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Keeruliste aegade kiuste on Mulgi valla tehnikasportlased saavutanud käesoleval aastal
suurepäraseid tulemusi
nii maailma kui vabariigi
tasemel.
Kõige säravamate tiitliteni jõudis jetispordis
Mattias Siiman, kes Itaalias toimunud pro-klasside maailmameistrivõistlustel saavutas runbout
GP4 klassis MM tiitli.
Euroopa meistrivõistlustelt oli juba eelnevalt
saavutatud kolmas koht.
GP2 klassis osales Mattias esimest hooaega, aga
saavutas siiski kolme sõiduvõiduga samuti MM
tiitli. Tuleval hooajal on
noormehel plaan jätkata
võistlemist kõige kiiremas ehk GP1 klassis.
Oma kõige parema hooaja maailmameistrivõistlustel tegi Eesti auto- ja
motospordi sajandal aastapäeval motokrossisõitja
Kert Varik koos soomlasest korvipoisi Lari Kunnasega. Hooaja alguses
sõideti Eesti meistrivõistlustel ja võideti ülekaalukalt meistritiitel. Mehed
startisid edukalt ka MM
võistlustel. Kuigi oli planeeritud korraldada 12
etappi, siis reaalselt sõideti ainult neli. 23. korda
toimus külgvankrite MM
etapp ka Eestis, seekord
Lange Motokeskuses.
Enne viimast MM etappi
hoiti veel neljandat positsiooni, kuid viimasel etapil Hollandis tuli avasõidul katkestamine. Hooaja
kokkuvõttes saavutati 186
punktiga MM sarjas igati
kõva viies koht.
Eduka hooaja on teinud
Eesti koondisesse kuuluv
enduurosõitja Elary Talu.
Parimad tulemused on
maailma karikavõistluste

Kristo Subi. 				

Mattias Siimann. 						

Kert Varik ja Lari Kunnas. 						

etapi teine koht, Eesti
meister enduuro 3 klassis
ja üldarvestuse teine koht,
Eesti Hard Enduro võitja.
Krossisõidus tuli Elary
Ainja motokompleksis
Mulgi valla meistriks.
Hooaja lõpuks Eesti koondisega starditi Itaalias
ISDE võistlustel, mida
peetakse üheks raskemaks enduurovõistluseks
maailmas. Võidusõit lõpetati kokkuvõttes meeskondlikult 16. kohaga.
Samal võistlusel osales
edukalt ka Ragnar Valdstein. Kuigi tema hooaeg
algas tõsise vigastusega,
mille tõttu pidi vahele
jätma mitu võistlust. Ole-

nemata sellest ikkagi Eesti
meistrivõistlustel kolmas
koht E-2 klassis ja meeskondlikult Eesti meister.
Mulgi valla motokrossi
meistrivõistlustelt kolmas
koht.
Kiiret sõitu on autorallis
teinud Kristo Subi koos
oma kaardilugejast venna Raido Subiga. Eesti
meistrivõistluste arvestuses toimus viis etappi
ja kokkuvõttes on koos
võimsamate masinatega
võisteldes vendadel ette
näidata absoluutarvestuses 8. koht ja oma masinaklassis EMV5 4WD
meistrivõistluste arvestuses kokkuvõttes väga
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tihedas konkurentsis tubli
kolmas koht.
Raske hooaja kokkuvõttes saavutas rallikrossisõitja Janno Ligur Euroopa MV kokkuvõttes Euro
RX3 klassis üheksanda
koha.
Olenemata maailmas
valitsevast keerulisest
olukorrast on Mulgi valla
spordimehed ja nende
tublid toetajad leidnud
ikka võimalusi, et omal
spordialal teha väga hea
tulemus. Kuigi tehnikasport on küllaltki ettearvamatu ja alati ei ole
tulemus ainult sportlase
vormistada.
INDREK LEPIK
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ktoobrikuus olid valimistest tulenevalt üle Eesti
tavapärasest suurema tähelepanu all kohalikud
omavalitsused ja nendega seotud arenguväljakutsed.
Kaasaegse riigikorralduse nurgakiviks on subsidiaarsuse printsiip, mis tähendab, et ülesandeid tuleb täita
elanikule võimalikult lähedal asuval avaliku halduse
tasandil. Kohaliku volikogu üks peamisi ülesandeid
on teha olulisemaid kohalikku elu, näiteks haridust,
kultuuri, sotsiaalhoolekannet või tervishoidu puudutavaid otsuseid ning suunata omavalitsuse igakülgset
arengut. Sellest lähtuvalt on väga oluline kasutada oma
valimisõigust. Teeb head meelt, et Mulgi vallas kujunes
valimisaktiivsuseks 61.5% ehk oma hääle usaldas kokku 3885 inimest. See oli maakonna parim tulemus, kus
keskmiseks näitajaks kujunes 55.3%. Aktiivsus võiks
olla ka 70% või kõrgemgi ning selles osas on meil edaspidiseks potentsiaali küllaga. Oluline on tagada tõhus
info nii volikogust kui vallavalitsusest kogukonnale
ning vastupidi: tagasiside kohalikest probleemidest ja
ideedest valla juhtorganiteni.
Tänan omalt poolt kõiki valijaid ning kaasaelajaid
suure toetuse eest! Võtan seda kui tagasisidet koalitsiooni senisele tööle ja anname edaspidigi alati kodukoha heaks parima. Võimulepe
järgnevaks perioodiks sisaldab
suuremaid ja väiksemaid eesmärke, mis kõik on suunatud
meie igapäevase heaolu ning
ühes sellega konkurentsivõime
suurendamiseks. Tänusoovid
kõikidele nimekirjadele ja nende kandidaatidele, õnnesoovid
valitutele. Jõudu tööle!
IMRE JUGOMÄE

2021. aasta KOV valimiste
tulemused Mulgi vallas
Seekordsetel KOV valimistel 17. oktoobril hääletas Mulgi vallas 6270 valijast 3855 ehk 61,5% valimisealisest
elanikkonnast. 5.11.2021 seisuga on riigikohtus lahendamata kuus valimistega seotud kaebust ja ametlikke
tulemusi riigis välja kuulutatud ei ole.
2021. aasta KOV valimiste tulemused Mulgi vallas:
Eesti Keskerakond 7 mandaati
Erakond ISAMAA 6 mandaati
Valimisliit Meie Mulgimaa 4 mandaati
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 3 mandaati
Eesti Reformierakond 1 mandaat
Enim hääli kogunud kandidaadid (rohkem kui 100 häält)
olid Imre Jugomäe (Eesti Keskerakond), Enn Sarv (Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond), Taimo Tugi (Eesti Reformierakond), Mati Ilisson (Valimisliit Meie Mulgimaa),
Eveli Allik (Erakond ISAMAA) ja Peeter Rahnel (Eesti
Keskerakond).
Uus Mulgi vallavolikogu koosneb 21 rahvaesindajast:
Imre Jugomäe, Peeter Rahnel, Ingrid Kõiv, Ürjo Mälksoo,
Raul Song, Anne Ladva, Reet Paju (Eesti Keskerakond),
Eveli Allik, Jüri Patune, Dmitri Orav, Ervin Tamberg,
Andres Rõigas, Arvo Maling (Erakond ISAMAA), Mati
Ilisson, Kai Kannistu, Kert Vallas, Mihkel Kalda (Valimisliit Meie Mulgimaa), Enn Sarv, Voldemar Giske, Hans
Neppo (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja Taimo
Tugi (Eesti Reformierakond).
Põhjalikumalt saab valimistulemustega tutvuda veebilehel kov2021.valimised.ee
MULGI VALLA LEHT

MULGI S NA
Väljaandja: Mulgi Vallavalitsus
• Toimetaja: Evelin Pissarenko, evelin@mulgivald.ee
• Küljendaja: Merike Kask
• Trükk: Vali Press OÜ
• Tiraaž: 1500
• Leht ilmub kord kuus
Järgmine leht ilmub 15.12.2021
Kaastöö esitamise soovist teatada hiljemalt 1.12.2021
Avaldatud artiklite ja teadete sisulise korrektsuse eest vastutavad autorid.
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid vajadusel lühendada ja redigeerida.

Keskerakond ja erakond Isamaa
allkirjastasid valla koalitsioonileppe

Koalisatsiooniliikmed vasakult paremale: Arvo Maling, Ervin Tamberg, Jüri Patune, Eveli Allik, Imre Jugomäe, Reet Paju, Ürjo Mälksoo, Raul
Song, Peeter Rahnel. Koalisatsiooniliikmetest puudusid Dmitri Orav, Andres Rõigas, Anne Ladva ja Ingrid Kõiv.
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Reedel, 29. oktoobril allkirjastasid Eesti
Keskerakonna ja Erakond ISAMAA vallavolikogusse valitud
saadikud vallamaja
saalis Abja-Paluojal
koalitsioonilepingu
Mulgi valla juhtimiseks
aastateks 2021–2025.
Lepingu kohaselt on
omavalitsusel tähtis roll
valla elukeskkonna ning
selle erinevate valdkondade arendajana. Juhtimisel ja otsuste tegemisel
on aluseks läbipaistvus,
erinevate huvirühmade,
institutsioonide ja asumite kaasamine, hoolivus ning efektiivsus.
Ühise tegevuse peamiseks eesmärgiks on valla elanikele kvaliteetse
elukeskkonna tagamine,
mis pakub võimalusi eneseteostuseks nii töö- kui
elukohana, tuues seeläbi
kaasa elanike arvu stabiliseerumise ning kasvule
pööramise.
„Mul on hea meel, et
töötame koos partneriga
edasi kindla ja tulemustele suunatud valla juhtimise nimel ning mõlemat

poolt kannustab soov
luua inimestele edumeelset ja parimat koduvalda,” sõnas vallavanem
Imre Jugomäe. „Uuel
perioodil on fookuses nii
investeeringud taristusse
ehk puudu olev ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
teede ja tänavate jätkuv
mustkatte alla viimine
kui meid ümbritsev hea
avalik ruum. Jätkame
üürimajade rajamist,
hoolekandeasutuste korrastamist ja panustamist
kultuuri, sporti ning haridusse. Viime sisse programmi, mis toetab noorte
elama jäämist ja asumist
Mulgi valda ning lapsevanemad vabastame lasteaia kohatasust. Juhtimine muutub senisest valdkondlikumaks, tagades
selgema ja efektiivsema
asjaajamise. Konkurentsivõime säilitamiseks on
oluline omavalitsuse ja
allasutuste töötajate töötasude suurendamine.“
Koalitsioonilepingu
kohaselt kuuluvad vallavanema, ühe abivallavanema ja volikogu
aseesimehe kohad Eesti
Keskerakonnale. Erakond Isamaa täidab liidus ühe abivallavanema

Ilmumas on Mulgi valla kalender 2022, mis
sisaldab olulisemaid tuMulgi vald
leva aasta kultuuri- ja
spordisündmusi ning
tähtpäevi Mulgi vallas.
Kalender on ühtlasi tagasivaade möödunud
Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinna aastale.
Tagasivaade soome-ugri
kultuuripealinna aastale

Volikogu liige Eveli Allik ja vallavanem Imre Jugomäe.

ja volikogu esimehe ametikohad. Komisjoni esimeeste ja vallavalitsuse
liikmete kohad jaotatakse
võrdselt.
Volikogu koosneb 21
rahvaesindajast. Uues
koosseisus on koalitsioonil kokku 13 kohta. Eesti
Keskerakonnal on seitse
kohta: Imre Jugomäe,
Peeter Rahnel, Ingrid
Kõiv, Ürjo Mälksoo,
Raul Song, Anne Ladva
ja Reet Paju. Erakonnal
ISAMAA on kuus kohta:
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Eveli Allik, Jüri Patune,
Dmitri Orav, Ervin Tamberg, Andres Rõigas ja
Arvo Maling.
Koalitsioon seisab ühtse Mulgi valla eest, kus
erinevaid valla piirkondi
arendatakse tasakaalustatult ja välditakse ääremaastumist.
Koalitsioonilepinguga
saab tutvuda Mulgi valla
kodulehel mulgivald.ee/
vallavolikogu.
MULGI SÕNA

TÄPSUSTUS
Mulgi Sõnas nr 9 oli artiklis „Mulgi puder, kärutädipuder, poolvillane …“(lk 10) faktiviga.
Õige on: "Septembris taastutvustas endine MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevjuht Piret Leskova mitmetes
koolides – sealhulgas ka meil Mõisakülas – mulgi toidukultuuri.“

UUDISED
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Karksi-Nuia kultuuriloojate auraamat sai
traditsiooniliselt väärikat täiendust
Karksi-Nuia kultuurikeskusel on traditsioon kord
aastas tunnustada kultuuriloojaid-tegijaid auraamatusse kandmisega. Auraamatusse kantakse
isikud, kelle tegevus on või on olnud suunatud
Karksi kihelkonna traditsioonilise kultuuri teadvustamisele, väärtustamisele, säilitamisele ja
edasikandmisele, aga ka vaimse kultuuripärandi
taaselustamisele nii algsetes kui ka uuenenud
vormides. Karksi kihelkonna isetegevusliku ja
professionaalse kultuuri varamu liikmed kantakse auraamatusse nende 5-ga või 0-ga lõppeva
juubeli- või sünniaastapäeva aastal, alates 60.
juubelitähtpäevast.
Sel aastal kanti auraamatusse Tiina Ilusmets,
Heino Luik ja Jüri Vollmann.

