Siimann, Romet Virro.
Oravate rühm. Õpetajad: Annika Artla, Triinu Riis. Õpetaja abi Marina Kangro.
Lõpetajad: Katariina Allsoo, Greete Pulk, Christella Tauts, Maria Siirak, Kevin Anijärv, Dener Palu, Kennet
Kangro.
Jänkude rühm. Õpetaja Kaire Sinimets. Õpetaja assistent Merike Arm ja õpetaja abi Triin Tasang. Lõpetaja:
Madis Rull.
FOTO: MARNEK TUGEVUS

Mõisaküla Lasteaia lõpetas kaheksa last (fotol vasakult paremale):
Eleriin Aava, Laura Luhaäär, Robin Rosenberg, Peeter Pärnat, Marie Liidres, Mia Kingissepp, Õnne Mari
Raid, Kenri Niidu.
FOTO: ANNIKA LIIDRES
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Abja Muusikakooli lõpetas 8 noort. 56. lennu lõpetajad (fotol vasakult paremale): Kaisa Varik (flööt, õpetaja Helmi Värk), Elyse Järvelaht (löökpillid,
õpetaja Endel Purju), Greete Mäger (flööt, õpetaja Helmi Värk), Teili-Liis Suvi (flööt, õpetaja Helmi Värk), Lisandra Bokmane (klaver õpetaja Tiiu
Jõgi), Kimberli Voodla (klaver, õpetaja Ruth Mõttus), Madleen Saar (klaver, õpetaja Olev Raal), Ella Mari Mäger (klaver ja viiul, õpetajad Olev
Raal ja Ringa Vaiksaar).
FOTO: HEIKI VUNGI

Õisu Lasteaed on ühe liitrühmaga lasteaed. Tänavu lõpetas 35. lend,
kokku neli last (pildil vasakult paremale): õpetajad Mare Kuur ja Lilli
Siht ja lõpetajad Elise-Laureen Sosi, Annike Žarkov, Rando Verstin,
Andre Kuusk (puudub pildilt).
FOTO: MARIS PAJUMÄGI

Abja Muusikakooli noorema astme lõpetas 13 last. 4. klassi lõpetajad (fotol vasakult paremale): Simona Härsing (klaver, õpetaja Tiiu Jõgi), Harri
Harald Menning (klaver, õpetaja Tiiu Jõgi), Hendrik Rahu (kitarr, õpetaja Heiki Vungi), Liisa Marite Loit (plokkflööt, õpetaja Helmi Värk), Emil
Lindvest (kitarr, õpetaja Ants Lääts), Anna Marite Bokmane (löökpillid, õpetaja Endel Purju), Luca Luisk (klaver, õpetaja Tiiu Jõgi), Sten Eric Akel
(akordion, õpetaja Valdo Värk), Emma Emilie Lääts (klaver, õpetaja Olev Raal), Altaia Ilsen (flööt, õpetaja Helmi Värk), Grete-Liis Saarmann
(flööt, õpetaja Helmi Värk), Raimo Varik (kitarr, õpetaja Heiki Vungi). Fotolt puudub Laura Liisa Raal – kitarr, õpetaja Ants Lääts.
FOTO: ENDEL PURJU

Karksi-Nuia Muusikakooli lõpetas 46. lend. Kokku on nüüdseks lõpetanud 301 last ja noort. Lõpetajad (fotol vasakult paremale): Oliver Pulk
(kitarr, õpetaja Siim Petser), Uku Kruuse (löökpillid, õpetaja Martin Aulis)
ja kitarriõpetaja Siim Petser. Kooli lõpetas veel Elo-Ayla Piir (vabaõpe,
klaver, õpetaja Olev Raal, puudub pildilt).
FOTO: MARGUS PÕLDSEPP

Mulgi valla koolide lõpetajate leht 2021

on Mulgi valla lehe juuni numbri eriväljaanne.
Väljaandja: Mulgi Vallavalitsus
Toimetaja: Evelin Pissarenko, evelin@mulgivald.ee
Küljendaja: Merike Kask
Trükk: Vali Press OÜ
Tiraaž: 1500
Karksi-Nuia Spordikooli lõpetajad (vasakult paremale): Merili Adamson, Anete Loreen Saar ja Heidy Bergštein.

FOTO: KALMER MÄRTSON
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Tulemas on Karksi kihelkonnapäevad

Kihelkonnapäevad Karksi-Nuias.

9.–11. juuli ootame teid
Karksi-Nuia, kus toimuvad Karksi kihelkonnapäevad. Eelmisel suvel
ära jäänud sündmus on
tagasi põneva kavaga.
Kolm päeva täis head
muusikat, maitseid ja
põnevaid sündmusi.
Reede õhtul toimub
sume suvekontsert, kus
esineb armastatud laulja
Liisi Koikson koos Erki
Pärnoja ja Marti Tärniga.
Peasündmusteks on

					

kindlasti laupäevane laat,
kuhu ootame kõiki kauplema ja ostlema. Laadale
registreerimine kultuurikeskus@karksi.ee või telefonil 435 5529. Laadalaval
on sel aastal suur rõhk
Karksi-Nuia Kultuurikeskuse kuldvaral – meie
oma bändid, koorid ja ansamblid, kes viimase aasta
jooksul väga palju esineda
pole saanud. Lisaks esinejad mujalt Mulgimaalt.
Karksi-Nuia on laupäeval täidetud ka hea grill

				

lõhnaga, sest toimuvad
Eesti meistrivõistlused
ulukiliha grillimises. Külastajad saavad jälgida
võistkondade tööd ning
kindlasti saab midagi head
maitsta ka.
Lastele annavad toreda
etenduse Piip ja Tuut,
lisaks eraldi lasteala, kus
saab laadamöllust eemal
jalga puhata.
Juulis alustame ka Eesti
Taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistamisega.
Laadaalal on väljasVabamu

FOTO: MAE RAE

rändnäitus "Taasiseseisvunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust."
Külalisi ootab põnev näitus, arutelud ja demokraatiatrenn.
Laupäeva õhtul toimub
aga suur suvepidu Karksi
ordulinnuses, kus laval rokivad Shanon, Meie Mees
ja Dolores. Piletid müügil
Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja enne algust kohapeal.
Pühapäeval pakuvad
head ja paremat kodukohvikud. Karksi kandi pa-

rimad kodused maitsed,
koogi, küpsetised ja soolased ampsud. Kui soovid
kodukohvikut pidada, siis
registreeri kohvik, saates
email aadressil mae.rae@
karksi.ee hiljemalt 28. juuniks. Lisa kohviku aadress,
nimi, kontaktisik ja lühikirjeldus.
Karksi kihelkonnapäevade lõppakordiks on mõnus
kontsert vahepeal unustusse vajunud rahvapargis.
Jäääär tähistab sel aastal
oma 30. aasta juubelit ning

Karksi-Nuial on au nende
tuuri võõrustada. Jääääre
piletid on saadaval Piletilevis, Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja enne algust
kohapeal.
Täpsema ajakava, esinejad ja sündmused jõuavad
jooksvalt siia:
facebook.com/kultuurikeskus.karksi ja kultuurikeskus.karksi.ee
Suvi on Karksi-Nuias!
MAE RAE

Karksi-Nuia
kultuurikeskus

Hõimuvaipa kuduma!
Eelmisel aastal viiruse tõttu ära jäänud Abja suvepäevad sel aastal enam koroonale
jalgu ei jää. Üle aasta on rahvas oodanud ja nüüd on need tulemas.
15.–18. juuli on täis meelelahutust ja sporti, kauplemist ja taaskohtumisi.
Avaldame esialgse kava, kuhu tuleb veel lisa ja täpsustusi.
Kellaajaline kava ilmub peagi Abja kultuurimaja kodulehel ja FB lehel,
Mulgi valla kodulehel ja avalikus linnaruumis. Jälgi reklaami!

15. juuli 19.00 teatrietendus Abja kultuurimajas
16. juuli 17.00 Kodukohvikute õhtu
17. juuli
9.00
10.00
11.00
15.00
17.00
Anne Kaljumäe Karksi külamajast õpetab kõik kuduma. Kudumas AKG 7.–9. klassi tantsurühmast.

Aasta alguses Karksi
külamajja kangastelgedel
üles sätitud hõimuvaip
ootab endiselt kudujaid.
Nüüdseks juba pea 4
meetri pikkust hõimuvaipa on kudumas käinud
kõik Mulgimaa vallavanemad, mitmed tantsurühmad, ettevõtted ja ka
eraisikud.
Ootame kuduma kõiki
Mulgi peost osa võtvaid

rühmasid, laulukoore ja
muusikuid, Mulgimaa
perekondi ja ettevõtteid,
soome-ugri hõimlasi ning
eraisikuid. Nimeline silt
jääb kaunistama triipe,
mis on kootud enne Mulgi
pidu, mis toimub 31. juulil
2021.
Hõimuvaiba kudumine
kulmineerub VI Mulgi
peol, kus kududa saavad
kõik soovijad. Kui vaip

FOTO: MAE RAE

valmis, siis rändab see
ringi mööda Mulgimaad
ning lõpuks jääb püsima
Mulgi elamuskeskuses
Sooglemäel.
Kirjuta aadressil kultuurikeskus@karksi.ee
ja leiame sulle sobiva aja
kudumiseks.
KARKSI-NUIA
KULTUURIKESKUS

laat keskpargis
laadalaval kontsertprogramm, töötoad, rongisõit
Alexela 3x3 korvpall Abja-Paluoja 2021
Rammumehe võistlus
kogupere teatrietendus „Kunksmoor ja kapten Trumm“
Abja kultuurimajas
22.00 õhtune pidu –peaesineja Terminaator, kaasategev RetroKiirabi
Sissepääs platsile alates 21.00

18. juuli
Spordipäev järve ääres:
11.00 rannavõrkpall
11.00 Medalijooks lastele
12.00 ümber järve jooks
13.00 isetehtud veesõidukite ralli
14.00 haabjaralli "ABJA haABJAs 2021 open"
Broneerige kuupäevad 15.–18. juuli ja saage osa Abja suvepäevadest 2021!
Lauri Sepp,
Abja kultuurimaja juhataja