TIINA ILUSMETS
"Ma ise ilutegija" – nii
võid Sa enda kohta öelda küll, sest kõik, mis Sa
teinud oled, on kantud
ilumeelest.
"Kust see laps need laulud võtnud ?" küsib rahvaluule.
Ikka kodust, algallikas
on seal. Vanaema põlled ja
pearätid, ilusad asjad ümberringi mõjutavad lapse
arusaamasid ja kujundavad ilumeelt. Näha ilu,
tunda ilu argipäevasteski
asjades on eriline anne, mis
antakse kaasa emapiimaga, ainult et seda peab ikka
laskma kasvada ja areneda.
Sinuga ongi nii läinud. Sul
on armas kodu, kus elad
ema Ida ja isa Peetriga,
saad olla veel laps. Seda
rõõmu on antud vähestele. Sul on tütred Thea ja
Hanna, oled vanaema Thea
pisipojale. Sul on vennad
Arvi ja Rein, kelle pered
nii lähedased ja kallid. Tädi
Olga Sinka, ema õde, töötas aastaid Nuia keskkoolis
käsitööõpetajana, oli tark
ja nõudlik õpetaja, küllap
temalgi on oma osa Sinu
kujunemisel.
Omad inimesed, lähedaste ring on meile tähtsam, kui arvatagi oskame,
eriti nüüd, kui terve ilm
me ümber on nii hirmutav. Ja käsitööd tegevad
naised, keda oled nüüd
juba aastakümneid juhendanud, on sõpruskond,
kes Sind kõrgelt hindab ja
omamoodi hoiab. Kunagi
tulid Nuia rahvamaja käsitööringi, mida juhendas
Meida Saul. Aastast 1989,
kui Meida ringi Sulle üle
andis, on möödunud juba
31 aastat. Nüüd oled ise
teenekas käsitöömeister,
oled aidanud hoida ja säilitada rahvuslikku käsitööd
ja kultuuri.
Me teame, et oled õppinud Tallinna Kergetööstuse Tehnikumis. Aastatel
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1994–2002 olid KarksiNuia rahvamajas kunstiline juht, 2002–2007 töötasid
kunstnikuna Karksi-Nuia
kultuurikeskuses. Kogu Su
elu ja töö on seotud käsitööga – täienduskoolitused
ja erinevad valdkonnadki,
nagu 1990. aastal rahvarõiva valmistajate õpetajate
kursus, 2001. aastal kujunduse ja kirjakool ning 2004.
aastal taimeseade ruumis.
Ka praegu oled Sa õpilase
rollis, õpid Viljandi kultuuriakadeemias Viljandimaa
rahvarõivaste kaheaastasel
kursusel Halliste rahvarõivaid tegema. Ja jälle päris
otsast peale.
Sinu käsitööringi naised hindavad ja hoiavad
Sind väga, küllap oled sellest ammugi aru saanud,
aga kordamine on tarkuse
ema. Oleme aastaid käinud
Saku Suurhallis mardilaadal, igal aastal paned
meie töödest välja näituse.
Näitus tuleb ka sellel hooajal. Peame sünnipäevi,
igasuguseid tähtpäevi,
oleme nagu üks suur pere.
Kes kord ringi tuleb, see
ka käima jääb - tullakse
Pollist, Remsist, Lillist...
Oodatud on kõik, kel asja
vastu huvi, ka Sina, lugeja,
oled oodatud, meil on veel
üks lauanurk vaba!
Jõudu Sulle, Tiina, ja
palju õnne!
EVA MÄGI,

käsitööringi loal ja volitusel

HEINO LUIK
Heino Luik sündis
27. juunil 1946. aastal
Karksi vallas Oti külas
Luige talus. Oma esimesed tarkuseterad ja
suhtumise ellu sai kaasa
kodust ja Longi Algkoolist. Järgnes keskhariduse omandamine Nuia
Keskkoolis, mille lõpetas
neljanda lennuna 1964.
aastal. Maal kasvanud
ja talutööde oskustega noormees suundus
eriala omandama Eesti
Põllumajanduse Akadeemiasse, et lõpetades
asuda tööle spetsialistina kodukohas. Nii algaski tema töömehepõlv
69. aastal Nuia EPT-s
maaparanduse töödejuhatajana. Omandatud
oskuste realiseerimine
oli esimeseks suureks
väljakutseks Karksi-Nuia
paisjärve ehitamise tööde
juhtimisel, kuna see paisjärve projekt oligi tema
diplomitöö EPA lõpetamisel. 1972. aastal täitus
maaliline Karksi ürgorg
kauniks veesilmaks.
Tänu omandatud teadmistele, täpsusele ja suhtlemisoskusele on Heinot
saatnud tööalane edu.
Tema aktiivne ühiskond-

JÜRI VOLLMANN
Ansambel Lustipilli
poolt on sel aastal Karksi
kihelkonna kultuuriloojate
auraamatusse kantavate
isikute nimistu täienduseks nomineeritud ansambli pikaaegne trummimees Jüri Vollmann, kes
tähistas sel aastal oma 80.
sünnipäeva.
Jüri ei ela küll otseselt
Karksi-Nuias vaid Viljandimaal Saareküla külas
Everti talus juba aastast
1991. Kuid see ei takista teda sugugi osalemast
meie Karksi-Nuia kultuurielus.
Jüri Vollmann liitus ansambliga Lustipill 2005.
aastal, praegu on ta ansamblis kõige auväärsemas eas ja kõige suurema
muusikupagasiga pillimees.
Enda kohta kirjutab Jüri
oma lühikeses elulookirjelduses nii: ta on pärit
Tallinna mägedelt, sündis
3. juunil 1941. aastal Tõnismäel, siis elas ta Kivimäel,

lik tegevus on olnud positiivselt määrav vallaelu
edendamisel. Aastastel
1999–2009 juhtis Heino
Luik vallavolikogu tööd.
Tänu kohalike olude
tundmisele ja headele
juhiomadustele suutis ta
tasakaalustatult juhtida
volikogu tööd, mis tagas
antud perioodil omavalitsuse stabiilse tasakaalustatud arengu. Ta on olnud
ka volikogu revisjonikomisjoni esimehe ametis.
Heino oli aastaid Muinsuskaitse Seltsi liige ning
osales Vabadussõja mälestussamba taastamisel,
olles komitee juhatuse
liige. Alates 2010. aastast kuulub Heino Luik
Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse juhatusse.
Suure pühendumise- ja
missioonitundega jätkab
ta oma isa jälgedes tegutsemist Karksi-Nuia õigeusu kirikus alates 1980.
aastast kirikuvanemana
ja 1993. aastast EAÕK
Karksi-Nuia Püha Aleksei koguduse juhatuse
liikmena. Talle on oluline,
et 1876. aastal ehitatud
kirikuhoone kui sakraalehitis täidaks oma funktsiooni ning jääks püsima
kultuuriväärtusena meie
kodulinnas ja pilgupüüdjaks turistidele. Kirik on

kantud Muinsuskaitse registrisse ehitismälestisena
15.12.1997. aastal.
Heinol on hulga hobisid, neist tähtsamad mündi- ja margikogud, ristsõnade lahendamine ja
rahvatants. Viimasel ajal
on lisandunud veel üks
hobi – see on malemäng
arvuti vastu, milles partiide arv ligineb selle aasta
lõpus viiele tuhandele.
Heino mäletab täpselt,
kui Lille-Astra Arraste
tegi ettepaneku tulla tantsima. See oli 10. jaanuaril
1970, kui ta esimest korda
astus rahvatantsuproovis
põrandale. Selle rühma „
Tantsurõõm“ oli loonud
Alfred Kuut 1956. aastal,
mille 65. aastapäeva tänavu tähistatakse. Nüüdseks on Heino veetnud
rühmas üle 50. aasta ja
õppinud selgeks üle saja
rahvatantsu ning lisaks
veel seltskonna- ja ballitantsud, millega on rännanud mitmes välisriigis.
Ta on tantsinud ka kolm
aastat Sõleseppades, millega osales kontsertreisil
Kukerpillidega India Vabariigis. Kultuurireisidel
on käinud veel Soomes
ja Rootsis. Kuid kõige
südamelähedasemateks
ja meeldivamateks peab
Heino ülesastumisi oma

Rahumäel ja Mustamäel
– eht-ne mägede poeg.
Jüri kasvas üles väga musikaalses peres. Tema isa,
Eduard Vollmann, oskas
viiulit mängida, ema aga
laulis kenasti. Ema oli laulma hakanud juba enne
rääkimist. Eks siis väike
Jüri lõi ka pottide-pannide
peal rütmi kaasa ning oligi
pere ansambel olemas.
Tõsisemalt hakkas Jüri
trummilöömisega tegelema koolis, kui ta oli
8. klassis (1956). Sel aastal
loodi Tallinna 10. keskkooli (praegune Nõmme
Gümnaasium) tantsuorkester.
Pärast kooli mängis ta
trummi veel Ehitajate klubis, Sossi klubis, Horre
Zeigeri bigbändis jne.
Sel aastal, kui Neeme Järvi koos perega emigreerus,
vabanes trummilööja koht
Kalevi Puhkpilliorkestris,
varasemalt mängis seal
Paavo Järvi. Jüri otsustas
kandideerida vabanenud
kohale ning saigi niimoodi Eesti ühe kuulsaima

puhkpilliorkestri liikmeks.
Järgesid põnevad välisreisid, millest esimene oli
Tšehhoslovakkiasse.
Jüril on olnud au koos
musitseerida paljude kuulsate Eesti pillimeeste ja
lauljatega, näiteks Hans
Hindpere, Jossif Šagali,
Aleksander Rjabovi ja Valter Ojakääruga. Lauljatest
võib esile tuua koostööd
Anu Antoni, Helgi Sallo,
Marju Kuudi, Uno Loobi
ja Silvi Vraidiga. Horre
Zeigeri bigbändis mängis
ta koos Viljandist pärit
pillimeeste Endel Topnikeri, Ilmar Kullamaa, Jüri
Rõugu ja Aare Helinurmega. Pärast Viljandimaale
elama asumist 1991. aastal
liitus Jüri Viljandi tuletõrjeühingu puhkpilliorkestriga. Hiljem lisandusid
sellele veel Viljandi bigbänd ja Viiratsi diksiländi
orkester.
Juba kuusteist aastat
hoiab Jüri kindlat rütmi ja
õiget kurssi meie Lustipilli
ansamblis. Sellest ajast
alates kui Jüri istus meie
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vabariigi üldrahvatanstupidudel, milledest on
ta osa võtnud kümnel
korral, ja kindlasti ka
esinemisi oma kodupubliku ees. Läbi rahvatantsu on ta aastakümneid
viljelenud meie mulkide
kultuurilugu. Heinot iseloomustatakse kui punktuaalset distsiplineeritud
rühmakaaslast ja samas
toredat seltskonnahinge.
Heino Luik on tänulik
oma endistele tantsujuhtidele Lille-Astra ja
Anneli Arrastele, Enna
Vallasele ja praegusele
Birgit Kruusele, kes tema
rühma rasketel hetkel
oma hoole alla võttis.
OLGA PALU,

EAÕK Karksi-Nuia Püha
Aleksei koguduse ja KarksiNuia Pensionäride ühenduse
nimel
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ansamblis trummide taha,
on ansambli rütmimured
murtud.
Me tunneme teda kui
rõõmsameelset ja laia naeratusega meest, kes ei hoia
oma kogemusi ja teadmisi
vaka all, vaid jagab neid
oma tohutust pillimehepagasist kõigile, kes seda
vajavad. Eriti suureks eeskujuks on ta meie trummilööja-õpilasele Hannesele,
kellest on sirgumas Jürile
vääriline järglane.
VALDUR ILVES,
ansambel Lustipilli nimel
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Tagasivaade esimesele Mulgi vallavolikogule
2017. aasta oktoobris
valiti neljale endisele
omavalitsusele ühine
volikogu. Kui enne oli
nelja omavalitsuse peale volikogu kohti 52, siis
uues ühinenud Mulgi
vallas ainult 21 volikogu
liiget.
Kui kohtade arv volikogus langes kaks ja
pool korda siis, kandideerijate arv langes ainult 15 protsenti. Uude
Mulgi vallavolikogusse
kandideeris seitse erinevat nimekirja, valimiskünnise ületas neist
ainult neli. Keskerakond
saavutas 8, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
7, Reformierakond 3 ja
valimisliit Ühtsed Mulgid 3 liiget. Koalitsiooni
moodustasid Keskerakond ja Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit, kellel
kokku oli 15 mandaati.
Keskerakonnal oli alati
võimalus napi enamusega 11-liikmelise koalitsiooni moodustamiseks
emba-kumba väiksema partneriga, seevastu
Isamaa ja Res Publica
Liidul oleks olnud vaja
mõlemat väikest partnerit. Need olid rahva
poolt valimistega paika
pandud uue Mulgi valla
jõujooned.
Volikogu algus oli küllaltki rabe. Kokku olid
saanud nelja erineva
organisatsiooni esindajad, kellel oli eelnev
erinev arusaam ja koge-

Mulgi vallavolikogu esimene koosseis novembris 2017. 			

mus valla juhtimisest.
Eks see on ikka nii, kui
kokku pannakse uusi
meeskondi. Algab enesekehtestamine, liitlaste
otsimine, partneritega
suhestumine. Läbi tuleb elada kõik organisatsiooni arenguetapid.
Kergemaks ei teinud ka
asjaolu, et volikogu liikmetest üle poole ehk 12
liiget olid olnud endistes
omavalitsustes volikogu
esimehed või vallavanemad. Pingeid lisas veelgi, et kolmes volikogus
esindatud nimekirjas on
volikogu liikmed pärit
enamalt jaolt ühest endisest omavalitsusest. Nii
ristusid sageli volikogus
arusaamad, kuidas midagi teha, või siis ristati
piike piirkondade huvist
lähtuvalt.
Esimesel Mulgi vallavolikogul oli suur üles-

anne harmoniseerida
kõigis neljas omavalitsuses kehtinud määrused,
mis reguleerisid valla
tööd ja inimesi puudutavaid eluvaldkondi.
Vaja oli jõuda selleni, et
õigusruum on üle valla ühesugune. Alates
toetuste määradest ja
lõpetades heakorra eeskirjadega. Volikogu pidas nelja aasta jooksul
41 istungit, sealhulgas
mõned ka üle veebi tulenevalt pandeemiast tingitud olukorrast. Vastu
võeti 154 määrust ehk üldakti, mis reguleerivad
valla elu üldiselt, ja 213
otsust, mis on suunatud
konkreetse küsimuse
lahendamisele. Kui võtta
istungitele kulunud aeg
ja vastu võetud otsused,
siis keskmiselt kulus
päevakorrapunkti arutamisele ja otsustamisele
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15 minutit. Kindlasti
on punkte, mille arutamiseks kulus kordades
rohkem aega.
Volikogu päevakorrapunkti arutamine on
väga reglementeeritud.
Kõigepealt on ettekanne eelnõu esitaja poolt,
sellele järgneb volikogu komisjoni poolne
kaasettekanne ja siis
saab iga volikogu liige
küsida kuni kaks küsimust ettekandjatelt
ning peale seda on igal
volikogu liikmel õigus
sõnavõtuks. Kui parandusettepanekuid ei ole,
liigutakse otsustamise
juurde. Volikogus otsustamisele kuluv lühike
aeg tähendab seda, et
enne volikogu tuleb ära
vaielda eelnõuga seotud
küsimused.
Esimeses Mulgi vallavolikogus seadsime

sisse korra, kus volikogu
eelnõud tuli volikogu
liikmetele esitada kaks
nädalat enne volikogu
toimumist. See andis
piisava aja volinikele
eelnõudega tutvumiseks
ja parandusettepanekute
esitamiseks, kas otse
eelnõu esitajale või siis
eelnõud menetlevale
volikogu komisjonile.
Iga eelnõu menetlemiseks määras volikogu
esimees komisjoni, kes
pidi oma komisjoni istungil eelnõud arutama
ja volikogu istungil selle
kohta kaasettekande tegema. Volikogu liikmetelt ja komisjonist tulnud
parandusettepanekud
edastati eelnõu esitajale
enne volikogu. Kui eelnõu esitaja aktsepteeris
parandusettepanekud
ja lülitas need eelnõusse,
siis neid volikogus enam
ei menetletud. Enamus
eelnõusid esitas volikogule vallavalitsus, mõned eelnõud esitasid
ka volikogu liikmed ja
volikogu komisjonid.
Eriti tahaks komisjonide töö juures välja tuua
eelarve ja majanduskomisjoni eesotsas Kati
Kuusega, kes pidas 38
komisjoni koosolekut
ja menetles eelnõusid
alati väga põhjalikult
ning tegi omapoolseid
ettepanekuid vallavalitsusele. Veel võiks välja
tuua maa- ja keskkonnakomisjoni Mati Tarkuse
juhtimisel ning sotsiaalja tervishoiukomisjoni
eesotsas Mari Saarelaga

väga hea sisulise töö
poolest.
Volikogu esimehena
tänan veel kord kõiki
volikogu ja volikogude
komisjonide liikmeid,
vallavalitsust ja ametnikke tehtud töö eest. Nii
kuidas küntakse esimene vagu, määrab paljuski
millised on järgmised
künnivaod. Toimunud
valimised näitasid, et
meie tööd on hinnatud.
Uues volikogus on uus
olukord. Neli aastat valda juhtinud koalitsioon
jätkab, aga volikogu
opositsioon on peale
valimisi täielikult välja
vahetatud. Volikogus on
kaks täiesti uut nimekirja
ja viis uut liiget, kes pole
varem volikogu töös
osalenud. Kehtivuse on
lõpetanud nelja omavalitsuse ühinemisleping.
Valla juhtimiseks ja arendamiseks on kokku lepitud koalitsioonileping.
Usun, et see kõik kokku
loob võimaluse heaks
koostööks volikogus,
misläbi luuakse vallakodanikele edumeelset ja
parimat koduvalda.
Ma soovin, et me ei
vastanduks üksteisele,
vaid tunneksime, et Mulgi vald on meie ühine
koduvald. On hea, kui
me kõik tunneme ühtemoodi head meelt, kui
midagi on hästi meie
kodutanumal või meist
kaugel valla teises otsas.

di eest ning loodab, et
koalitsioonil jagub tahet
avatud ja sisuliseks koostööks opositsiooniga. Ainult ühiselt tegutsedes on
võimalik saavutada edu!
Värskelt avaldatud koalitsioonilepingule hinnangu andmine on artikli
autori arvates otstarbekas
jätta järgmise kuu Mulgi
Sõna numbrisse. Usutavasti avaldatakse koalitsioonilepingu terviktekst
ka ajalehes Mulgi Sõna –
see võimaldaks lehelugejal üheaegselt analüüsida
nii koalitsioonilepingus
käsitletut kui ka opositsiooni hinnangut sellele.
Elanikele tähtsate teemade käsitlemine on
oluline ka ajalehe ilmu-

mise vahelisel perioodil.
Infot Meie Mulgimaa
tegemiste kohta saab läbi
otsesuhtluse meie volikogu liikmetega või
Facebook lehelt www.
facebook.com/meiemulgimaa. Samas peame oluliseks koostöö jätkamist
ja laiendamist erinevate
kogukondadega. Meie
Mulgimaa tiim on tänulik lahendamist vajavate
küsimuste tõstatamise
või iga mõtte ja ettepaneku eest, mis aitavad
elu piirkonnas edendada!
Palun need saata aadressile mati@meiemulgimaa.
ee või võtta ühendust
telefonil 50 53 032.

ARVO MALING,
Mulgi valla volikogu
esimees 2017–2021

Üheskoos tegutsedes edasi
Kohaliku omavalitsuse valimised on möödas ja
tulemused teada. Suur tänu kõigile, kes usaldasid
oma hääle Valimisliit (VL) Meie Mulgimaa kandidaatidele! Teie häälte toel osutusid volikokku
valituks Mati Ilisson, Kai Kannistu, Kert Vallas ja
Mihkel Kalda. Viiendast volikogu liikme kohast jäi
puudu õige napilt. Head meelt valmistab see, et
VL Meie Mulgimaa sai keskmiselt kõige rohkem
hääli ühe kandidaadi kohta, mis näitas meie valimisnimekirja tugevust.
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Saadud neli kohta volikogus ei osutunud siiski
piisavaks, et osaleda koalitsiooniläbirääkimistel
ja olla osaline valla juhtimises. Kuigi VL Meie
Mulgimaa, EKRE ja Eesti
Reformierakond tegid
erakond Isamaa Mulgi
piirkonnale ettepaneku

laiapõhjalise võimuliidu loomiseks, puudus
erakonnal Isamaa nende läbirääkimiste vastu
huvi. Ettepanek oli kannustatud soovist tuua
Mulgi valla arengusse
uus hingamine ning professionaalne ja avatud
juhtimine, et seista kõigi

vallakodanike huvide
eest ühiselt ja võrdselt.
29. oktoobril sõlmisid
Eesti Keskerakond ja erakond Isamaa koalitsioonilepingu, millega jätkavad valla arengu eest
vastutamist ka järgmise
nelja aasta jooksul. Opositsiooni jäänud VL Meie
Mulgimaa koos EKRE
ja Eesti Reformierakonna Mulgi esindustega ei
ole küll koostöölepingut
sõlminud, kuid on omavaheliste läbirääkimiste
käigus väljendanud valmisolekut tegutseda opositsioonis konstruktiivse,
jõulise ja ühtsena. VL
Meie Mulgimaa õnnitleb
koalitsioonipartnereid
rahvalt saadud mandaa-

MATI ILISSON,
VL Meie Mulgimaa
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Langenud puulehti ei tarvitse kõikjalt koristada
Sügisel haaravad paljud
meist innukalt reha järele ja asuvad maha langenud puulehti kokku
riisuma. Paikades, kus
lehed meid tegelikult ei
sega, tasub need jätta
looduse loomulikku aineringlusse.
Mis oleks, kui jätaksime
koduaias, haljasaladel ja
parkides lehed riisumata? Eluslooduse loomulik aineringe on täiuslik
süsteem, millest tasub
eeskuju võtta! Metsas langenud lehti ei riisuta, need
lagunevad kohapeal ja
rikastavad mulda toitainetega. Midagi ei lähe
kaotsi ega jää üle. Ka aias
või pargis jõuavad lehtede
lagunedes toitained tagasi
mulda, sealt aga uuesti
juurte kaudu taimedesse.
Lagunevad lehed on nii
murule, puudele kui ka
põõsastele loomulikuks
väetiseks.
Lagunemise protsessi
kiirendamiseks purustavad paljud aiapidajad
lehti muruniidukiga, et
kevadeks neist maapinnale palju alles ei jääks.
Seda ei tasu tingimata
teha eelkõige seetõttu, et
nii võivad viga saada ka
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paljud lehekihis toimetavad elusolendid. Lehtede all talvituvad näiteks
siilid, selgrootud ja teiste
seas paljud aiale kasulikud putukad, kes söövad
aiakahjureid. Niisiis tasub
ka elurikkuse toetamiseks
vähemasti mõnedes paikades jätta lehed riisumata. Aeglasemalt lagunevaid tammelehti sobib
kasutada näiteks põõsaste
all multšina, talvel kaitsevad langenud lehed ka
puujuuri külma eest.