Mulgi valla infoleht
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Abja haigla suur pere
Abja haigla hooldusosakond asub vana haigla
esimesel ja teisel korrusel.
Hoolealuste voodikohti
on 50. Hoolduspersonali
kuulub 13 inimest, peale
selle hooldusõde Daisi,
kes on tööl neli päeva
nädalas. Õde jälgib iga
hoolealuse tervise seisundit, hoolitseb haigete
rohtude, määrete eest ja
kui vaja, kutsub perearsti
vaatama. Kindlustunnet
annab teadmine, et lähedase tervise halvenedes
saab asjatundlikku abi 3.
korruse õendusest.
Kahe korruse peale on
tööpäevadel rakkes neli
hooldajat, laupäeval ja
pühapäeval kolm.
Hooldushaigla välisuks
on kinni, sisse pääseb helistamise peale ja külastus tuleb eelnevalt kokku
leppida. Kõik hoolealused
ja ka hooldajad on vaktsineeritud, seetõttu on
külastamine olnud vaba
juba pikka aega, mis on
ju lähedastele ning nende
kallitele inimestele oluliselt tähtis. Kui tütred või
pojad elavad kaugemal,
saab suhelda kaasaegse
veebiühenduse kaudu,
mida aeg- ajalt ka kasutatakse.
Rõõmsad näod tervitavad mind trepil. Täidan
vastava ankeedi ja pääsen
sisse. Hooldajad ütlevad,
et töö on raske, kuid nad
on rahul, kurta ei saa.
Hea, et töö on kodukohas
olemas. Hooldaja töö ei

FOTO: KAIRIT LUISK

seisne vaid mähkmete vahetamises, hoolealuse pesemises ja toidu jagamises;
hooldaja teeb kõik selleks,
et hoolealused tunneksid
end hästi.
Hooldajad teevad oma
tööd südamega. Näha
on, et nad annavad endast parima selleks, et
täita hoolealuste soove
ja tahtmisi, kuigi vahel
on see pea võimatu. Eriti
kui palutakse viia ennast
koju. Paljudel lihtsalt pole
enam sellist tervist, et seal
omadega toime tulla. Siis
tulevadki hooldajatele
appi nende head kogemused. Uutele hooldajatele
on toeks vanemhooldaja
Elle, kellel on 27 tööaasta
jooksul kogunenud palju
väärtuslikke oskusi.
Möödunud sügisel tehti
Abja haigla hooldusosakonnas põhjalik remont.
Hooldajate uus puhketu-

ba on nüüd kohe välisukse
juures. Endisest sai kahe
voodikohaga tuba uutele
hoolealustele. Lisaks ehitati korrustele juurde väljakäigud ja vannitoad. Koridori mahedates toonides
seintel on käsipuud. Vastu
vaatab puidust kell, millele on kirjutatud: „Mida ei
saa paigata, tuleb paitada!” ja allpool: „Aitäh, et
hoolid!”
Kunagisse röntgeniruumi on sisse seatud avar
kõrge laega puhkeruum,
kus hoolealused saavad
televiisorit vaadata ja süüa
korralikult laua taga. Kui
kulunud põrandakate üles
võeti, tuli alt välja kunagine puitparkettpõrand
1962. aastast. Selle valmistaja signatuur on raamitud
ja puhketoas au kohal
seinal. Parkett taastati.
Puhtus valitseb tubades ja
ühistes ruumides.

Puhketuppa kogunevad
bingo-, male-, ja kabemängu huvilised, kus nendega
toimetab tegevusjuhendaja Agnes. Ka maalimine ja
joonistamine on au sees.

Hoolealustele lähenetakse
individuaalselt ja leitakse
just talle sobiv tegevus.
Üksteisele loetakse ette
uudiseid ja raamatuid.
Saab ka võimelda kaks
korda kuus füsioterapeudi
Anita õpetuste järgi.
Koos peetakse sünnipäevi ja tähistatakse kaunite
etteastetega suuremaid
tähtpäevi.
Ühises kodus pakutakse
„koduseid” toite, hoolealuste riided ja voodipesud on alati korras. Selle
eest hoolitsevad töökad ja
usinad perenaised Anne
ja Merike. Igal sammul
on tunda oskustega meesterahva kätt, sest Arne
parandab iga väiksemagi
rikke ning rõõmustab sellega nii personali kui vanu
inimesi.

Õuealal on võimalik istuda uue õuemaja
päikesevarjus, kuulata
äsja ehitatud purskkaevu veesulinat, hingata
värsket õhku ja nautida
lilleilu. Abja hooldekodu
tunnusmärgiks on puu,
mida vastavalt aastaajale
või pühadele ehitakse.
Haigla juhataja Kairit on
tihti all korrusel, kuulab ja
räägib hoolealustega.
Järjekordsest külaskäigust lähedase juurde jääb
tunne, et siin elab ja töötab
üks suur pere. Ühiselt
jagatakse rõõme ja muresid, pakutakse hingeabi,
inimlikkus ja mõistmine
on igapäevased.
SILVIA MÄLKSOO

FOTO: KAIRIT LUISK

Kauaoodatud kohtumine
Uue-Kariste rahvamaja
klubi 60+ sai 3. juunil
esimest korda sel aastal
kokku pärast seitsme kuu
pikkust pausi. Ühtlasi oli
üritus selle hooaja lõpetamine. Anu Liesmendi
juhendamisel sai tehtud
tantsulisi virgutusharjutusi. Arutasime tulevikuplaane ja õnnitlesime
sünnipäevalapsi. Rahvamaja juhataja Ivi Alp
soovis kõigile ilusat suve
ning tänas ringide juhendajaid. Samas oli võimalik
vaadata ka käsitööringi
loomingu näitust. Äsja
kauniks muudetud lava
õnnistas sisse uue nimega
ansambel Ukapella.
Hea Mulgi valla rahvas,
püsigem ikka terved ning
uute kohtumisteni! Ilusat
võidupüha ja jaanipäeva!
KLUBI 60+

FOTOD: AIMUR TALU
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Abja noortekeskuse suvi
Õpilasmalev

Torupill ja karmoška

Mulgi valla noortel avanes taas võimalus kandideerida õpilasmalevasse. Sel aastal toimub malev lisaks
Abjale ka Karksi, Halliste ja Mõisaküla piirkondades.
Malevasuvi saab hoo sisse juulikuus - Abja Õpilasmaleva I vahetus 5. juulist 16. juulini, Mõisaküla Õpilasmalev 5. juulist 11. juulini, Karksi- Nuia Õpilasmalev
5. juulist 16. juulini, Abja Õpilasmaleva II vahetus 2.
augustist 13. augustini, Halliste Õpilasmalev 2. augustist 13. augustini. Kandideerimisel pidid noored täitma
CV ning kirjutama motivatsioonikirja, mille põhjal
viisid kõikide piirkondade noorsootöötajad koos läbi
tõsised töövestlused. Kokku kandideeris 60 noort ning
kõik noored pääsesid malevasse.

Abja noortekeskuse torupillitüdrukud osalesid
Merili Kase juhendamisel 4. juunist 6. juunini Viljandis
toimuval festivalil „Torupill ja karmoška“.
Festivali lõpetas tradistsiooniliselt kontsert, mis seekord toimus Mõisaküla suveaias.

Õpihuvilaagri taotlus
Abja noortekeskus esitas ka taotluse haridus- ja
noorteameti poolt korraldatavasse õpihuvilaagrite
taotlusvooru. Positiivse rahastusotsuse korral saame
noorte suve ühe laagri võrra veelgi rikastada. Teine
laager on planeeritud sisustama sügisvaheaega.

Lastekaitsepäev
1. juunil tähistasime Abja noortekeskuse hoovis
kontsertiga lastekaitsepäeva, kus noored jagasid saabujatele värvilisi õhupalle. Esimesena vallutas nelja
looga välilava MuuVi stuudio bänd Driimer. Seejärel
võtsid mikrofoni üle MuuVi stuudio noored solistid
Mariah- Theresah Turbeli juhendamisel. Kontserdi
lõpetas mustkunstnik Dmitri Zorin illusioonide šõuga.

Kunsti- ja keraamikaring
Juulikuu alguses lõpetab Hülle Haab´i juhendatav
kunsti- ja keraamikaring oma hooaja välitegevustega. Plaanis on teha maapõletust ja rakupõletust, mis
kestab ligikaudu kolm päeva. Selleks, et pikk põletuse
jälgimise protsess oleks mitmekülgsem, tegeletakse
samaaegselt maalimisega.

Noortekeskus Abja suvepäevadel
Abja noortekeskus plaanib osa võtta ka Abja suvepäevade tegevustest. Laupäevasel laadapäeval oleme
keskpargis väljas meisterdamise õpitoaga ning neljapäeval plaanime õpilasmaleva I vahetusega pakkuda
midagi põnevat.
Jälgige meie tegemisi Facebookis ja Instagramis
@abjanoortekeskus ning kodulehel: Abja noortekeskus – Mulgi valla noorsootöö (mulgivald.ee).
LIISI RÄÄBUS, ELLE AGAR
Abja noortekeskus

Mustkunstnik Dmitri Zorin illusioonide etendusega. FOTO: TEILI- LIIS SUVI

Tuhalaane küla sai juurde ka teise ujumiskoha
Tuhalaande, Loisu järve äärde sai rajatud uus
ujumiskoht. Meil on neid
nüüd kaks. Kuna paar
aastat tagasi sai korda
teealune truup ning rajatud mustkate maanteele
200 meetri ulatuses ja
korrastatud ning süvendatud järve kallast ja
põhja, siis tekkis mõte
rajada järvele ka ujumiskoht.
Projekti kirjutas MTÜ
Tuhalaane ning see sai
rahastatud Viljandi maakonna siseturvalisuse

programmist. Rajatud sai
sild järvele, redel veest
väljatulekuks, riietuskabiin, muretsetud päästerõngas ja kaldale sai
veetud ka liiva. Ei puudu
ka istumiskoht ja pingid
riietumiseks.
Tänu Mulgi vallavalitsusele projekti kaasfinantseerimise eest. Tuhalaanes on jälle üks
tore koht juures. Ootame
kõiki ujuma ja suve nautima.
ENN SARV
Tuhalaane külavanem

Loisu järve ujumiskoht.