Ohutuse huvides on tasub lehtede põletamise
Millal siiski tasub
mõistlik
kõnniteedelt asemel eelistada komposlehed kokku riisuda?
Veel soovitame lehti
aiast riisumata jätta sinu
enda aja ja energia kokku
hoidmiseks, aga ka keskkonna säästmise vaatevinklist. Lehtede inimjõul
riisumine ja lehepuhuri
abil koristamine, kilekottidesse panemine ja vedu
komposteerimisväljakutele on energiakulukad
tegevused, mis ei olegi
alati otstarbekad.

lehed kokku korjata ja
läheduses sobilikus kohas kompostida. Kuna
kütusega töötavad lehepuhurid saastavad õhku
ja teevad häirivat müra,
soovitame nende asemel
eelistada reha või luuda.
Lehtede koduaias põletamine pole aga hea mõte,
sest madalal temperatuuril põledes tekivad tervisele kahjulikud lenduvad
mürgised ühendid. Pigem

Vabatahtlikud – kellele ja milleks?

Vabatahtlik Äksi tulekahjul.

Üksinda hakkama saamine on alati keerulisem
kui teistega koos probleemide lahendamine. Tõsi
seegi, et iga tugeva isiksuse või eduka organisatsiooni seljatagust kaitseb
keegi, kes nii palju silma
ei paista. Ka Päästeametil
on õnneks toetajaid ja
abistajaid. Eeskätt on meie
seljataguseks vabatahtlikud päästjad, keda saab
kaasata suuremat ressurssi nõudvatele pääs-
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tetöödele ja kes tagavad
kiirema abiandmise ning
ennetustöö kaugemateski
Eestimaa soppides.
Viimase arvestuse järgi tegutseb Viljandimaa
neljas vabatahtlikus päästekomandos kokku 46
vabatahtlikku päästjat.
Need on aktiivsed kodanikud, kes oma vaba
aja arvelt pakuvad abi,
annavad eeskuju ning loovad turvatunnet tervele
kogukonnale, naabrile ja

muidugi ka oma perele.
Paraku on võrreldes mõne
aasta taguse seisuga osade
komandode liikmete hulk
kahanema hakanud. Tunneme muret kui seetõttu
peaks langema mõne piirkonna elanike turvalisus.
Selle ennetamiseks on
oluline, et iga aktiivne ja
kogukonna turvalisusest
hooliv inimene leiaks tee
vabatahtlike päästjate ridadesse. Veel on komandode elus püsimiseks tähtis kohaliku omavalitsuse
ja piirkonna ettevõtjate
panustamine vabatahtliku
pääste edendamisse.
Täna mõistab enamik,
et kodu ja selle ümbrus
peab olema igakülgselt
turvaline paik. Inimesed
teadvustavad, et selleks
tuleb tagada tule-, elektri-,
veeohutus ja valmisolek
hädaolukorraks. Kõige
olulisemad turvalisuse
tagajad kodukohas on elanikud ise, kes saavad õnnetuste vältimiseks ning
kriisideks valmistumisel
kõige rohkem ära teha.
Kui meil kodus on kõik
korras, siis võib naab-

rilt uurida, kas temagi
on ohutusele mõtelnud.
See on liikumine ohutuse
tagamise terviklikuma
mõistmise poole, mis hõlmaks kõiki kogukonna
inimesi. Siis ongi juba
pool teed vabatahtlikuks
päästjaks hakkamisel käidud. Just vabatahtliku
päästjana tegutsedes on
võimalik väga palju kodukandi ja kogukonna heaks
ära teha.
Paraku võib igaüht
meist mingil hetkel tabada kriitiline olukord,
kus vajatakse päästjate
abi. Kas olla need, kes
kõva häälega appi kutsuvad või hoopis need,
kes suudavad ohtlikus
olukorras ise midagi ära
teha, aidata ennast ja teisi?
Teisalt ei ole päästja ainult
suure punase autoga välja
sõitev mees või naine.
Turvalisuse tagamine ei
seisne ilmtingimata tulekahju kustutamises või
õnnetuste tagajärgede
likvideerimises. Paljud
vabatahtlikud komandod
pakuvad lisaks „seiklustele“ tulekahjudel ja õn-

timist.
Juhul, kui koduaias
on võõrliikidest nälkjaid
nagu hispaania teetigusid või mustpeanälkjaid,
siis soovitame aiast siiski
lehed kokku korjata. Ka
hobukastani-keerukoidega nakatunud kastani või
saaresurmaga saarepuu
lehti on mõistlik puude alt
koristada ja kompostida,
et järgmisel kevadel oleks
nakkusohtlikke tegelasi

netustel ka midagi pealtnäha lihtsamat, kuid isegi
väärtuslikumat. Selleks
on ennetustöö. Teadmised
õnnetuste eemal hoidmise
kohta on suur väärtus,
mida kiputakse igapäeva
rutiinis vaikselt unustama.
Vabatahtlik tegevus on
avalikkuses laialt kõlapinda saanud ja järjest
enam näeb tänavapildis,
sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja ennetusüritustel lisaks kutselistele
päästjatele vabatahtlikke, kelle tegemised kohalikele inimestele huvi
pakuvad. Mina kutsun
omakorda vabatahtlikke
üles enda ümber vaatama,
et märgata ja kaasata komando tegemistesse neid,
kellel on huvi teisi aidata
ja kodukandi turvalisust
kasvatada. Oluline mõte!
Vabatahtliku päästekomando liikmete hulgas ei
pea olema kõik täiskohaga
päästjad. Palju kasu võib
olla hoopis nendest, kes
oma isiksuseomaduste ja
organiseerimisvõimega
aitavad komandol ellu

vähem. Võõrnälkjatega
lehti ei tohiks koduaiast
mujale viia – komposti
need aias ja kaeva hunnik enne talvekülmasid
läbi, et teomunad ei saaks
sügaval hunnikus kevadel arenema hakata. Kui
kahjulikele võõrliikidele
võimalikke talvitumispaikasid vähendada, siis on
järgmisel kevadel palju
vähem isendeid, keda
kokku korjata.
Metsa alla ega mujale
loodusesse ei tohi kokku
riisutud lehehunnikuid
viia seetõttu, et nii reisivad kaasa teiste seas
võõrliikide seemned ning
kahjurid. Metsaalustest
aiaprügi hunnikutest ongi
juba laiali kandunud mujalt sissetunginud ehk invasiivseid võõrliike nagu
kanada kuldvitsa, verevat
lemmmaltsa, pargitatraid
ja hispaania teetigusid.
Lehehunnikuid liigutamata seda ohtu ei teki.
Üldjuhul soovitame
aga lehtede koristamisse
suhtuda laisalt – tee seda
nii palju kui vajalik ja nii
vähe kui võimalik.
HELEN KIVISILD,

Keskkonnaameti
keskkonnateadlikkuse
spetsialist

jääda ning olla liimiks,
mis inimesi omavahel
seob ja ennast väärtuslikuna tunda laseb.
Kellel aga ei ole huvi
kuuluda mõnda ühingusse, kuid siiski sooviks panustada päästesse, siis võimalusi on
teisigi. Üheks heaks
lahenduseks on ühisvalve teenistus. Üks
väike lihtne nõue on.
Eelnevalt peab ära tegema vabatahtliku kutse,
mis ei ole täna enam
väga keeruline. Päästeameti kodulehel saab
teha algust, kui valida
seal „Päästetööst“ ja
sealt alt omakorda „Vabatahtlikuks saamine“.
Pisut tuleb pingutada,
kuid see on vajalik, et
oleks ühisvalvesse astumiseks oleks olemas
piisavad teadmised.
Kellel huvi, siis see on
hea võimalus tutvuda
pääste köögi poolega.
ALOR KASEPÕLD,

Viljandimaa päästepiirkonna juhataja
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Sõbralik Abja Tarbijate Ühistu kollektiiv on meie
kandi inimesi teenindanud üle sajandi
Abja Tarbijate Ühistu sünniaasta on 1909. Oleme iseseisev eraettevõte, mille
omanikeks on ühistu liikmed. Kuulume COOP Eesti koosseisu, mis on meie
katusorganisatsioon. COOP on kaubamärk ja see on kasutusel rahvusvaheliselt, tähendusega ühistu, kooperatiiv.
1950. aastal moodustati
Eestis maakondade asemel
rajoonid ja Abja Tarbijate
Kooperatiivist sai Rajooniliit, kuhu kuulusid iseseisvate kooperatiividena Mõisaküla, Rimmu ja Karksi.
Kooperatiividel olid oma
tööstuskombinaadid, mis
tegelesid mitmekülgse tootmisega (pagaritööstused,
vorstitööstused, õmblustöökojad, varumiskontorid).
Varumiskontorites tegeleti
põllumajandussaaduste,
marjade, kanamunade, liha
ja loomanahkade kokkuostuga. Põllumajandussaadusi, mune ja liha kasutati
toitlustusettevõtete varustamiseks toorainega.
1962. aastal likvideeriti
rajooniliidud, reorganiseerimise käigus muutusid
tegevuspiirkondade piirid
ja Abja Rajooni Tarbijate
Kooperatiivide Liidust sai
Abja Tarbijate Kooperatiiv,
millega olid juba varem ühinenud Karksi, Mõisaküla ja
Rimmu kooperatiivid.
Nimemuutus Abja Tarbijate Ühistuks toimus aastal
1992. Meie tegevuspiirkond
oli Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Mõisaküla, Tuhalaane,
Remsi, Lilli, Polli, Penuja,
Laatre, Rimmu, Halliste,
Õisu ja Kamara. Algas vaikne üleminek iseteenindusele. Kuuekümnendate teisel
poolel sai iseteenindus juba
tavaliseks normiks toidukauplustes. Tegelesime ka
toitlustusega. Restoran oli
Mõisakülas ja Karksi-Nuias
valmis kauplus-restoran
1972. aastal, toitlustamine
toimus ka koolisööklates,
samuti sööklates majandite
keskuses. 1978. aastal valmis
maja, kus täna asub KarksiNuia Konsum. 1986. aastal
alustati e-Ehituskaupluse
ehitusega. Ühistu tegemisi juhatuse esimehena on
vedanud Ülo Mallene, Ülo
Viner ja Andres Haavel.
Aastate jooksul on toimunud suured muutused.
Kadunud on väikesed maakauplused, kus elanike teenindamist jätkasid rändkauplused, hiljem kauplusbuss. Suleti majandite
keskustes olevad sööklad.
Alles on Halliste söökla,
mis on väga populaarne
söögikoht, eriti pärast seda,
kui üks klient avaldas sööklale tunnustust maitsvate
söökide, tublide kokkade ja

soodsate hindade poolest.
Siin käiakse lõunatamas nii
kaugelt kui lähedalt. Eriti
suveperioodil.
Oleme panustanud oma
kaupluste arengusse. Kui
Abja-Paluojal toimetasime kitsastes ruumides, tuli
otsus ehitada uus ja ruumikas kauplus. Täna on
see olemas. Rõhku oleme
pööranud ajaga kaasas käimisele kaupluste sisustuse
uuendamisel ja tehnoloogia
täiustamisel. Vähemtähtis
pole ka hoonete väljanägemine. Fassaadid on renoveeritud Karksi-Nuias,
Abja-Paluojas, Karksis ja
Mõisakülas. Lahendasime
parema juurdepääsu ka EEhituse kauplusesse. Kaldtee ehitamine võimaldab
kauplusesse siseneda ka
ratastooliga.
Meie viimane tehnoloogiline uuendus Karksi-Nuia
Konsumis ja Abja-Paluoja
Konsumis on nutikassad.
Need pakuvad klientidel
võimaluse kiiresti teha oma
sisseostud, seismata pikkades kassajärjekordades. Soovitame kasutada nutikassa-

sid ostude sooritamisel.
Tahame tähelepanu juhtida ka soodustustele, mida
pakuvad meie kauplused.
Säästukaardi omanikele on
olemas igakuised sooduskampaaniad, mille kohta
saadakse oma postkasti reklaamkatalooge. Seal on ära
toodud „Nädala tähtede“
kampaaniad, mis toimuvad iga nädal teisipäevast
esmaspäevani. Kuukampaaniad algavad iga kuu
esimesel kuupäeval ja kehtivad kuu jooksul. Säästukaarti saab iga soovija osta
kaupluste kassast ja pärast
kaarti isikustamist internetis
aadressil coop.ee hakkab
see koguma boonuspunkte, mida saab kasutada ka
kaupade eest tasumisel.
Eelmise kuu ostusummalt
kogunenud boonuspunktid
laekuvad teie kaardi arvele
järgmise kuu viiendaks kuupäevaks. 2020. aastal olid
ostjad kogunud boonusraha
108 872€, mida sai kasutada ostude eest tasumisel
meie erinevates kauplustes.
Kampaaniates soodsama
hinna saavad kliendid Sääs-