FOTO: ENN SARV

Karksi Ratsu
kiirturniir males
Tu r n i i r t o i m u b l a u p ä e v a l ,
14. augustil 2021 algusega kell
11 Karksi-Nuia kultuurikeskuses. Võistluspäeval mandaat kell
10–10.50. Eelregistreerimine 11. augustini e-posti aadressil maleturniirid@gmail.com või SMS sõnumiga
5691 9635. Võistlus toimub individuaalturniirina šveitsi süsteemis
ühtses grupis. Mängitakse FIDE
reeglite järgi 7 vooru, mõtlemisaeg
15 minutit + 3 lisasekundit igal
käigul mõlemale mängijale partii
lõpuni. Lisaks auhindadele on eriauhinnad parimatele Mulgi valla
maletajatele.
REIN RUUS

Mõisakülas avati renoveeritud saun

Mõisaküla sauna avamine 11. juunil. Nüüdsest on kõik saunasõbrad taas leilile
oodatud. 		
FOTO: ANU LAARMANN

Saunasõbrad saavad rõõmustada, sest 11. juunil avati
ajalooline ja nüüdseks põh-

jalikult renoveeritud Mõisaküla saun. Peatöövõtja oli
osaühing Ramsi Ehitus. Pika

ajalooga, 1905. aastast tööle
hakanud saunas sai uueks
rõivistu, duši- ja leiliruum.
Vanal kivimajal vahetati katus, uksed ja aknad. Sauna
remondiks kulus 55 482 eurot.
Avamine oli pidulik ja kõik
asjaosalised olid ühtlasi oodatud selle võimalusi omal
nahal järele proovima ning
leili headuses veenduma.
Kombekohaselt said esmalt
pesema naised ja seejärel
mehed.
Mõisaküla linnapea ja
Mulgi abivallavanem Ervin
Tamberg ütles: „Ma olen tulemusega väga rahul. Saun
on valgusküllasem, aknaid
on võimalik avada ja ruume
tuulutada. Mõisaküla saun

oli varemgi avatud reedeti
ja nii me traditsiooniliselt ka
jätkame,“ lausus Tamberg.
„Vaatame, milline on rahva
tahe ning siis otsustame, kas
reedest piisab või on tarvis
veel lisapäevi.“
Samas märkis linnapea, et
praegu jäi värvimata peasissekäigu juures olev väike esik
ja endine kassaruum, mille
kaudu pääseb riietusruumi.
Plaanis on säilitada kassatoa
endisaegne uks selle sees
oleva luugiga. Tamberg tõdes,
et remonti on tarvis veel teha
katlaruumis ning katel uue
vastu välja vahetada. Kui kõik
hästi läheb, saab see tehtud
järgmisel aastal.

Augustiöö Augustiga
7. augustil toimub juba seitsmendat aastat meie oma kodukandi
armastatud kirjamehele August
Kitzbergile pühendatud üritus
nimega „Augustiöö Augustiga“.
See on päev täis teatrit, ajalugu
ja elamusi. Nagu ikka astuvad lavalaudadele harrastusteatrid üle
Eesti. Mulgimaa kuulsaima sulemehe auks loodud sündmus alustab traditsioonilise muuseumitunniga August Kitzbergi tubamuuseumis Maiel. Karksi-Nuia
kultuurikeskus pakub terve päeva
elamusterohkeid etendusi nii suurtele kui väikestele. Vaheaegadel on
avatud puhvet kultuurikeskuse
fuajees. Minut enne südaööd kõlab
taas stardipauk monumendi juures
traditsioonilisele Libahundi jooksule. Võitjatele auhinnad!
TIINA TOMINGAS
Karksi-Nuia kultuurikeskus
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Lastekaitsepäev Mulgi vallas
Mõisaküla moodi

Rongkäigu juhtvedur. 						

1. juunil tähistas kogu
Eestimaa lastekaitsepäeva
– iga vald ja linn nii, kui-

das võimalusi ja eestvedajaid. Mõisakülas haaras
ohjad noortekeskus Kaja

FOTO: AITA MATSON

Õiguse algatusel. Ja üritus
sai suurejooneline: alates
hommikusest rongkäigust

läbi väikelinna, kuni Aita ja
Vello Vaheri tsirkusekooli
etenduseni õhtul.
Poole kümneks hommikul kogunesid nii õpilased
kui mudilased suveaeda,
kust laste- ja noortesumm,
velokart korraldajatega
kõige ees, linnakeskusele tiiru peale tegi. Reipa
rütmimuusika saatel liiguti omavalitsuse hoonest
mööda, kus hr Tamberg
meid juba ootas ja piduliku päeva puhul head
soovid kaasa andis.
Noortekeskuse juurde
jõudnud, leiti kribinalkrabinal istekoht, sest teadusteater „Teeme keemiat“
(teemekeemiat.eu) oli juba
platsis. Enne aga üllatasid
pealtvaatajaid lasteaiapõnnid, kui nende suust
hakkas kõlama mulgikeelne laul „Siul ja miul

Halliste moodi

Jäätist valmistamas.				

Pipiga mängimas.		

Halliste piirkonnas toimus lastekaitsepäev sellel
aastal Halliste rahvamaja
hoovil. Halliste ja Kaarli
rahvamajade ühisel algatusel korraldati 1. juunil lastele sündmus, mis tõi kokku lapsi, vanavanemaid
ja emasid ka kaugemalt
kui Hallistest. Sündmusest olid tulnud osa saama
lapsed ja nende emad nii
Abjast, Mõisakülast kui ka
Viljandist.

FOTO: PIRET LESKOVA

Lastekaitsepäeval oli külas Pipi Pikksukk isiklikult,
kes korraldas lastele mänge
ja võistlusi. Ükski laps ei
jäänud ilma Pipi kiitusest
ja autasust. Laste elevus
Pipiga koos tegutseda, oli
suur. Pipiga sai koos joosta,
nuputada, mängida ja pilti
teha. Joosta ja mängida sai
Pipiga kohe nii palju, et
kõht läks kole tühjaks ja
nagu Pipii isegi ütleb, et
mis pidu see ilma pannkookideta on. Kinnitatigi siis

FOTO: PIRET LESKOVA

pannkookide ja pirukatega
keha ja kui hea suutäis keha
kinnitust saadud ning sõõm
morssi rüübatud, sai jooksujalu edasi minna vaatama ja osalema teadusteatri
tegemistes.
Teadusteater Teeme Keemiat oli vägev! Lapsed said
hulgaliselt teadmisi, katseid, ise osalemist, pauku
ja kärgatusi. Ja mis kõige
olulisem, et lapsed ei saanud mitte lihtsalt pauku
ja kärgatusi, vaid teadmist
ja ka hoiatust, miks või
millest sellised paugud või
kärgatused võivad juhtuvad. 24 erinevat katset
tundus algselt organiseeriatele väga palju ja pikk,
kaheldi kas lapsed jõuavad
selle kõik ära vaadata. Kuid
Teeme Keemiat teadusteatri
projektijuht Viktor Tund
kinnitas, et „võite kindel
olla, et selle aja jooksul ei
hakka kellelgi hetkekski
igav, telefone kasutatakse
vaid filmimiseks.“ Ja täpselt
nii oligi! Selleks, et lapsed

saaksid võimalikult palju
kogemusi, kaasas Teeme
Keemiat projektijuht Viktor julgemaid vabatahtlikke kõikidesse katsetesse.
Nii olid lapsed ükshaaval
tähelepanu keskpunktis
ja teised said neid aidata.
Viktor oli ise aga lastele juhendaks ja jälgijaks, et kõik
oleks ohutu.
Lapsi selliselt kaasates ja
nendega tegeledes lausus
ta: „Selliselt ise osaledes
jääb lastel emotsioon palju
kauemaks püsima ning lapsed saavad tõelise kogemuselamuse, mida neile ükski
kool ilmselt ei paku.“ See
väide leidis tõesti kinnitust,
sain isegi osaleda teadusteatri jäätise valmistamisel.
Seni kui olin ise taustalt
vaadanud, pildistanud ja
filminud teadusteatri ja
laste tegevusi, tundus asi
põnev ja vahva. Kui aga
jäätise tegemise katse juurde oli ka kahte täiskasvanut
appi vaja ning mina ja üks
lapsevanem seal ise osalesime, siis oli emotsioon nii
kõrgel, et sõnu ei jäänud
muuks kui lihtsalt: „Vau!“
Kokkuvõteks võin öelda,
et hiiglama vahva päev oli
ja suur tänu lastele ja nende
vanematele ning vanavanematele, kes meile külla
tulid ja sündmusel osalesid!
Tegite päeva toredaks ja
hinge rõõmsaks!
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja
juhataja

lõbus tuju om“. Teadusteatri nimi oli väga õige,
et teeme, sest mugavaks
pealtvaatamiseks aega ei
antud. Enne iga uut katset
valis „keemik“ noorte hulgast abilised, kes lõpuks
olidki tegelikud katsete
tegijad. Raketina tõusid
taeva poole plastpudelid,
käisid võimsad paugud,
lendas sädemeid, tõusis
värvilist tossu, materjaliseerus suits. Oli tulikuuma
ja jääkülma. Jagati keemiaalaseid tarkusi ja uuriti ka
õpilaste ainealaseid teadmisi. Kõige tipuks valmis
kahe minutiga jäätis, mida
kogu pealtvaatajaskond
maitsta sai. Jäätis nagu
jäätis ikka, aga ise kõigi
silme all ja välgukiirusel
valmistatud!
Keemiakatsete lõpuks oli
kodukohvik üles seatud

ja maiustamine võis alata.
Suuremad said nüüd ise
velokardisõitu proovida
ja nooremaidki sõidutada. Väiksemad tormasid staadioni mööda ringi
inimpalli taga ajades või
pamperpalli pugedes ning
koos sellega üle platsi veereldes. Oli väga lõbus,
tegelusi jätkus kõigile.
Keskpäeval oli huvilistel
võimalus lasta endale hennamaaling teha. Ja huvilisi
leidus.
Lastele ja täiskasvanutelegi toreda päeva lõpetas
Aita ja Vello Vaheri tsirkusekooli demonstratsioonetendus suveaias.
AITA MATSON

Mini-minifirma õpilaslaat
tõstis enesekindlust

Abja gümnaasiumis
on teist aastat Ettevõtliku Kooli programmi
raames ettevõtluse tund.
On õpitud nii teooriat
kui ka praktikat, käidud
tutvumas kohalike ettevõtetega ja korraldatud
jõuluoksjone. Suurim
ettevõtmine toimus sellel aastal 4. juunil, mil
Abja gümnaasiumi 5. ja
6. klassi mini-minifirmad
koos juhendajate Annely
Pilgu ja Ave Jelisejeviga
korraldasid Abja-Paluoja
turul õpilaslaada. Mõte
korraldada õpilaslaat
sai alguse 2020. aasta
sügisel, ettevalmistus
laadaks algas 2021. aasta
jaanuaris.
Kõigepealt pidid
õpilased esitama oma
ideed, kuidas ja mida
laadal müüa. Toimusid erinevaid arutelud,
mille käigus sai selgeks,

mida müüa ja kas toode
on tarbijakõlbulik. Laat
ise osutus väga edukaks. Müüdi erinevaid
käsitööküünlaid, mulgimustrilisi lillekaste,
ehteid, dekoratiivseid
puidust aiakaunistusi, huvitavaid mänge
vabaaja sisustamiseks,
punutud korve ja riidest
kotte.
Esimese paari tunniga
said peaaegu kõik tooted müüdud. Nõudlus
osutus suuremaks kui
pakkumine.
Õpilased olid ise väga
rahul, see ettevõtmine
andis neile julgust ja
enesekindlust ettevõtmistes. Kindlasti plaanime tulevikus jätkata
samalaadsete üritustega.
ANNELY PILK
AVE JELISEJEVA
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Mulgiteemaline maikuu Abja gümnaasiumis
Mais pöörati Abja
gümnaasiumis tavapärasest enam tähelepanu
Mulgimaa pärimuskultuurile. Projekti “Mulgi
toidu ja käsitöö õpitoad
koolinoortele” raames
toimusid mitmed toredad tegevused erinevas
vanuses õpilastele.
5. klass tutvus mulgi
kommete ja rahvarõivastega, kleebiti ja värviti
mulgi rahvarõiva nukke
ja Mulgimaa kihelkonna
kaarti. Õpituba korraldas TÜ Mulgi Ukuvakk,
see oli lastele huvitav ja
meelepärane, saadi palju
olulist infot nii Mulgimaa
kui ka mulgi rahvarõivaste kohta.
Abja gümnaasiumi 10. klassi õpilased Harri Sokk, Ats Marti Leppik ja
Janari Saar Lilli Looduskeskuses. 		
FOTO: MAILE KREEVS