Meie töökas ja sõbralik kollektiiv soovib meeldivaid oste kodukoha kauplustest.

tukaart plussiga ja COOP
pangakaartiga. Nendega on
hinnasoodustus suurem kui
säästukaardiga.
Meie kauplustes on olemas ka võimalus sularaha
sissemakseteks. Täna on
see võimalus ainult Coop
panga kontole. Sularaha
väljavõtmine oma kontolt
on võimalik kõikide pankade klientidel. Coop panga
klientidel on see teenustasuta, teiste pankade kliendid
peavad sularaha väljavõtmisel sooritama vähemalt 1€
ostu. Säästukaart plussiga
on ka võimalik sularaha
välja võtta.
Oma töötajatele mõeldes
oleme teinud võimaluseks

tasuta ujula kasutamiseks
vähemalt kord nädalas.
Igal aastal toimub ka parima müüja väljaselgitamine
igas kaupluses. Suvel, juulis
toimub traditsiooniliselt
meeleolukas üritus kõigile
ühistu töötajatele, kus saab
üksteisega suhelda ning
lahendada võistkonniti erinevaid ülesandeid.
Lõpetuseks tahan märkida, et oleme teenindajad,
meie klientideks on ostjad,
kes kõik soovivad head
teenindust ja viisakust – mis
on ka meie prioriteet. Väikseimgi arusaamatus kutsub
mõnikord esile pahameele
teenindaja vastu, millele
vahel järgneb sõim. Kur-
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vaks teeb mõnede ostjate
suhtumine, eriti praegusel
koroonapandeemia ajal,
kui vihas ja pettumuses
olemasoleva olukorra pärast
süüdistatakse meie müüjaid.
Kaubandusettevõtted järgivad valitsuse korraldust,
kuid igale kliendile pole see
vastuvõetav.
Tahan tänada meie kõiki kaupluste ja toitlustuse
töötajaid ning et teil ikka
jätkuks naeratust ja sõbralikku suhtumist kaupluse
külastajatele.
LAILI LAMP,

Abja Tarbijate Ühistu juhataja

FOTOD: ESTA JAAKSOO
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Mulgimaa toodetega riiulid nüüd
mitmetes kohalikes poodides
15. oktoobril esitles Mulgi
Väiketootjate Liit koostöös
Abja-Paluoja COOP kaupluse juhtkonna, Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa
Arenduskojaga Abja-Paluoja COOP kaupluses uut täienenud kaubavalikuga mulgi
toodete väljapanekuriiulit.
2021. aasta on olnud Mulgimaal soome-ugri kultuuripealinna aasta ning selline
väärikas tiitel on ajendanud
tihedamale koostööle ka ettevõtjatega, et mitmekesistada kohalike toodete valikut
kohalikes poodides.
Abja-Paluojal esitletud
suurema kaubavalikuga
riiulid on leitavad veel Kark-

si-Nuia COOP kaupluses
ja Viljandi Maksimarketis
ning neilt võib leida erinevaid toidu-, joogi- ja käsitöötooteid, millest kõik on
valmistatud Mulgimaal.
Väiksemaid riiuleid mulgi
väiketootjate toodetega on
hetkel 14 kohas üle terve
Eesti. Abja-Paluojal on sellised riiulid veel Üts Lahe
Poes ning Popsi Köögis. 7
riiulit on peagi lisandumas
Rimi „Talu Toidab“ müügialadele üle Eesti. Riiuleid
haldab ja varustab Mulgi
Väiketootjate Liit ning suur
osa riiulitel olevatest toodetest on valmistatud Mulgi
Väiketootjate Liidu liikmete

poolt. Uutel suurtel riiulitel on nüüdsest leitavad
ka Abja Päevakeskuses ja
Tarvastu Käsitöökojas valmistatud mulgiteemalised
käsitööesemed. Kõik riiulitel
olevad tooted ja rohkemgi
veel on saadaval ka Mulgi
Väiketootjate Liidu e-poes
mulk.ee/pood.
Riiuleid ehivad Mulgi
Värk märgid ning suur osa
riiulitel müüdavatest toodetest on Mulgi Värk märgi
kandjad. Mulgi märgi on
ellu kutsunud ja seda annab
välja Mulgimaa Arenduskoda, selleks, et väärtustada
Mulgimaal tehtut ning toetada märgiomanikke ühisel

turundamisel. Mulgi märk
tähistab Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja
elamusi ning tõstab märgi
omanike poolt pakutava
nähtavust ja rõhutab nende
seost Mulgimaaga. Praeguseks on välja antud 21 märki
ning rohkem infot Mulgi
märgi, selle taotlemise ja
praeguste omanike kohta
leiab Mulgimaa Arenduskoja kodulehelt: mulgimaa.ee/
meist/mak/mulgi-mark.
TUULI TUBIN MCGINLEY,
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja
tegevjuht
Mulgi toodete väljapanekuriiul.

FOTO: TAAVID MEEDIA

Süü Ää Mahenäksi Vabriku saamislugu
Kõik sai alguse sellest,
et naabri Linda lõpetas
lehmapidamise ära.
Hakkasime perega poest
piima ostma ja ei läinudki
väga pikalt, kui mu keha
andis mulle märku, et ta
pole enam piimaga sõber.
Muidugi kulus mul selle
mõistmiseks ja sellest arusaamiseks, mis mu kehale
täpsemalt ei meeldi, hea
mitu aastat, enne kui mul
selgus majja tuli. Kõige suuremaks abistajaks minu keha
mõistmisel oli minu laste
allergoloog, kes soovitas, et
jätku ma ükshaaval allergiat
tekitavad toiduained mingil
perioodil menüüst välja ja
kui nähud kaovad, siis ongi
süüdlane käes. Nii ta siis
mulle selgeks tegi, see minu
keha, et ka vähesel määral piima pole tema jaoks
enam mitte kohe kuidagi
sobilik. Minu ja piima vahel
sai üks suur ja pikaajaline
sõprus, ütleksin isegi et suur
armastus, ühtäkki läbi. Siitmaalt hakkasid keerulised
ajad, korraga nagu polnudki enam olemas sööki või
toidutoodet, milles poleks
piima, sest piima sisaldus
toidus, ka vähesel määral,
polnud enam mu kehale
vastuvõetav.
Kõige keerulisem oli kodust väljas söömine. Isegi
ajukartulile ei võnud kindel
olla, sest see oli tihtilugu
võiga ahjus küpsetatud,
jälle häda. Nii võtsingi vastu
otsuse, et välja minnes (töö,
koosolekud või seminarid jms) võtan kodust oma
valmistatud toidu kaasa,
et kindel olla, et seal piima sees ei oleks. Mõeldud,
tehtud. Kuni see hakkas
mind ühtäkki väga väsitama
ja koormama, see alatine

Süü Ää Mahenäksid koduaias.

Mina ja minu näksid.
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ettevalmistamine ja toidu
kaasas vedamine. Tekkis
suur küsimus, et kas saaks
kuidagi lihtsamalt ka?
Lapsepõlvest oli mulle
armsa mälestusena jäänud
mällu minu vanaema tegemised toidu kuivatamisel,
peamiselt küll õunte ja erinevate ürtide ning pähklite
kuivatamine, aga see kogu

Kamaral, maheköögivilja põllul. FOTO: MIRELL PÕLLUMÄE

kuivatamise protsess algusest lõpuni mõlkus mul
meeles kui eriline lummus
ning panigi mind toidu kuivatamise vastu üha enam ja
enam huvi tundma. Lugesin
läbi kõik raamatud, kus
toidukuivatamisest vähegi
juttu oli, ning otsisin internetist veel lisagi ja nii ma
toidu kuivatamise juurde

jõudsingi – tõdemusega, et
see on midagi jäävat ja suurt,
ning midagi mulle.
Kuna kuivatamisega jäävad kõik toitained kontsentreeritud kujul alles, aga on
seda palju väiksemas massis
kui seda on toores mass, siis
oli toitu kaasa võtta ju kordades lihtsam ja muretum.
Samuti sai ühe korraga hul-

galiselt toitu kuivatamisega
ettevalmistada ja pikkaaega
muretult tarbida ja lihtsalt
igale poole kaasa võtta, ilma
et tohutut ettevalmistust
oleks pidanud enne kodust
välja minekut tegema. Kogu
selle info kogumise ja materjalide lugemise, teadmiste
kogumise ning katsetamiste
käigus sündisidki kuivatatud köögivilja leivakesed
ehk näksid. Näksid, mis
olid ühe toidukorra või eine
tarvis mitmete koostisosade
rohke, et saada oma päevanorm vajalike toitainetega
täidetud.
Minu keha oli rahul ja
õnnelik. Aga üllatuseks ei
olnud ainuüksi minu keha
õnnelik vaid ka mu sõbrad,
sest nad hakkasid järjest
rohkem mult neid näkse
tellima. Kui ma Leader tegevusgrupis tegevjuhina
töötasin, siis imetlesin ma
salamahti neid inimesi, kes
ettevõtlusega tegelesid.
See maailm oli minu jaoks
väga põnev ja kutsuv ning
ühtäkki tundsin, et olengi
ettevõtlusesse minekuks
valmis koos oma kuivatatud köögiviljaleivakestega.
Algas suur töö ja ettevalmistus ning märtsis aastal 2019
asutasingi oma ettevõtte,
millele sai nimeks pandud
mulgikeelne nimi – Ää Süük
OÜ. Toodete kaubamärgiks sai samuti mulgikeelne
nimi - Süü Ää Mahenäksid.
Ning et asi ikka tulevikus
suuremad mõõtmed võtaks
ning ei jääks vaid teavitatud
koduköögi tasemele, sai
nimesse ka vabrik lisatud.
Nii ta sündiski, suuremate
tuleviku lootustega, Süü Ää
Mahenäksi Vabrik!
Tänaseks ongi siis aeg nii
kaugele jõudnud, et kasvatame Kamaral ise maheköögi-

vilja ja Mõisaküla kunagises
Kungla restorani hoone
parempoolsetes ruumides
teeme Leader meetme toel
ruumide korrastustöid, et
viia koduköögist tootmine üle väikestviisi vabriku
tootmisele. Mul on väga hea
meel, et kogu meie pere on
mind sellel teel igati toetanud ja minu tegemistele oma
õla alla pannud. Suur-suur
aitäh neile selle eest! Ilma
nende kaasabita ei oleks
selliseid toredaid tooteid
sündinud nagu Metsaline,
Mulklane, Väekas ja Velleke
ning ka Kõhukas.
Meie kandist leiate minu
tooteid Popsi Köögist, Abja
Spordi- ja Tervisekeskusest,
Karksi-Nuia Turismiinfopunktist ning Karksi-Nuia
ja Abja-Paluoja Coopi kauplustest. Minu toodetega saab
tutvuda ja minu ettevõtte
kohta lugeda kodulehelt:
mahenaks.ee. Igapäevatoimetuste ja tegemistega saab
kursis olla Süü Ää Mahenäksi Vabriku Facebooki ja
Instagrami kaudu.
Lõpetuseks tahan aga öelda, et ükski unistus pole
iialgi liiga suur ja ükski
väljakutse liiga kõrge, et
nendega mitte kaasa minna.
Ning alati on halvas asjas ka
midagi head, nii et ühe sõpruse lõpp toob alati kaasa
uue sõpruse alguse ja võib
kanda Sind hoopis uuematesse ja huvitavamatesse
kõrgustesse, kui Sa vaid lased sellel sündida. Edu Teile
Teie ettevõtmistes ja ärge
lakake nende poole püüdlemast! Ja kõigile Teile ka head
tervislikku näksimist!
PIRET LESKOVA,