8.–9. klassile toimusid mulgi toidu töötoad,
mida juhendas Piret Leskova OÜ-st Ää Süük.
Kuulati harivat loengut
mulgi toitude kujunemise kohta. Õpitubade
praktilises osas valmistati kooli õppeköögis mulgi putru ja kamapalle.
Gümnaasiumiõpilased
külastasid Lilli looduskeskust ja osalesid programmis “Lina – seemnest
särgini ja teised talutööd”. Õpiti tundma linatöötlemise erinevaid
etappe, tutvuti talutöödega, prooviti vokiga ketramist ja kangastelgedel
kudumist. Räägiti mulgi
toitudest ning püüti aru
saada mulgikeelsetest

toiduretseptidest. Tehti
ise võid ning saadi teada,
et päris õiged mulgikorbid ei olegi tegelikult kohupiimast valmistatud.
Õpitoas prooviti ka ise
mulgi korpe küpsetada.
Programmi jäi lõpetama
linateemaline kuldvillak,
mis aitas saadud teadmisi kinnistada. Õpitoa
korraldasid Ly ja Liina
Laanemets MTÜ-st Lilli
Looduskeskus.
Abja gümnaasiumi
õpetatakse juba teist
aastat eraldi kursusena mulgi kultuurilugu.
Lilli looduskeskuses toimunud õpituba aitas
gümnaasiumiõpilastel
rikastada oma mulgi
keele ja kultuuri alaseid

teadmisi. Nii mõnelgi
noorel, õpitubades osalenul, tekkis nüüd huvi
ka kodus iseseisvalt mulgi toitude valmistamist
proovida. Nii püsib meie
pärimuskultuur igapäevases, elavas kasutuses.
Sügisel leiavad aset
mulgiteemalised töötoad
veel ka 6.–7. klassile.
Mulgi toidu ja käsitöö
õpitubasid toetati Eesti
Rahvakultuuri Keskuse
Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise meetmest.
MAILE KREEVS

Abja gümnaasiumi
ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja
kunstiõpetaja

Abja akordionistid konkursil Õisu lasteaialaste meisterdamiste
edukad
näitus Hallistes

Erko Murašin ja Rivon Riigor koos 3. koha karikaga.

Maikuus aset leidnud III internetikonkursil „Eesti Akordionitähed 2021“ osales
84 akordioniõpilast,
33 õpetajat ja 29 muusikakooli üle terve Eesti.
Seekordne võistlus,
mille korraldas Eesti
Akordioniliit, toimus
klasside kaupa ehk siis
1.–7. klassini.
Abja muusikakoo list võtsid osa 3. klassi
õpilane Erko Murašin,
kes esitas Henn Rebase
„Rona boogie“ ja Domenico Gaetano Maria

Donizetti „Barkarooli“
ning 5. klassi õpilane Rivon Riigor, kelle kavas
olid Johann Sebastian
Bachi „Koraal“ ja vene
viis „Kalinka“ Ari-Matti
Saira töötluses. Mängijaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus:
Signe Kyllonen, Mikko
Luoma, Allan Jakobi ja
Kaspar Uljas.
Nagu kõigil osalejail,
nii oli ka meil ettevalmistus konkursiks keeruline, sest peaaegu
kõik toimus ainult veebi
kaudu arvutiekraani
vahendusel. Muusika

FOTO: EVELIN PISSARENKO

õpetamiseks on aga
ainult üks tee veel halvem – see on üldse mitte õpetada. Raskustele
vaatamata mängisid
mõlemad õpilased kaamera ees tehniliselt korrektselt ja nauditavalt.
Eriti tubli oli Rivon
Riigor, kes saavutas
5. klassis III koha jätkates selle tulemusega Abja muusikakooli
akordionistide häid traditsioone.
VALDO VÄRK
Abja muusikakooli
akordioniõpetaja

Soome-ugri kultuuripealinn 2021. aastaga
seoses kuulasid Õisu lasteaialapsed soome-ugri
rahvaste muinasjutte
ja meisterdasid. Neist
meistritöödest otsustas
lasteaia juhataja Jaana
Tarkus Halliste rahvamajja näituse välja pakkuda. Idee oli väga vahva ja kaasahaarav ning
et näitust oleks võimalik
külastada 24/7 ehk igal
ajal ja igal päeval, panime näituse üles Halliste
rahvamaja akendele.
Näitus koosneb kuuest
Õisu Lasteaia lapse ja
kasvataja Lilli tööst.
Näituse juhatab sisse
lasteaia juhataja tutvustav tekst näitustööde
meisterdamises osalenud laste ja kasvataja
tegemistest. Erinevas
vanuses laste meisterdamisi on tore vaadata ka
seepärast, et kes meist ei
mäletaks pabernukke ja
nende riideid, seda lõikamist ja meisterdamist
ning nendega mängimist. Lapsed lõikasid ja
kleepisid kasvataja Lilli
Sihi juhendamisel soome-ugri lasteraamatust
„Seitse rahvast, seitsmed
rõivad“ pärit soome-ugri
rahvaste rõivaid ja pabernukke.
Kasvataja Lilli Sihi sõnul oli lastel selle meisterdamisega päris tükk
tööd, lapsed olid erinevas vanuses ja pildid nõudsid peent ning

Õisu lasteaia lapsed meisterdamas.

täpset lõikust. Samas oli
meisterdamine ja soome-ugri muinasjuttude
kuulamine ka põnev ja
hariv. Lapsed on nüüd
teadlikud, et ungarlased, handid, udmurdid, soomlased, marid
ja saamid on soome-ugri
rahvad ning neid iseloomustab – nagu meid,
mulkegi – nendele omane rahvariie.
Aitäh näituse peategelastele: Emily, LindaMarie, Annike, Eise-Laureen, Ketlin ja Oliver.
Aitäh ka kasvataja Lillile,
kelle töö näitusel väljas
on.

FOTO: LILLI SIHT

„Pidin ju lastele ette
näitama ja ka ise meisterdama,“ lausus Lilli
naerdes. Suured tänud
ka idee autorile, lasteaia
juhatajale Jaana Tarkusele.
Nüüd on see tore näitus kõigile avatud ja
kättesaadav ka terve
juulikuu, et kõik ikka
jõuaks suvel seda näitust
külastada ja oma tuttavatele ning sugulastele
näidata.
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja
juhataja

Mulgi valla infoleht
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA

23. juunil kell 20 Abja jaanituli lasteaia taga platsil.
Mängud lastele ja täiskasvanutele, tantsuks ansambel
C-duur.
15.–18. juuli Abja Suvepäevad 2021
Näitus "Edgar Valteri imeline pokumaailm" 1. korruse
fuajees, väljapanek juuni lõpuni.
Näitus „Soome-ugri koomiksid“ Pärnu maantee
19 akendel, väljapanek 24/7 kuni suve lõpuni.
Näitus Margit Kaare „Eluuni“, väljapanek juulis ja augustis.
HALLISTE RAHVAMAJA

22. juuni kell 14 laste jaanituli Halliste rahvamaja hoovil
(Korraldavad Halliste ja Kaarli rahvamaja).
23. juuni kell 18 Halliste piirkonna Jaanipäev Kaarli
rahvamaja juures (Korraldavad Halliste ja Kaarli rahvamaja).
14. juuni – 31. juuli Õisu lasteaialaste näitus "Soome-ugri
pabernukkude ja paberriiete meisterdamised." Halliste
rahvamaja akendel.
16. juuli kell 19 Annatares teatrietendus "Vaim" Seasaare
Teater. Sobib vaatamiseks kogu perele.
HALLISTE RAAMATUKOGU

1. juuni – 31. juuli raamatunäitus „Mulgimaa ja meie
inimesed“
2.–31. august raamatunäitus „Mulgimaa kirjanikud“
10. mai – 20. juuni raamatunäitus „Mulgimaa kirjanikud“
Halliste põhikoolis
Iga kuu 2. teisipäev kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid Uue-Kariste rahvamajas. Juulikuus
raamatute laenutamist Uue-Kariste rahvamajas ei toimu.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
Kultuurikava juuni – august 2021
18.06 – 31.07 NÄITUS E-N 9-17, R 9–15 kõik saalid.
Stanislav Antipovi maalinäitus soome-ugri teemadel.
18.06 August Kitzbergi nim gümnaasiumi lõpuaktused
Suures saalis. Kell 13 9. klassid, kell 16 12. klassid.
22.06 kell 11.20–11.40 Vanasõidukite suursõit läbi KarksiNuia
23.06 kell 14.30 võidupüha tähistamine, võidutule saabumine Mulgi valda ja Vabadussõjas langenute mälestamine Karksi Vabadussõja mälestussamba juures.
1.07 alustab Mulgi valla suvebingo.

9.–11.07 Karksi kihelkonnapäevad
9.07 kell 20 Liisi Koikson koos Erki Pärnoja ja Marti Tärniga
10.07 kell 9 Selle suve LAAT. Karksi-Nuia keskväljakul ja
kultuurikeskuse ümbruses.
Laadale registreerimine ja info 435 5529.
10.07 kell 11 Eesti meistrivõistlused ulukiliha grillimises.
Karksi-Nuia keskväljak
10.07 kell 20 Selle suve PIDU Karksi ordulinnuses. Esinevad Shanon, Meie Mees, Dolores. Piletid saadaval KarksiNuia kultuurikeskuses ja enne algust kohapeal
11.07 kell 11–16 Karksi-Nuia kodukohvikute päev.
Kohvikute registreerimine avatud kuni 28.06 aadressil
mae.rae@karksi.ee
11.07 kell 16 Jäääär 30 Rahvapargis, piletid saadaval piletilevis, Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja enne algust kohapeal.
31.07 kell 9 Mulgi pidu ja laat. Karksi mõisapargis. Lisainfo
laadale registreerimiseks kultuurikeskus@karksi.ee
07.08 Augustiöö Augustiga. Teatrifestival Karksi Nuias.

14.08 Augustikuu LAAT Karksi-Nuia kultuurikeskuse ümbruses. Registreerimine ja info 5837 6587.
20.08 Eesti Vabariik 30. Ringkontsert läbi Mulgi valla.
23.08 kell 19 Balti kett 32. Kontsert Lilli piiripunktis.
10.–11.09 XIV Karksi-Nuia meefestival.
Kultuurikavas võib ette tulla muudatusi. Kõige värskem info
meie kodulehel kultuurikeskus.karksi.ee ja Facebook.com/
kultuurikeskus.karksi
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

1.–30.07 näitused „Tõusva päikese maa“ ja „Piret Raud
vaatleb maailma“.
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

23.06 kell 19 Mõisaküla linna jaanituli. Mängud suurtele
ja väikestele. Saab süüa, saab juua, saab retrotantsu lüüa.
Muusikat teeb retroansambel Everest (tasuta).
7.07 kell 19 Mõisaküla suveaias komöödiateatri etendus
"Nuta või naera". Nimiosades Brigitte Susanna Hunt,
Henrik Normann. Piletid saadaval Piletilevis ja
Mõisaküla kultuurimajas.
29.07–1.08 Mõisaküla kodukandipäevad.
UUE-KARISTE RAHVAMAJA

22. juunil kell 20 Uue-Kariste rahvamaja pargis jaaniõhtu.
Kavas on jaani laulud, tarkused, rahvalikud mängudja
loterii. Tantsitab ansambel X-BAND.
26. juunil kell 12–18 Mulgimaa peremäng Uue-Kariste
rahvamajas ja Mulgi külamuuseumis.
Iga kuu teisel teisipäeval kella 14–15 laenutab Halliste
raamatukogu raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline.
KARKSI KÜLAMAJA-RAAMATUKOGU

22. juunil kell 18 Karksi pargis jaaniõhtu. Kavas mitmesugused jõukatsumised, muusikat teeb ansambel Boomer
ja kõhu täidab maitsvate roogadega Marek.
TUHALAANE KÜLAMAJA-RAAMATUKOGU

25. juuni kell 19 jaanituli. Tantsuks ansambel Polero.
MÕISAKÜLA RAAMATUKOGU

1.05.21–31.08.21 saab vaadata näitust „Ilga Suurmetsa
imelised suurrätid“.
ABJA PÄEVAKESKUS
Iga kuu teisel teisipäeval kell 12 toimub Lõuna-Mulgimaa
Puuetega Inimeste Ühingu kokkusaamine.
26. juunil Halliste kihelkonna Mulgimaa peremäng, kohvik
ja muu tegevus, oleme avatud 12–18.
Esmaspäeviti kell 13 jututuba, kus kohtume huvitava külalistega.
Teisipäeviti kell 12 on saviring, meid juhendab Lea,
saviringi osamaks on 2 eurot.
Kolmapäeviti kell 15.30 käsitööring, juhendab Veronica.
Alustasime rahvarõivaste õmblemisega, saame ülevaate
rahvarõivaste kandmise kohta, õpime siduma Halliste
naise pearätti.
Neljapäevad on meie majas erihoolekande päralt,
igapäevaelu toetamise teenus.
Reedeti kokandusring, osalemine 2 eurot. Kuna sel aastal
on Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinn, siis paneme
rohkem rõhku mulgi toidule.
Ootame osalejaid. Rohkem infot päevakeskusest või
tel 436 4405 Ivilt, päevakeskuse perenaiselt.
* NB! Sündmuste kalendris võib ette tulla muudatusi.
Palun jälgige reklaami.

Etendus toimub
iga ilmaga,
vihma korral
siseuumides

Piletid: Piletilevi, Piletimaailm, Circle K, kohapeal
Soodushind: pensionärid, tudengid, õpilased. Eelmüügist odavam.

Tulge Mulgi peo laadale kauplema!

31. juulil toimub Karksis suur VI Mulgi pidu, mille
üheks osaks on üks tore Mulgi laat, koos mulgi
keele, muusika, maitsete ja mustritega. Pange oma
suitsuahjud küdema ja sukavardad liikuma, sest
kutsume üles kõiki Mulgimaa käsitöölisi ja toidu
pakkujaid osalema Mulgi laadal 31. juulil algusega
kell 9 Karksi rahvamaja tagusel platsil.
Lisainfo laadale registreerimiseks:
kultuurikeskus@karksi.ee
Karksi-Nuia Kultuurikeskus ja
Mulgi Kultuuri Instituut
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Mulgi elämuskeskuse
ehitusel lüüdi kopp maa sissi

K

avva oodet Mulgi elämuskeskuse ehitus Tõrva
vallan om pääle akanu. 19.
mail olli ulka mulke ja muid
asjalisi Ala küllä Sooglemäe
tallu kokku tullu, et sedä tähtist päevä ütenkuun tähiste.

Keskuse luumise jaos om laane
tettu joba 15 aastet. Selle taga
om kik kolm Mulgimaa omavalitsust – Tõrva, Mulgi ja Villändi
vald. Ütine sihk om luvva kotus,
kos saave kokku mulgi kultuur,
sündmuse, täädus, mulke kauba
ja teenusse. Väräti laanites valla
tetä tuleve suvel.
Pidul asteve lustiliste tantse-laulege üles Tarvastu lasteaia
latse ja nende õpeteje. Mulgi viisele ollive uvve engämise andan
muusiku Kreintaali Karoliina,
Black Luiz, Politano Marcelo. Latsin ollive kah Mulgimaa
vallavanembe Ruusmanni Maido, Karu Alar ja Jugomäe Imre,
Mulgi vanemb Malingu Arvo ja
riigialduse minister Aab Jaak.
Na kik kitsive mulke kuuntüüd
ja arvassive, et elämuskeskusest
saap mulke ja küläliste jaos väärt
kotus.
Ütegi asja valmissaamise
jaos ei avite pallalt jutust ja äädest suuvest. Selleperäst anti asjameestele üüvel kätte ja egäüits
pidi palgi küllest äste pikä üüvlelaastu kätte saama. Edimese kopatävve mulda võtt Sooglemäe
oovi päält Mulgi Elamuskeskuse
rojektijuht Roometsa Sille.
“Elämuskeskus om ää näide,
sellest et ku mulgi iki midägi
omavahel kokku lepive, sis sii
kah teos saap! Sii om suur tegu
Mulgimaa ja terve Eesti jaos,”
ütel minister Aab, kelle latsepõlvekodu ja poisiksepõlve mängumaa om Sooglemäest pallalt
poole kilumiitre kaugusen.
“Sooglemäe tallu luudavest
Mulgi elämuskeskusest saap
Mulgimaa uhkus ja maamärk,
mes annap uvve engämise selle
kandi reisi- ja muule ärile, tiip
Mulgimaa kuulsambes ja meelitep siia inimesi,” kõnel keskuse
luumise üits iistvedäjit, Tõrva
vallavanemb Ruusmanni Maido. Ta arvas, et elämuskeskus
tõstap kindlaste uvi ja austust

Ehituse alguse aus võistlive Mulgi mihe kige pikembe üüvlelaastu tõmbamisen. Pildi pääl om kura kätt vaadeten Tõrva vallavanemb Ruusmanni
Maido, Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre, Villändi vallavanemb Karu Alar, Mulgi vanemb Malingu Arvo ja riigialduse minister Aab Jaak, üüvlege
om päeväjuht Oksa Priit.
Pildi: Ilves Kristi

mulgi kultuuri vastu ja panep
mulgi uhkust tundma mulgis
olemise üle: “Keskusen, kus
saap lustiliselt ja põnevelt mulgi
perimuskultuurige tutvust tetä,
om kindlaste tore üten pere või
sõpruge aiga viita.”
Elämuskeskuse rojekti tei
valmis osaühing NÜÜD Arhitektid, ehiteme akkap aktsiaselts
Ehitustrust. Ehitustrustige om
sõlmit leping elämuskeskuse
edimese jao ehitemises. Valmis
saave aaluuline äärbän, näituseoone ja ligi seitsme ektari suurune õvveala, mille sissi jääve
kah kik tehnuvõrgu, tiide ja autulatsi. Edimese jao ehitus lääp
masma 2,473 miljunit eurut.
Sii om pallalt üits jagu suurest laanist. “Ku raha manu saame, akkame kohe elämuskeskuse
tõise jao luumisege pääle,” lubas
Ruusmann. Tõisen jaon tetäs valmis puude kõrgune laudtii üten
puhkamise pesädege, võrkkiigu- ja söögilatsi. Kunagise aida
asemele tulep söögikoda, kus
akkap oleme söögikotus, õllekoda ja mulgi kauba müügipunkt.
“Põnevit mõttit keskuse edesivii-

Tantsu ja lauluge rõõmustive pidulisi Tarvastu lasteaia latse ja nende õpeteje.

mises ja välläehitemise om viil,”
kinnit vallavanemb.
Aaluuline Mulgimaa tähendep viit kihelkonda (Elme,
Karksi, Alliste, Paistu, Tarvastu)
ja prilla kolme omavalitsust Villändi ja Valga maakonnan: Tõrva, Villändi ja Mulgi valda. Ää
märk om sii, et Mulgi elämuskeskuse ehitus akas pääle aastel,
ku soome-ugri kultuuripäälinna
uhket nime kannap Mulgimaa

päälinn Abja-Paluoja. Aaste läbi
saave uvilise osa võtta sündmustest, mes annave täädust Mulgimaast, mulgi kultuurist ja vaimuperändusest. Nii saave teos
LEADER-meetme abige. Edimene suuremb ettevõtmine Mulgi
elämuskeskusen tulep joba varsti: 2.–3. juulini om Sooglemäel
rändäv kultuurivestival Võnge,
mes kostitep külälisi Mulgimaa
ilusa luuduse ja ää muusikage.

Mulgi kultuuri allaoidmise ja edesiviimise jaos luudave
Mulgi elämuskeskuse välläehitemist toeteve Piirkondade
Konkurentsivõime rogramm,
Maakondliku Arendustegevuse
rogramm, Rahandusministeerium ja Mulgimaa omavalitsuse.
Keskuse rojekti tegemise man
olli abis Maaeluministeerium.
YM
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Noorde mälumängu “Nupute vällä”
edimene aaste sai läbi

L

ehekuu 12. päeväl peeti
veebi tiil Mulgimaa põhikooliõpilaste mälumängu
“Nupute vällä” kolmandet ja
perämist jagu. Teemas olli
siikõrd Karksi kihelkond
ja August Kitzberg. Mälumängust võtive osa nelläliikmelise võistkonna kuvvest
Mulgimaa koolist – Tarvastu
gümnaasiumist, Ala põhikoolist, Mõisaküla koolist,
Abja gümnaasiumist, Halliste põhikoolist ja kaits võistkonda August Kitzbergi nimelisest gümnaasiumist.