Süü Ää Mahenäksi Vabriku
omanik
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Lõbus õpetajate päev Halliste põhikoolis
Õpetajate päeva pidamise traditsioon on väga
vana. Õpetajate Lehe andmetel peetakse seda
päeva maailmas juba 1915. aastast. 5. oktoobril
on tähelepanu õpetajatel peale Eesti veel mitmes
riigis.
Nagu teada, on õpetajate päev tavalisest koolipäevast erinev. Meie põhikooli viimases klassis
õpib sellel aastal vaid viis
üheksandikku, seepärast
oli vaja kaasata nooremaid
koolikaaslasi. Appi tuligi
8. klass. Tore oli üle hulga aja näha hommikul
triiksärkides noormehi
ja seelikutes tütarlapsi,
kes selleks päevaks antud
eesootavatest ülesannetest
veidi elevil.

Üheksandikud olid ette
valmistanud videoklipid,
milles parodeerisid erinevaid aineõpetajaid. Nii
mõnigi õpetaja tundis end
ära maneeride või repliikide põhjal. Muigamisi
või naerupahvakuid oli
saalist kosta küllaga. Aktus
oli siiski väga pidulik ja
südamlik. Suure töö oli ära
teinud nende klassijuhataja
Airika Gaston, kellele tegi
vald kummarduse 2019.
aastal ja kuulutas ta aasta
noorõpetajaks.

Õpetajaid oli tervitama
tulnud ka valla esindus.
Imre Jugomäe kuulutas
välja 2021. aasta Mulgi
valla noorõpetaja, mis tuli
taas meie majja. Tiitli sai
hakkaja pedagoog Riina
Linaste. Küll on tore, et
meil neid vahvaid tragisid
õpetajaid jätkub! Endiselt
tragi ja hakkaja on ka meie
direktor Merle Hüva, keda
tänasid õpetajad omalt
poolt kommikarbi, lillede
ja luuletusega. Õpetajad
lahkusid saalist imeilusate krüsanteemipottide
ja roosiõitega. Ees ootas
privaatne kinoseanss Viljandis filmiga „Vee peal“
ning pidulik lõunasöök
Raudnaela Kõrtsis.
Kui õpetajad olid majast

Tervitama olid tulnud Halliste põhikooli kevadised lõpetajad.
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lahkunud, siis kooli jäänutel oli neli 30-minutilist
tundi. Väiksematele tehti
ka tantsutund, mida neil

tavaliselt ei ole. Korda jäid
pidama õpetaja Airika ja
hoolekogu esimees Urmas
Suurpuu. Õnneks käitusid

lapsed üsna inimlikult ning
suuremat pahandust ei
tekkinud. Aga nagu alati,
võeti tunde veidi lihtsakäelisemalt. Vahetundidel sai
õpetajate toas süüa HannaBelli tehtud brownie`sid ja
juua kohvi, mille direktor
noortele üheksandikest
õpetajatele andis, sest meile on see alati seostunud
õpetajate päevaga. Kui
7. klass oli oma tunnitöö
ära teinud, saatsime nad
aulasse tantsima. Päev oli
lõbus ja me saime aru, kui
raske on tegelikult õpetajate töö.
ANNELI MERILA,

Halliste põhikooli
õpetaja

EMILI GASTON

9. klassi õpilane

Tegus Mulgi nädal Karksi-Nuia lasteaias
11.–15. oktoobril tähistasime oma lasteaias
Mulgi nädalat. Peame
oluliseks tutvustada
lastele Mulgimaa rahvatraditsioone, et laps
tunneks oma kodukoha üle uhkust ning oskaks seda väärtustada.
Lasteaia nädala sisse
mahtus rühmade õppeja kasvatustöös palju
erinevaid tegevusi.
Lastega vesteldi Mulgimaa teemal, tutvuti Mulgi
aabitsaga „Mütas Mati luu“,
kuulati mulgikeelseid jutte
ja tehti väikseid lavastusi
Maie Perve loodud mulgikeelsete juttude põhjal.
Tutvuti Mulgimaa viie kihelkonnaga Ülle Rosenbergi
joonistatud kaardi põhjal
ning vaatamisväärsustega,
kus lapsed tundsid hästi
ära viltuse torniga Karksi
kiriku, mille juures üks laps
hõiskas: see on Peetri kirik!
Lapsed püüdsid mulgi keeles kõneleda ja nii mõnelgi
hakkas see ka välja tulema.
Sealjuures tunti, et oma
suud ja keelt tuleb parasjagu
väänata ja moonutada, kui
tavaliselt rääkides. Sellegi poolest said selgemaks
mulgi keeles nädalapäevad
ja lihtsamad sõnad nagu

Mulgi lipu heiskamine.

emä, esä, sõsar, veli, sõõr,
kamber, tillike, peni, raktur.
Kooliminejad lapsed täiendasid oma mänguvaramut
isemeisterdatud sõnamänguga „Mulgi memoriin“,
mida hiljem üheskoos mängiti heameelega. Enda tehtud, hästi tehtud!
12. oktoobril kogunesime
lasteaia lipuvarda juurde,
et heisata üheskoos Mulgimaa lipp ja kuulasime laulu
„Mulgimaa“, mis kõlas väga
uhkelt. Lastega arutati rühmades lipu värvuste tähen-
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duse üle, meisterdati mulgi
lippu ning kuulati Kristi
Ilvese juttu „Mulgimaa lipp
om linakarva“. Jalutuskäigul otsiti kodulinnas kohti,
kus lehvib veel Mulgi lipp.
Neid nähti nii Karksi-Nuia
kultuurikeskuse kui ka koolimaja juures.
Rühmades vaadati Mulgimaa rahvariideid - neis
olevaid värve ja riideesemete peal olevaid mustreid,
mida sai hästi matemaatika ja kunsti valdkonnaga
seostada. Kunstitegevuses
meisterdati näiteks triibu-

Mulgi valla uutele ilmakodanikele
korraldati tervituseks lusikapidu
Oktoobrikuu viimasel
laupäeval toimus Abja kultuurimajas Mulgi valla uute
ilmakodanike tervitamiseks
lusikapidu. Kutsed said
peole 37 beebit koos vanematega. Tervituskõne pidas
Mulgi vallavanem Imre
Jugomäe, kes andis pere-

dele üle ka lusikad. Abja
raamatukogu direktor Ingrit
Porkanen tutvustas lastele
kingitavat raamatut „Pisike
puu“. Peol maiustati tordiga
ja esines Abja noortekeskuse
laulustuudio solist Melissa
Metste, klaveril saatis juhendaja Ruth Mõttus. Soovime

lastele toredat kasvamist ja
vanematele palju jaksu!
ÜLLE RÕIGAS,
Abja Kultuurimaja
koordinaator

Lusikapidu.
FOTO: JAAN PÄÄSUKE

lisi rahvarõivaseelikuid.
Huvitav tegevus oli mulgi
mustrite ja motiivide värvimine, joonistamine ja maalimine. Kasutati veel robootika vahendeid, kus lapse
ettejoonistatud kaaruspaela
mustril jälgiti Ozoboti roboti
liikumise teekonda.
Nädala jooksul tegid rühmad enda valitud mulgipäraseid toite. Lasteköögis valmisid mulgi korbid, kama,
karask, kartuli-kohupiima
küpsised ja vahva nimega
„Kärutädi“ puder – isetehtud toidud maitsesid hästi ja

sooviti neid ka kodus koos
vanematega teha. Täname
ka Alli Laandet, kes aitas
lasteaia menüü mulgikeelseks muuta, mida oli lastega
põnev lugeda ja ära arvata,
mis toitudega tegemist on.
Ühel päeval kõlasid muusikategevuses ainult mulgikeelsed rahva- ja laulumängud. Lemmikmänguks
sai vanematel rühmadel
„Rõikavaht“, kus lapsed
said proovida mulgikeelset
dialoogi, mis tekitas suurt
elevust. Õpetajad etendasid veel lasteaia õuealal
mulgikeelse näitemängu
„Pannkuuk“ pakkudes oma
kostüümide ja rollimänguoskusega lastele palju
nalja ja naeru. Etenduse
põhjal joonistasid lapsed
hiljem nähtud tegelaskujusid ning mängiti ka rühmas
seda etendust. Käidi veel
„Pannkoogi“ autori August
Kitzbergi kuju juures.
Mulgi nädal oli lasteaias
väga mitmekülgne ja teguderohke, pakkus nii õpetajatele kui lastele õppimishimu
ja koosavastamist. Mulgi
keele ja kultuuri tutvustamine ei ole meil ühenädalane
projekt, vaid see käib meie
igapäeva loomuliku elu osa
juurde.
ADE LAANDE,
Karksi-Nuia Lasteaia
õppejuht

Laste arvamused mulgi
nädalast:
Heleen: „Meeldis mulgipudru valmistamine. Sibul ajas nutma. Vahva oli
näitemäng „Pannkuuk“.
Etendus oli naljakas. Mulle
meeldis see lind, kes oli
Tuuli. Ta oli nii ilus.“
Elenete: „Meeldis kartuleid koorida ja lõigata.“
Kerret: „Tore oli lipu
heiskamine. Mulgi lipp
on ilus.“
Rosanna: „Kõnelesime iga päev mulgi keeles,
mõts-mets.“
Laura Victoria: „Lahe oli
etendus. Kõige ägedam oli
Vanamees.“
Keiro: „Kooli sööklas
oli iga päev mulgi söök.
Minu lemmiktoit on mulgipuder.“
Oliver: „Kooli laste köögis kamajoogi valmistamine oli vahva. Kamajook
maitses hästi.“
Christofer: „Me saime
lõunaks mulgiputru.“
Merliia: „Tore oli õppida
mulgi keelt.“

UUDISED
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Käsitööliste jõulueelsed toimetused
Mulgi Ukuvakk osales
23. oktoobril Vastsemõisa rahvamajas toimunud XXV Viljandimaa
rahvakunstipäeval.
Seekordne rahvakunstipäev oli juubelipäev. Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
koostöös Eesti Kultuurkapitali, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ja Vastsemõisa
Rahvamajaga lõid pidupäeva meeleolu Pärna talu
lõõtsapoiste kaasabil ning
tõstsid esile Viljandimaa
käsitöömeistreid ja nende käsitööd. Juubelipäeval
olid oma tööde väljapaneku üles pannud kohe kaks
rahvakunstimeistrit: Tiiu
Rusi – 2019 Viljandimaa
Rahvakunstimeister ja Mulgi Ukuvaka käsitöömeister
Veronica Pajo – 2020 Viljandimaa Rahvakunstimeister.
Kuulutati välja ka 2021.
aasta Viljandimaa Rahvakunstimeister, kelleks sai
Inna Raud. Inna Raud on
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu mentor ja Olustvere
Teenindus- ja Majanduskooli käsitöövaldkonna õpetaja.
Palju õnne talle meie poolt
veel kord!