Mineve sügüse Abja gümnaasiumin ürjät täädmistepruuv
olli esmalt laanit liikma müüdä
Mulgimaa kuule, a koroona peräst tulli kaits perämist jagu veebi tiil tetä. Om väige ää miil, et
kik sügüse mängmä tullu võistkonna pidäsive lõpuni vastu ja
alates tõisest jaost tulli viil manu
Ala põhikooli punt.
Mälumäng sai teos tublide
Mulgimaa raamatukoguoidjide
abige. Suur tänu teile kigile põ-

August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi võistkond Kärblased. Pildi pääl om Ero Meery, Krepp Karoliine ja
Maling Helena, puudu om Käosaare Hanna Grete.
Pilt: Maling Helena

nevide küsimuste vällämõtlemise iist! Suur tänu Torimi Marele
Karksi-Nuia
raamatukogust,
Saaremäe Teale Karksi raamatukogust, Raska Evele Kamara

raamatukogust, Tellise Sirlele
Alliste raamatukogust ja Järvise
Annele Õisu raamatukogust, kel
jakkus jaksu tetä küsimusi kigi
kolme mälumängujao jaos, ja

viil Ilves Kristile, kes avit küsimusi mulgi kiilde ümmer panna.
“Nupute vällä” edimene aaste
olli väige tasavägine. Vähembelt

üits kõrd kolme mängu joosul
saive kik pundi edimese kolme
ulka, mõni sai mitu kõrda kah.
Edimese mälumänguaaste
võit läits August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi võistkonnale
Kärblased, kedä juhat õpeteje
Vene Siret. Tõise koha sai Mõisaküla kooli võistkond Kärbläse,
kelle õpeteje om Matsoni Aita.
Kolmandes jäi Abja gümnaasiumi punt Ubin, kedä avit õpeteje
Lõhmus-Erg Christi.
Kige tähtsamb olli iki sii, et
täädmistepruuvest osavõtmine
and noordele pallu uut täädust
Mulgimaa keelest ja kultuuriluust. Loodame, et mälumängulusti jakkup uvves kooliaastes
kah. Mäng akkap pääle oktoobrekuul ja kokku saame sis Halliste põhikoolin.
Suures abis mälumängu läbiviimise man olli Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
Kreevsi Maile,
koolinoorde mälumängu
iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Tule suvel oma pere või sõpruge Mulgimaad avasteme!
Egäl kihelkonnal om oma päev, ku saat nätä selle
kandi elu-olu, mekki süüke, nuusute suvelõhnu
ja tunda rõõmu maaelust.

- Soe kõrtsimaja
- Suistle tuuleveske
- Kitsi-Tamme talu

Kunas saap Peremängu punkten käiä?

10. juulil kell 12-18 Elme kihelkond
- Taageperä külämaja
- Barclay de Tolly mausoleum
- Elme koduluumuuseum
- Ritsu küläkeskus
- Riidaje käsitüüring
- Chaga Health tõmmiste tegemise
koda

26. juunil kell 12-18 Alliste kihelkond
- Rimmu külämaja
- Mulgi külämuuseum ja Uue-Kariste rahvamaja
- Kalda mesila
- Kulla leerimaja
- Abja päeväkeskus
- Laatre raudtiijaam, Veelikse külä
- Penuja külä
3. juulil kell 12-18 Tarvastu kihelkond
- Mõnnaste meierei
- Mulk & Muda Mustla pääl
- Tarvastu käsitüükoda

17. juulil kell 12-18 Karksi kihelkond
- Mulke tammik Leeli külän
- Tuhalaane külä
- Ilumetsa talu Lilli külän
- Murri äärbän
- Ainja puhkemaja

7. augustil kell 12-18 Paistu kihelkond
- Eimtali mõis
- Vana-Vallamaja talu, Sultsi külä
- Paistu kirik
- Metsarõõmu kohvik
- Olstre magasiait
Viil saat osa võtta peremängu
külälisemängust: vähembelt kahessan
mängupunktin templit kogunu inimeste
vahel loosites pääle mängu vällä toredit
mulgi auindu.
Kae perrä, kas sinu sihen om kah mulki!
Rohkemb täädust:
www.mulgiperemäng.ee
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Jääme mäleteme

KAUPO ILMET
29. märts 1931 – 21. mai
2021

Ütetõisku seinätahvle pääle om mahutet Mulgimaa päälinna aalugu.

Päälinna postimajan
om päeväpildinäitus

“P

aluojalase om lahke
ja vastutuleligu – arva
om nende ulgan siandsit, kes
ei ole millegige rahul. Pallu
uusi ilusit väiksit elumaju ehitedes järest ja inimese teeve
tüüd varaommukust õhtu ildani. A päev läbi kiip alevigun
ärielu – puute om joba paarikümne ümmer.” Sedäsi kirjutedes Abja-Paluoja eluolust
1933. aastel aalehen Nool.

Sel suvel saap Abja muuseumin
vaadete päeväpildinäitust “Abja-Paluoja – Mulgimaa päälinn”.

Näitus annap täädust Paluoja
asula tekkumise luust ja Mulgimaa päälinnas kerkumisest.
Ütetõisku seinätahvle pääle
om rükit päeväpildi, mes om peri
nii inimeste ku muuseumide kogudest. Terve näituse tekstiosa om
kah inglise kiilde ümmer pant.
Seinätahvlide päält saap täädust
Abja-Paluoja ühis- ja seltsitegevusest, käsitüülistest ja kaupmeestest, ärioonetest, koolielust, Abja
mõisast, mes om kotusse edesiminekut tubliste tagast tõuganu,
linavabrikust ja raudtiist. Näitus
oodap vaatejit Abja-Paluoja posti-

maja tõise kõrra pääl (Posti tn 3).
Ildaaigu kõrda tettu ruumen om
pääle päeväpildinäituse kah Abja
muuseumi uvvendet välläpanek,
kos näep tänu soome-ugri kultuuripäälinna aastele egäsugutsit
asju, mille pääle om tettu vana
mulgi mustre.
Usse ei ole kik aig valla. Näituse vaatemises tules oma tulekust enne televoni tiil täädä
anda numbre pääle 527 3965 või
kirjute evelin@mulgivald.ee.
Kreevsi Maile
välläpaneku kokkusäädäi

Olet iki me meelten ja mõttin, ää tiikaaslane.
21. mail sai otsa meile kigile täädä-tuntu mulgi ja auväärt
mõtsamihe Ilmeti Kaupo elutii. Märtsikuul 90aasteses saanu
miis sündüsi 1931. aastel Talnan. Ta ristiti esivanembide kodupaigan Elme kirikun ja ristinimi olli Charles Bergmann. Oma
latsepõlve saat ta müüdä Elme kihelkonnan Leebiku vallan Vana-Koosi talun, kos ellive temä vanavanembe. Edesi viis elutii
poisi Tartumaale Pangodi valda. 1938. aastel eestist pere poisi
nimes Kaupo Ilmet.
Nooruseaig ja kooliaaste lätsive müüdä Elvan. 1950. aastel akas ta Tartu ülikoolin mõtsatäädust õpma. Eriala viiti üle
EPA-kuuli, mille ta 1955. aastel lõpet, erialas olli mõtsamajanduse insener. Edimene ammat olli tal Valga mõtsapunkti
juhatei, peräst sedä Aakre mõtskonna mõtsaülemb. 1963 tuudi nuur mõtsamiis üle Jõgeva mõtsamajanduse tehnikumi ja
mõtsakooli direkturis. Sedä ammatit pidäs ta 1973. aasteni.
Samal aastel sai temäst Kaarepere mõtsakatsejaama asutei ja
direktur. 1992. aastel läits Ilmet Jõgeva mõtsaülembes. Ta olli
kah Elistvere loomapargi luuja ja pallude tõiste ettevõtmiste
akatei. Oma süämen om Kaupo Ilmet ennest eluaig mulgis
pidänu. Ta om üits Mulke Seltsi uvveste asutejist 1994. aastel
ja pidäs seltsi vanembe ammatit 27 aastet.
Ilmet olli kah 1996. aaste 7. juunil asutet Mulgi Kultuuri
Instituudi luumise man. 1997-2008 pidäs ta Eesti mõtsaseltsi
presidendi ammatit.
Ilmeti Kaupot om innatu mitmide aunimedege: Valgetähe
medaliklassi teenetemärgige 2001, aaste vabatahtligu aunimege 2005, Jõgevamaa Kuldristige 2006 ja Mulgimaa Uhkuse aunimege 2013. Ilmeti Kaupo olli Mulke Seltsi auliige.
Ta elli äräütlemede tegusa, ilusa ja pikä elu, mille joosul
and pallu oma perele, inimestele ende ümmer, Mulgimaale ja
neile seltsele, mida ta asut ja juht.
Temä tegemisi jääve indame ja mäleteme naine, latse, latselatse, mulke ja mõtsameeste kogukonna.
Üits temä viimätsit akatusi olli Eesti 100. sünnipäeväs mulke tammemõtsa istutemine Mulgimaale Leeli küllä, kus täämbe kasvap tõiste ulgan temä aus istutet ilus tammepuu.
Ilmet saadeti viimätse tii pääle kodu lähiksest Kassinurme
iiest. Säälgi olli ta ollu iistvõtje, et iis oles kõrran ja ilus.
Ilmeti Kaupo tunde ja mõtte Mulgimaast saap äste kokku
võtta Eelmäe Lembitu värssege:
Ja me oleme, eläme, kestäme
ja jääme üle aigade aa
ja äitsnep ärä-miut-unete-lill
ja mu armastus – Mulgimaa.
Ääde mälestustege
Mulkide Selts
Mulgi Kultuuri Instituut

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Saada pilt mulgimustrelisest uunest või ehitusest
S

elle aaste teema om Mulgimaal vana mulgi mustre
ja nende tarvitemine nüidsel
aal. Ku aprillikuul kuts Mulgi
Kultuuri Instituut kikki üles
paneme tähele ja pildisteme
mulgimustrelisi postkaste,
maikuul müübletükke ja majatarbit, sis jaanikuul korjates
pilte mulgi kirjege ehitustest.

“Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinna aastel tahame juhate inimesi vanu väege mustrit
ja kirju rohkemb nägeme ja tarviteme. Õnnes om nii avaligun

ruumin ku koduden neid vanu
kirju joba peris pallu nätä kah.
Näituses Villändi vallan om ulka
ilusit kaaruspagla ja vanade kirjuge bussipiatusi, mustrit võip
nätä kah aidu, värätide, uste,
liivakaste, kiiguposte, akende,
akneraame, seinde ja kige muu
pääl. Nüid oodamegi, et inimese neid tähele panes, pilti tiis ja
oma pilte medege kah jagas,”
sellät Mulgi Kultuuri Instituudi
mulgi keele ja kultuuri asjatundai Ilves Kristi, kes arvas, et ää
mõte oles suvel ette võtta uvireis Mulgimaale ja et põnevemb

oles, kõrralde kah ütekõrrage
päeväpildijaht mulgi mustride
pääle.
Seni korjat pildi om kik üleven mulgimaa.ee lehe pääl veebialbumiden. Uvve pildi pandas
samamuudu sinna kigile vaatemises üles. Pilte oodetes üten
allkirja ja auturi nimege e-aadressi pääle kristi@mulgimaa.ee.
Ää meelege võetes viil vastu kah
postkastipilte ja muid pilte, kos
mõni tore mulgimustreline asi
pääl.
YM

Mulgimaa lipuge kuuriuss Villändi vallan Soe külän.

Pilt: Ilves Kristi
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L atsele

Nalla kah

Kaits talumiist lääve müüdä
tiid einämaa poole.
Äkki sõidave neist jalgratastege müüdä kolm ilma pääte
miist.
“Tohoh, mes nali sii sis nüid
om?” imestep üits talumiis.
“Karla, ma arva, et sa pias vikati tõise õla pääle võtma,” kostap tõine talumiis vastu

***

Särg tõisele särele Võrtsjärven: “Usu või ärä usu, a sii kalamiis, kelle konksi otsast ma just
valla sai, olli vähembelt 150 kilu!”

***

Jänes lääp müüblepuuti ja
küsüp kaupmihe käest: “Kas
kapsast om?”
“Ei ole,” laiutep kaupmiis
käse, “sii om müüblepuut ja me
siin kapstit ei müü.”
Jänes lääp kurvald ärä, a tulep joba tunni aa peräst rõõmsa
näoge tagasi ja küsüp uvveste:
“Kas kapsast om?”
“Ma ju joba ütli, et sii om
müüblepuut ja et me kapstit ei
müü,” kostap kaupmiis.
Jänes lääp jälle õnnetuld mineme, a tulep poole tunni peräst
tagasi ja küsüp: “Kas kapsast om?”
“Ei ole!” röögätep kaupmiis
vihatseld. “Ku sa viil oma ullu
küsimusege siia tulet, sis ma
võta nagla ja aamre ja naglute su
seinä pääle!”
Jänes lääp jälle kurva mooduge ärä, a tulep joba veeränd
tunni peräst tagasi ja küsüp:
“Kas naklu ja aamerd om?”
“Ei ole!” röögätep kaupmiis.
“Ehee,” naar jänes. “A kas
kapsast om?”

Eideke, pojake ja uake

mulgimaa.ee

Mia ja Sia ütenkuun
31. juulil 2021 Karksi mõisapargin

10.00 –17.00

Mulgi laat
tüükambre, õimuvaiba kudamine,
lastenukk, muusika jpm.
OODAME KAUPLEME
käsitüü, talukauba, kohaligu söögi ja joogige.
Küsi täädust ja pane ennest laadale kirja:
tel 435 5529
kultuurikeskus@karksi.ee

Eläve eideke ja pojake. Poig
istutep sanna lava ala uakse.
Ommuku näep, et uba om joba
sannalava kõrgune. Tõine ommuku om uba joba sanna lae
kõrgune, kolmas ommuk joba
ladu katussest vällän, nelländel
ommukul uba poolen taevan ja
viiendel peris pilve sihen.
Poig ja eideke akkave uba
pidi taevase ronime. Ku na om
poole pääle jõudan, akkap eideksel pää kangeste ringi käimä
ja ta sadap maha.
Poiss lääp taevase, jõvvap
saiast majakse manu, sel om
suhkrust akne, räänikust pengi
ja leväst lavva. Poiss süüp egäst
suutävve ja lääp ahju taga magame.
Õhtu tuleve ühessa kitsikest
kodu. Na näeve, et asja om rikut,
ja jätäve järgmine päe üte silmäge kitsi valvma.
Poiss laulap kitsiksele ahju
tagast: “Suigu, suigu, üitssilm!
Suigu, suigu, üitssilm!” ja kitsike
jääp magame. Poiss süüp ja lääp

ahju taga tagasi. Õhtu perive
kitsi valvuri käest aru, a sii ei tää
midägi.
Järgmine päev jääp kate silmäge kitsike kodu. Poiss laulap:
“Suigu, suigu, üitssilm! Suigu,
suigu, kaitssilm!” ja kik lääp samamuudu.
Sedäsisamate lääp järgmistel
päevel kolme-, nellä-, viie- ja kuvvesilmälise kitsige. Seitsmende
päevä ommuku jääp kodu kahessa silmäge kits. Poiss arvap,
et valvap seitsme silmäge kits ja
laulap kitsi seitse silmä magame, a kahessas silm jääp valla ja
näep kik ärä.
Õhtu annap kits tõistel täädä, et varas om ahju taga. Kitsi
kisuve poisi ahju tagast vällä,
esmalt pahandeve temäge ja sis
üteleve: “Meil ei ole peremiist,
nüid piat sia meile peremihes
jäämä.” Jääpki poiss taevase kitsel peremihes.
Eesti muinasjutt

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Ruute sissi om ärä paetet 10 ööbiku nimetust.
AOKÄGU, AOTÜDÄR, KIRIKÜÜT, SISASK, KÜNNILIND,
KÜNNISIRK, PIHU, ÖÖBIK, SISA, ÕITSELIND.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!
D
A
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Ü
D
Ä
R
M

***

Miis ostap poodist mahlaressi.
Mõne päevä peräst om ta tagasi ja kaibap:
“Sii kuramuse ress läits joba
katik!”
“Mes mahla sa temäge teit?”
uurip kaupmiis.
“Ubinemahla ja arakmarja
mahla tei ta peris äste, a ku ma
akassi kõivamahla tegeme, olli
kohe purus.”
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Värvi linnukse ossa
pääl iluste ärä!

***

Rekajuht kõlistep tõisele:
“No tere! Mes sa tiit? Kas tüüd
iki jakkup?”
Tõine vastu: “Tüüd jakkup.
Ma ole prilla Poolan ja tõsta uut
kaupa pääle.”
“Poolan? Mes sa säält sis
tuut?”
“Eesti maasikit. Uuaig om ju
joba valla.”

***

Murelene ja elevant om kinun. Elevant istup murelese ette.
Murelene kaep iki ütelt ja
tõiselt puult vilmi vaadete. Viimäte saap vihatses, tõusup püsti,
kõnnip elevandi ette ja istup sinna maha.
Raasikse aa peräst küsüp:
“Noh, kas sul om ää, ku siu ihen
istutes?”

ÜITSAINUS

MULGIMAA
• Üitsainus Mulgimaa järgmine nummer tulep vällä augustikuul üten vallalehtege. Juulikuul leht ei ilmu.
• Välläpoole Mulgimaad saap lehte telli üten Viljandi Valla
Teataja või Mulgi Sõnage postkonturidest üle Eesti.
• Vikerraadju mulgikiilse uudise om jälle eetrin 31. augustil 18.45.

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: kristi@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.
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KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK

TEADE
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsi üldkoosolek
toimub 24. juulil algusega kell 10.00 Karksi-Nuia
kultuurikeskuse sinises saalis.
Päevakord:
1. Külalisena võtab sõna Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, kes
tutvustab Mulgi valla arengukava.
2. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsi tegevuse aruanne
eelneval perioodil – Leili Nael.
3. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsi majandusaruanne
eelneva perioodi kohta – Suule Kempi.
4. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsile uue juhatuse
valimised.
5. Küsimused ja vestlusring kohvilauas, üllatusesineja.
AMSi juhatus
tel 56 958 776
karksinuiaams.ee

16. juuli kell 19.00 esitleb Seasaare Teater
Hallistes Annatares etendust „Vaim“, kahes
vaatluses. Etenduse autoriks ja lavastajaks on
Janno Puusepp. Noor perekond kolib linnakorterist maale, vanasse mõisa. Kuidas kulgeb
pereema ja tütre kohanemine ning millised
üllatused ootavad selles vanas majas? Sündmuste käigus rullub lahti ka üks omapärane
ja romantiline armastuslugu. Etendus sobib
vaatamiseks kogu perele. Etenduse kestus on
koos vaheajaga 1 tund ja 40 minutit. Etenduse
vaheajal pakume Halliste noortega koostöös
teatrikülalistele ka väikest kohviku külastuse
võimalust koos kohvi ja suupistetega. Tule
veeda 16. juulil üks õdus suvine kultuuriõhtu
koos perega Hallistes, Annatares.

Neljapäeval, 24. juunil kell 12 Surnuaiapüha jumalateenistus
Halliste kalmistul
Neljapäeval, 24. juunil kell 14 Surnuaiapüha jumalateenistus
Abja kalmistul
Pühapäeval, 27. juunil kell 14 Jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 11. juulil kell 14 Jumalateenistus
Pühapäeval, 25. juulil kell 14 Jumalateenistus
Laupäeval, 7. augustil kell 19 ORELIFESTIVALI KONTSERT:
Merle Kollom kariljonil, Jaak Lutsoja akordionil ja tenor
German Gholami
Pühapäeval, 8. augustil kell 14 Jumalateenistus
Pühapäeval, 22. augustil kell 14 Jumalateenistus
Juunis, juulis ja augustis on kirik teelistele avatud igal nädalal
kolmapäevast pühapäevani (K–P) kella 11–16.
Koguduse juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus tel 5341 3394,
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Kui soovid ristimist, leeritamist, laulatust, matust, pihti, eestpalvet
või vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Veebiinfo: www.facebook.com/Halliste Püha Anna kogudus
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused EELK Halliste
Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas SEB EE881010302007156001
või koguduse nõukogu liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku renoveerimistöödega, mis algasid piksekaitse paigaldamisest, vihmaveesüsteemide
korrastamisest ning kirikutorni ülaosa renoveerimisest.
Toeta kiriku renoveerimist annetusega pangas SEB EE 881010302007156001
märkides selgitusse „Kiriku remondi heaks”. Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK
Neljapäeval, 24. juunil Kalmistupüha jumalateenistused:
Rahumäel kell 11, Papil kell 13.
Pühapäeval, 4. juulil kell 14 Jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 18. juulil kell 14 Jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 1. augustil kell 14 Jumalateenistus armulauaga.
Palume võtta ühendust õpetajaga ristimise, leeri, laulatuse, matuste,
pihi ning samuti eelseisvate valimiste asjus tel 521 2518 või
e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK

Piret Leskova, Halliste rahvamaja juhataja

Pühapäeval, 27. juunil kell 11 Mõisaküla kalmistupüha
Pühapäeval, 25. juulil kell 14 kuld- ja hõbeleeripüha
jumalateenistus Mõisaküla kirikus. Kutsume õnnistamisele
neid, kes käisid leeris 25, 50 ja enam aastat tagasi.
Pühapäeval, 22. augustil kell 14 jumalateenistus Mõisaküla
kirikus.