Sisukad õpitoad
Juubelipäev oli sisukas,
lisaks toimusid veel ka vestlused ja õpitoad, mida viisid
läbi lapitöömeister Mall
Vesiloo ja käsitöömeister

XXV Viljandimaa Rahvakunstipäeval Veronica Pajo tööde väljapanek. 			

kirikinnaste alal Merike
Saaremets. Mall Vesiloo
jagas nippe, kuidas saada
kodutekstiilid ja kehakatted
uueks lapitöö nippidega
ning esitles ka oma tehtud
töid. Veronica Pajo on väga
mitmekülgsete oskustega
käsitöömeister, kuid peamiselt on ta spetsialiseerunud
rahvarõivaste valmistamisele ja lapitööle, see osa tema
töödest oli ka Vastsemõisas
näitusena väljas. Veronica
Pajo viib kolmapäeviti läbi
ka Abja päevakeskuses käsitööhuviliste kohtumisi, kus
huvilised saavad valmistada Veronica juhendamisel
omale rahvarõivaid ja saavad osa ka lapitööde nippidest. Kel huvi lapitööde,
õmblemise või rahvariiete
valmistamise vastu, saab
Veronicaga kolmapäeviti

FOTO: PIRET LESKOVA

lid. Viisime läbi kudumise
kolmapäevi, kus meiega
ühinesid ka Tarvastu käsitöökoja naised. Oleme
lummatud oma esivanemate poolt loodud kindakirjadest ja nende väest.
Seda esivanemate väge,
mulgi kindakirja mustreid
ja nende motiive tahamegi
selle väljanäitusega teiega
jagada. See on ühtlasi ka
koroonaaja näitus, mida siis
saate külastada iga päev ja
kellaajast sõltumata. Arvame, et selline õueruumis
24/7 avatud ja meie esivanemate väemärkidega
mulgi kindakirja näitus on
tänasesse aega nagu valatud
ja just paslik. Ammutagem
siis mulkide väga ja nautigem näitust!

Traditsiooniline
jõulumüük

Mulgi Ukuvakk välisseinale tuleva näituse ühed mulgi kindakirjalised kudumtahvlid.

Abja päevakeskuses kohtuda. Veronical on plaanitavalt uuel aastal tulemas
ka näitus Karksi kultuurikeskuses. Anname omalt
poolt kindlasti teada näituse
toimumise täpsemast ajast
oma Facebooki lehel või

järgnevates artiklites.

Väemärkidega kindakirja näitus
Käsitööliste tegemisi viirus ei sega. Oleme käes-

FOTO: PIRET LESKOVA

oleval aastal usinasti läbi
viinud mitmeid projekte
ning valmistumas ka oma
meistritega saabuvateks
jõuludeks. Nimelt oleme
plaaninud üles seada meie
bussijaama poolsele küljele
kindakirjalised kudumtahv-

Nii nagu ka varasematel
aastatel, on Mulgi Ukuvakk
ka käesoleval aastal Abja
Konsumis käsitöö jõulumüüki korraldamas. Plaanitavalt toimub jõulumüük
jõulukuu kolmel esimesel
nädalal neljapäevast laupäevani, kell 8-18. Meie meistrid
on usinasti käesoleva aasta
jõulumüügiks valmistunud,
ootame teid meie meistrite
käsitöid jõulukingiks ostma!
PIRET LESKOVA,
MTÜ Mulgi Ukuvakk
juhatuse liige

Tule vaata handi noorte filmiloomingut Abja kultuurimajas
Kutsume ugri kultuuride huvilisi vaatama näitust
“Meie põlisrahvastest sõbrad”, mis toimub Abja
kultuurimajas 6. detsembrist 2021 kuni 31. jaanuarini 2022. Avamine toimub 6. detsembril kell
17. Kõik on oodatud!
Näitusel on esitlusel Handimaal Metsa Filmikoolis
handi laste poolt tehtud
filmid, dokumentaalfotod,
heliinstallatsioonid ja ekspeditsioonil käinute poolt
kinni püütud killud handi
kultuurist – märgid ja lood.
Lisaks saab selga proovida traditsionaalset handi
kleiti ja istuda rahulikult
handi telgis ning lugeda
osalejate meenutusi. Näituse
dokumentaalsele poolele
on koostajate poolt lisatud
kultuurilise sõpruse teema
– olles handi kultuuriga nii
ehedalt läbi ühise loomeprotsessi seotud, on tekkinud filmiõpetajate ja handi
laste vahele siiras sõprus.
2018. ja 2019. aasta suvel
korraldas Soome Ugri Filmifond sügaval Siberi põlismetsas handi noortele Metsa
Filmikooli. Eesti, ungari ja
soome kunstnike ning filmi-

tegijate juhendamisel tegid
handi noored omakeelseid
filme, mis on suurepärane
võimalus kultuurilist omailma teistega jagada.
Soome-ugri noortele mõeldud filmikool kasvas välja
Soome Ugri Filmifestivalist
FUFF, mille lükkas koos
abilistega 2014. aastal käima Soome Ugri Filmifondi
asutaja, ungari päritolu, aga
juba enam kui kümme aastat
Eestis elav filmitegija ning
soome-ugri aktivist Edina
Csüllög. Nimelt selgus, et
maailmas ainulaadse festivali korraldamiseks napib
filme ning nii tuli alustada
tööd noortega, et soome-ugri
filmitegijaid tuleks juurde.
See kõlab nagu muinasjutt
Karukummardamise maal
toimuv Metsa Filmikool,
kuhu pääseb vaid jalgsi läbi
raba kõndides või paadiga
mööda jõge triivides. Kuid

tegemist ei ole muinaslooga.
“Filmilaagrid toimusid
sügaval põlismetsas, endises handi põdrakasvatajate suvelaagris,” meenutab
Anti Naulainen, üks Metsa
Filmikooli õppejõududest.
“Laagrisse pääseb jalgsi üle
soo või siis paadiga mööda jõge. Kõik eluks vajalik
tuleb kohale vedada, sest
isegi elektrit annab laagrile
diiselgeneraator, mis podiseb vaikselt kõigi tegemiste
taustaks.
Handi noored olid filmitegemisest väga huvitatud,
kui esimesel aastal osales
Metsa Filmikoolis 25 noort,
siis järgmisel aastal juba
35. Esimesel aastal oli rõhk
põhiliselt filmitegemise õppimisel, aga teisel aastal
lisandus nõue, et kõik filmid
peavad olema handi keeles.
Keelega on paraku nii, et
kuigi laagrid on mõeldud
selleks, et handi noored
õpiksid tundma ja väärtustama oma kultuuri ja keelt, siis
laagris osalejatest oskab handi keelt umbes viis noort.”
Kuidas saame rääkida
lugusid keeles, mida vaid
vähesed mõistavad?

Metsa Filmilaagris osalenud Num Sang Johi noortel
oli kindel ülesanne: nad
pidid oma filmides kasutama handi keelt. 2010. aasta
andmetel oli obi-ugri keelte
rühma kuuluva handi keele
kõnelejaid alles jäänud vaid
9500 ringis. Neil rahvastel
puudub omakeelne filmiharidus ja omakeelse filmi
traditsioon.
See näitus kõneleb keelest.
Kõnekeelest, emakeelest, filmikeelest. Keelte säilimisest
ja arenemisest. Omakultuuride säilimisest ja arenemisest. Mõtlemise ja räägitava keele seostest. Kuivõrd
muudab meie mõtlemist see,
millist keelt me kõneleme?
Eesti ja Soome filmitegijad
jagavad näitusel ka enda
lugusid Handi-Mansimaal
kogetust.
Selle piirkonna põlisrahvastele omaseid uskumusi
tunneme šamanismina, mis
peidab endas samaaegselt
nii karget vastupanu karmidele elutingimustele kui pühalikku suhtumist elusasse
loodusesse. Ürgse ilmanägemuse säilitamine kaasaja tingimustes on omaette kunst,

FOTO: ANTI NAULAINEN

mis antud näituse raames on
tõlgitud filmikunsti keelde.
Film on suurepärane meedium, et tutvustada oma
kultuuri teistele rahvastele.
Loodame, et ka see näitus
avab vaatajaile kaugete ugrilaste olemust ning hantide
omailm jääb teid ka edaspidi
enda poole kutsuma.
Näitust korraldab MTÜ
FUFF (Finno-Ugric Film

Foundation), mis on viimased seise aastat tegelenud
väikeste, põhiliselt Venemaal elavate soome-ugri
rahvaste filmikunsti toetamisega. Näitust toetab:
Eesti-Soome Kultuurifond,
KULKA, Hõimurahvaste
Programm.
MTÜ FUFF

10

JÄRELKAJA

MULGI VALLA LEHT

Turismihooaeg Mõisaküla muuseumis
Mõisaküla muuseum on
sarnaselt teiste mäluasutustega varsti kaks
aastat pidanud tegutsema aina muutuvaid
reegleid järgides. Vaatamata riiklikult kehtestatud sulgemisperioodidele pole huvi muuseumikülastuste vastu
raugenud. Positiivsena
tuleb tõdeda, et koroonaviirus on pannud
eestimaalased usinalt
oma koduriigi vaatamisväärsustega tutvuma.
Mõisaküla muuseumi
külastatavus on jäänud
arvuliselt samale tasemele.
Bussigruppide asemel
käib palju rohkem üksikkülastajaid ja üheskoos reisivaid peresid. Sageli on
peredel reisimise ajal kaasas oma lemmikloomad.
Kuumaperioodid kestavad
viimastel suvedel pikalt
ja nii jäeti oma lemmikud
külastuse ajaks auto juurde.
Loomade, enamasti koerte
tervise turvalisuse huvides on alates sellest suvest
muuseumisaali lubatud
ka külastaja hästi käituv
lemmikloom. Näitusesaalis

Mõisaküla muuseum asub hoone II korrusel.

järgime kõikide külastajate
puhul hajutatuse nõudeid.
Lisaks näituseelamusele on
külastajal võimalus sobiva
ilma korral teha välialal käsidresiinisõitu. Möödunud
suvel oli antud atraktsioon
väga nõutud ja igapäevases
kasutuses, sest enamus külastajad olid sõiduvõimalusest teadlikud.
Sel suvel on andnud tooni
erinevad grupikülastused,

Viljandimaa kultuuritöötajad.

Viljandimaa kultuuritöötajad näitusesaalis.

FOTOD: ANU LAARMANN

mis on seotud koolide kokkutulekute, sünnipäevade
või kindla suunitlusega
huvigruppidega. Viimaste
seas näiteks Viljandimaa
ja Võrumaa kultuuritöötajad, erinevate piirkondade mulgi keele huvilised,
muuseumite kollektiivid ja
kollektsionäärid. Septembrikuus võttis Mõisaküla
muuseumi külastuse oma
programmi „Looduse Om-

FOTO: ANU LAARMANN

nibuss“ ja suurima ühekordse külastajate arvuga oli
MTÜ Eesti Motomatkajate
klubi väljasõit Mõisakülla,
kus 125 motohuvilist tegid
25-liikmelistesse gruppidesse jaotatult näitusekülastuse. Lisaks sõideti dresiiniga
ja vaguni ees õuealal söödi
kohalike toitlustajate, perekond Valdase poolt pakutavat lõunasuppi.
Soome-ugri kultuuripea-

Lemmikloom Peppa dresiinisõit.

linna tiitlit kandev Abja-Paluoja on toonud Mulgimaad
uudistama inimesi, kes teavad end olevat pisukestki
osa mulgid. On väga tore, et
Abja muuseumi uuenenud
väljapanek ja püsivad lahtiolekuajad on andnud võimaluse soovitada siinsetele
külastajatele ka Abja muuseumi. Sügistalvine periood
toob alati kaasa sugupuude
uurijate külastused. Soo-

FOTO: KOERA PEREMEES VALDUR

vitakse pikemalt tutvuda
muuseumi arhiivikoguga.
Meeldiv on tõdeda, et vaatamata koroonaviirusele
saavad tänu eestimaistele
külastajatele maaturismiettevõtted sama hoogsalt
edasi tegutseda.
ANU LAARMANN,
Mõisaküla muuseumi
juhataja

Tihemetsa tehnikumi vilistlased.

Tihemetsa tehnikumi vilistlased sõitsid kohale retrobussiga.