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

Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
tel 524 9654; arvo.lasting@eelk.ee

MÕISAKÜLA KOGUDUSE TEADE
Mõisaküla koguduse nõukokku valiti: Ene Elblaus, Kunnar
Keres, Niina Jegorova, Mihkel Taganov, Marju Taganova, Margit
Usin, Sirje Usin, Anne Õigus, Viktor Õigus, Elsa Lindikrei.
Juhatuse esimeheks valiti Kunnar Keres ja liikmeks Niina
Jegorova.
Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Mihkel Taganov, Margit
Usin ja Ene Elblaus. Viljandi praostkonna sinodisaadikuteks
Mihkel Taganov ja Marju Taganova ning asendussaadikuteks
Anne ja Viktor Õigus.

MÄLESTAME
ESTER SÜGIS
13.08.1949–5.05.2021

VIRVE LINDE
10.03.1933–20.05.2021

ARVED NAARITS
9.05.1945–6.05.2021

VILJAR VARIKSOO
15.10.1952–21.05.2021

21. VI 1946 – 14. VI 2021

LUULE LUTS
23.05.1946–8.05.2021

GERT MIKK
3.08.1990–24.05.2021

Mulgi vald ja Karksi-Nuia tehnikasportlased
mälestavad legendaarset moto- ja autosportlast.

HEINO MEEL
16.06.1960–11.05.2021

AIME VIITAK
17.03.1937–27.05.2021

LEIDA LUIK
14.09.1939–12.05.2021

MALLE MÄNNISTE
18.11.1936–31.05.2021

LEMBIT TORIM
28.08.1946–17.05.2021

HELGI-LINDA TAMBERG
23.10.1934-06.06.2021

LISBET SAKSNIIT
27.07.1930–20.05.2021

ELLEN LIBE
21.10.1929-05.06.2021

Matti Villemson oli meistersportlane nii mootorispordis
(1971) kui autospordis (1977). Lõpetas 1966
mehhanisaator ina Tihemetsa Põllumajanduse
Mehhaniseerimise Tehnikumi. Töötas Nuia EPT-s
mehaanikuna, lukksepana ja autojuhina.
Mootorispordiga alustas ta aastal 1966 Nuia AMK-s.
Tuli 1977.a esimeseks Nõukogude Liidu meistriks
bagikrossis ja 1978. a võitis hõbemedali. Oli 1977.a
Balti meister autokrossis. Tulnud 1969. a talimotokrossis
650 cm3 ja 1974 750 cm3 külgvankriga mootorrataste
klassis Eesti meistriks.

MATTI VILLEMSONI

Ostan Vanu Vene
kontaktoreid, kaitselüliteid,
el-trükkplaate ja detaile.
Tel 51 973 129

Ostan nõukogude aegseid
VAZ sõiduautode
kasutamata varuosi.
Võib pakkuda ka VAZ
sõidukit. Tel 5565 1952

Viljandi turul Ruudiaru Talu lihaletis
· pool sea rümpa 2.45 €/kg (nuumik)
· seahakkliha 2.50 €/kg
· sea praetükk alates 2.95 €/kg (nuumik)
Tellimine tel 5567 0408

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
29. mail sündis Gertrud Ilsjani ja
Martin Rõugu perre tütar
MIA AURELIA

MILVI KANGUR		
VELLO LUTS		

1. juuli		
1. juuli		

89
85

TIIU BRAUN		
ÜLO KUKK		

5. august
5. august

81
75

9. juunil sündis Maarja Mõttuse ja
Imre Jugomäe perre tütar IRIS

PÄÄRU JALAKAS
MARIE LAENESTE

1. juuli		
1. juuli		

83
80

ARNE TEEMUSK		
MALLE PUUSEPP

6. august
6. august

91
81

ASTA-ALICE RENNO
JOHANNES LEHT

2. juuli		
3. juuli		

89
91

VÄINO KANGUR
ENNO ALLIK		

6. august
8. august

75
85

ELLI JAANUS		
JAAN KOHJUS		

5. juuli		
6. juuli		

85
90

LEHTI ALLIK		
LINDA-HELENE TALU

8. august
9. august

85
88

MARGUS MÕISAVALD 6. juuli		
REIN RUUBEL		
7. juuli		

84
70

ALFRED LUTS		
LEIDA OSOL		

9. august
10. august

82
86

HANS LEESMENT
IVAN KROTOV		

8. juuli		
8. juuli		

70
70

ENN LEESMENT		
URVE KING		
TÕNIS KIISK		

8. juuli		
8. juuli		
9. juuli		

70
70
87

ERNA EVERT		
LAINE OJAMETS
HELJU POTARI		

10. august
10. august
10. august

86
84
82

OLGA TENNO		
ILLE TIHOMIROVA

11. august
11. august

85
84

VIRVE VEBER		

9. juuli		

81

SINAIDA TAAL		
9. juuli		
JELIZAVETA GRÜNVERK 9. juuli		
ELLEN VAAN		
10. juuli		

81
70
83

HEIDA OTT		
OLLI AREN		

12. august
12. august

75
75

MAIE MOOSES		
LINDA MILLISTVERE

13. august
14. august

80
81

MERLE UDOBINA
ROOSI ÕISMETS		

10. juuli		
11. juuli		

70
90

ANTS PIKKOR		
MARTIN LAUR		

15. august
15. august

84
75

OLGA PURJU		
LEHTE OLTSMEIER

11. juuli		
11. juuli		

85
83

MARIA PETTINEN
ANTO RUMMI		

12. juuli		
12. juuli		

81
81

MATTI VIIRES		
VLADIMIR KAMENIK
LEHTE PALU		

16. august
16. august
18. august

85
75
93

MILVI LAUR		

18. august

89

SALME VOMM		
TÕNIS KUNGLAMÄE

14. juuli		
14. juuli		

91
84

LAINE ÕIGUS		
ANNA SONG		

14. juuli		
14. juuli		

83
70

KATRIN JENTS		
RUTH KREEM		
TIIU METSTE		

18. august
18. august
19. august

70
70
80

HELGI KIKKULL		

20. august

89

MAIE KALLAK		
EVI SOOTS		
ARVO ELBLAUS		

14. juuli		
15. juuli		
15. juuli		

70
88
86

NIINA VEIDENBERG
MARI-LIIS EEVEL		
VIRVE TAMME		

20. august
20. august
20. august

84
82
82

HEINO SAGADI		

15. juuli		

85

KALJO VISNAP		

21. august

89

IVO KIVIK		
VIRVE ORAV		
JAAK VOMM		

16. juuli		
17. juuli		
17. juuli		

83
82
70

JAAN KASS		

17. juuli		

70

SALME VAINLO		
ALEKSANDRA PÄRT
VIRVE-VILVE VEINIKIVI
ILMA KUUR		

21. august
23. august
23. august
23. august

86
85
84
83

ELVI-AURELIA PEDAK
AILE OLONEN		
HANS ISRAEL		

18. juuli		
18. juuli		
18. juuli		

89
75
75

HELGI SELLER		

23. august

82

ENN MUREKAS		

23. august

75

EINO-JOHANNES POKK 24. august

84

LEIDA NIGLAS		
TIIU ENOK		

19. juuli		
20. juuli		

84
70

KERSTI MARDISTE

24. august

70

LEIDA REIMAN		
REIN REINVÄLI		
VALERIY KALUZHIN

21. juuli		
21. juuli		
22. juuli		

98
75
70

HELVE KUREMA		
NATALJA LINNUPUU
ARNE POTARI		

25. august
25. august
26. august

86
70
75

LINDA MERILA		

23. juuli		

101

VEERA PÄRTELSON
HAIN JÜRIS		

26. august
27. august

70
84

MAIE KÕVERJALG
MAAJA PUKS		

27. august
27. august

82
81

29. august
30. august

75
84

Aastad on kadunud aegade uttu,
70 aastat on möödunud ruttu…
Silmis sul sädeleb nooruse tuld,
see on võiduka elu kuld!

Oled väga kallis
meile ja soovime
Sulle palju rōōmu ja tervist!
Lapsed Terje, Tarvo
ja Reino peredega

Otsin kliendile väikest
maja või majaosa
Abja-Paluojale, KarksiNuia, Mõisakülla või
Kilingi-Nõmmele.
Lisainfo telefonilt
5699 3245.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
on ajavahemikul
19. juuli kuni 9. august 2021 suletud,
oleme puhkusel.
Erakorraliste tervisehädade korral on
võimalik abi saada 24/7 EMÜ
Väikeloomakliinikust (Tartu)
tel. 7313224 või Loomade
Kiirabi kliinikust (Tallinn) tel. 5023191.

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

ANNE-ARMILDE LARM 23. juuli		
LENNE LAARMANN
23. juuli		
VALVE MARGUS
24. juuli		

90
89
80

ARE HAAB		

26. juuli		

75

LUDMILLA RANG
LINDA NAPITS		

JUTA KIVILAAN		
ANTS-VELLO RÕIGAS
JÜRI JÄNES		

27. juuli		
29. juuli		
29. juuli		

98
88
83

RUTT SANDER		
MARJE MÄKILÄ		
RUTH NUGIS		

30. august
30. august
31. august

81
75
91

ELLA REBANE		
MAI MELTSAS		

30. juuli		
31. juuli		

92
82

VALVE SAAG		

31. august

90

LEO LIIBER		

31. august

70

EHA PALU		
OLEV RAUSK		

31. juuli		
1. august

82
70

AVO LEIMANN		
HELVI-MERIKE KOKAMÄGI
ELDUR GERBERSON
AILI ÖÖVEL		
ANTS MEISTER		
LEILI LENDRE		

2. august
2. august
2. august
2. august
3. august
3. august

85
84
75
70
82
75

TIIU KIVIK		

4. august

82

Veaparandus: Mulgi Sõna maikuu numbrisse sattus juunikuu sünnipäevalaste nimekirjas üks viga. Siinkohal parandame
selle, toimetus palub vabandust!

23. juunil tähistab oma 82. sünnipäeva LUULE RAIDSALU.