MTÜ Eesti Motomatkajate klubi väljasõit Mõisakülla.

MTÜ Eesti Motomatkajate klubi liikmed näitusesaalis.

ELU

MULGI VALLA LEHT

Tagasivaade suvesündmustele
Mõisaküla kirikus
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KOGUDUSTE TEATED
EELK HALLISTE
PÜHA ANNA KOGUDUS
Pühapäeval, 28. novembril kell 14 advendiaja
1. pühapäeva jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 12. detsembril kell 14 advendiaja
3. pühapäeva jumalateenistus armulauaga.
Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus tel 5341 3394,
marko.tiitus@eelk.ee
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti,
eestpalvet või vaimulikku nõu, siis helista ja
lepime kokku aja kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 5661 6797
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest!
Annetused EELK Halliste Püha Anna koguduse nimele
saad teha pangas SEB EE881010302007156001 või
koguduse nõukogu liikmete kaudu.

Pereansambel Eluallikas Raplas.

Sügis on mitmel elualal
hooaja vahetuse või
alguse kuu. Enne uue
hooaja algust vaatame
tagasi möödunud suvele. Mõisaküla kogudus
meenutab tänuga mitut
huvitavat ja kordaläinud
sündmust.
Mõisaküla kirik on
pühitsetud Maarja Magdaleena nimele. Maarja
Magdaleena oli ustav Jeesuse järgija ning Johannese
evangeeliumi järgi kohtas
just tema esimesena ülestõusnud Jeesust ning andis
sellise rõõmsa ja võiduka
tunnistuse. Tema nimele
on pühitsetud mitu kirikut
Eestis, üks tuntumaid nendest on kahe torniga Rapla
kirik. Rapla koguduse koor,
õpetaja ja esindus külastas
Mõisaküla kirikut kaks
aastat tagasi meie kiriku 85.
aastapäeval. Nüüd tähistati

						

Rapla kiriku 120. aastapäeva. Mõisaküla koguduse
hooldajaõpetaja jutlustas
täpselt Maarja Magdaleena päeval, 22. juulil, ning
koguduse esindus jagas
armast palve osadust. Kaasasime huvilisi Helmest ja
Taageperastki. Kõige liigutavam oli kuulda pereansambli Eluallikas kontserti.
Selle perekonna Blowersite
vanemad tulid meie riigi taasiseseisvumise aegu
Ameerikast Eestisse elama
ja nad on siin üles kasvatanud 8 last. Pereansambel
kuulutas Piibli õpetuse- ja
rõõmusõnumit nii muusikas kui ka sõnas.
Kuldleeri päevale tuli
kohale 60-aasta tagune leeripaar Arvo Kunda ja Leida
Niglas. Väärikad leerilapsed tulid kohale koos oma
peredega ning üheskoos
nautisime pühaliku päeva
osadust.
Mõisaküla kirikusse jõudsid kontserdid kodukandipäevade ajal. Kui nende

päevade avamisel Kungla
koori kontserdi saatel kuulutati aukodanikuks meie
koguduse aktiivne teenija
Niina Jegorova, siis kodukandipäevade lõpetamisel
toimus kontsert Viljandi
Orelifestivali raames. Kohaliku oreli kõrval sisustas
kontserdi suurema osa kohale toodud harmoonium,
mida mängis Ulla Krigul.
Lisaks mängis Riivo Kallasmaa oboed ning laulis
sopran Kädy Plaas-Kala.
Kooliaasta alguses toimus
meil tavakohane noorimate õpilaste õnnistamine.
Oleme oma kandi 1. klassi
õpilasi õnnistanud juba
üle tosina aasta. Nüüdki
tuli õnnistamisele seitse
last koos oma vanematega.
Seekord jutlustas lastele
Ann Tamme Viljandi Jaani
kogudusest.
Lõikustänupühal toimus Tallinna Toomkirikus jumalateenistus, kus
tunnustati paljusid kiriku
töötegijaid ja partnereid.

FOTO: ARVO LASTING

Tunnustatavate hulgas olid
Mõisaküla koguduse teenijad Vilvi Möldre, Elsa
Lindikrei ja Helgi Resnis,
kellele peapiiskop andis
välja aukirja. Paraku ei
suutnud asjaosalised ise
küll Tallinnasse sõita ja ootavad aukirjade saabumist
Mõisakülla. Aukiri oli välja
antud ka Tiina Metsale, kes
paar kuud tagasi väsis ja
leidis rahuaias puhkepaiga.
Need perenaised on umbes
30 aasta jooksul kirikus
aktiivselt korraldanud kohvilauda, koristanud kirikut
ja kogudusemaja, on korraldanud heategevuslikku
loteriid.
Kirikuelu kulgeb nagu
meie kõikide elu läbi rahulikuma argiaja ja läbi
pidulikuma pühadeaja.
Mõisaküla kogudus kutsub
käima kõiki neid aegu üheskoos meie pühakoja palveja õnnistuseosaduses.
ARVO LASTING,
Mõisaküla koguduse
hooldajaõpetaja

Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku
renoveerimistöödega, mis algasid piksekaitse paigaldamise ja vihmaveesüsteemide korrastamisega. Järgmiseks
on vaja koguda vahendeid kirikutorni
ülaosa renoveerimiseks.
Toeta kiriku renoveerimist annetusega pangas
SEB EE 881010302007156001 märkides selgitusse
“Kiriku remondi heaks”. Aitäh!

EELK KARKSI
PEETRI KOGUDUS
Pühapäeval, 21. novembril kell 14

jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 28. novembril kell 14 1. advendi
jumalateenistus armulauaga.
Pühapäeval, 5. detsembril kell 14 2. advendi
jumalateenistus armulauaga.
Algab sügisene leerikursus kõigile huvilistele alates
15. eluaastast. Õpime tundma kristliku kiriku õpetust, traditsiooni ja kultuuri. Alustuseks tule Karksi kirikusse
7. novembri jumalateenistusele kell 14. Leiame sobiliku
õppevormi loenguid, e-õpet ja iseseisvat tööd rakendades.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus,
matus, piht), tel 521 2518 või e-posti teel
allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001.

EELK MÕISAKÜLA KOGUDUS
Pühapäeval, 28. novembril kell 14 advendiaja
jumalateenistus armulauaga.
Mõisaküla koguduse hooldajaõpetaja Arvo Lasting,
elukohaga Tõrvas.
Tel 524 9654, e-post: arvo.lasting@eelk.ee
Võimalik toetada EELK Mõisaküla kogudust annetuste
ja liikmemaksudega panga ülekande teel. A/a Swedbank:
EE632200001120204044.

EKNK ABJA-PALUOJA
KOGUDUS
Igal laupäeval kell 12 jumalateenistus
(Jaama tn 15)
Igal neljapäeval kell 18 Meeste kirik
(Jaama tn 15)
Pastor Guldar Järve, telefon 5668 6312
e-post guldar.jarve@gmail.com
www.facebook.com/EKNK-Abja-Paluoja-kogudus
www.facebook.com/Abja-meestekas
Teemantleeripaar Leida Niglas ja Arvo Kunda.

FOTO: ERAKOGU

Orelikontsert Mõisaküla kirikus.

FOTO: ARVO LASTING
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ERK ja meie küla eided

Kas sa tead, mis on
ERK? Karksi haridusselts ka ei teadnud,
sestap sõitsime ühel
kaunil suve lõpu päeval
Viljandisse asja uurima. Meid võttis vastu
vana hea tuttav Kalle
Vister, endine Kitzbergi
gümnaasiumi direktor,
nüüdne Eesti Rahvakultuuri Keskuse juht.
Niisiis, ERK on Eesti
Rahvakultuuri Keskus,
mis hõlmab loomingulist
ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat harrastustegevust, pärimuskultuuri,
vaimset kultuuripärandit,
rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide uurimist, hoidmist ja
jäädvustamist, avalikke
kultuurisündmusi ning
rahvakultuurialast seltsitegevust, koolitust ja
täiendõpet (allikas: rahvakultuur.ee). Rahvakultuuri keskuse logoks on päikeseratas, mille kodarad
sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning nende
keskpunkt rahvapärandi
üksikute osade kohtumist.
„Nii kohtuvadki Eesti Rahvakultuuri Keskuses meie
pärandi erinevad osad
— kunst, käsitöö, rahvatants, muusika, näitekunst,
luule, tavad, toidukultuur
jne. Logo stiliseering – tikand – väljendab ehedust,
isetegemist, erilisust ning
teatavat korrapäratust.“
(samalt kodulehelt).
Suurepäraselt renoveeritud hooned – neid on
kaks – pakuvad koolitusi,
vestlusringe ja tegevusi.
Haridusseltsile oli südamelähedane ja huvi pakkuv kõige sellega tutvumine, sest meie tegevuse
prioriteetideks on samuti
oma kodukoha keele, kul-

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe juubilari õnnitlemas.

FOTO: LIANA ANDRUŠKO

Ave Nahkuri koduhoovis. 				

tuuri, tavade ja kommete
hoidmine. Karksi-Nuia
kultuurikeskuse juures
tegutsev Mokalaat, kuhu
kuulub ka haridusseltslasi, tegeleb samuti päraandkultuuri hoidmise ja
säilitamisega mulgi keelest, mulgi toidust, lina- ja
lambavillatöödest kuni
traditsiooniliste pühade,
tähtpäevadeni välja. Oma
tegemisi oleme jäädvustanud CDdele, et ka järeltulevatel põlvedel oleks,
mida esivanematest teada
saada. Oma mulgi keele
oskusi demonstreerisime
Virve Saaremäega humoorikaid lugusid esitades.
Päeva teise poole veetsime kunstnik Ave Nahkuri
pool. Arvan, et paljud teavad teda kui „Meie küla
eitede“ loojat. Paar aastat
tagasi ostis ta väga lagunenud hoonetega krundi Köstis. Sõna otseses
mõttes prügimäe. Agara
toimetamise tulemusena
on see elamine KODU
tähenduse omandanud.
Maasikakarva uksed on
kaugele näha ja kutsuvad

sisse astuma. Nahkurile
omases naivistlikus stiilis
plakatid, puidule maalitud
pildid pakuvad külastajatele silmailu.
Ave Nahkur on öelnud:
„Ma arvan, et naivism on
äge asi, mis inimestele
meeldib. Olen ainsa eestlasena osalenud Soomes
Tampere lähedal Ittalas
toimunud suurel naivistide kunstinäitusel. Seal
oli rahvast koos üle Euroopa.“
Kust tuli üldse idee kujutada kunstis eitesid?
„Eit on kindlasti hästi
aktiivne, olen selline ka
ise. Mõnes mõttes on eit
ka veidi räme. Vanus ei
tee naisest eite, mõnes
väikeses tüdrukus on juba
eit. Eitede vastandiks võib
lugeda tibisid, keda võib
maalgi kohata. Kui tibidel
on küüned lakitud, siis
eitedel on kogu aeg muld
küünte all. Eideks olemine
on elustiil, millega kaasneb möllamine, rajamine,
ehitamine. Kindlasti on
eided otsekohesed. Nad ei
keeruta, ütlevad välja, mis

FOTO: MARGUS MÕISAVALD

mõtlevad. Eided võivad ka
ropusti öelda, kuid sedagi
on vahel vaja. Mõned inimesed ei saa muidu aru,
kui neile kõvasti ei kärata.
Minu meelest on Eestisse
eitesid väga vaja.“
Boheemlaslikult metsistunud aias võib leida
mõnusaid istumispaiku,
kus mõtiskleda või mediteerida. Õues on ka väike
lava, kus tõenäoliselt esinesid folgilised ja kus saab
ka praegu mõnd huvitavat
virtuoosi nautida. Suviti
peab Ave siin kodukohvikut, meiegi lõunatasime
seal. Aasta läbi saab galeriis perenaise elurõõmsat
kunsti vaadata ja osta.
Viljandi on Ave Nahkuri
arvates väga äge koht: „Me
arvame, et kõige ägedam
koht Eestis ongi Viljandi,
kus meile sobib elada.“
Kaunis päev oli igati
rikastav. Saime teada,
mis on ERK ja tutvuda –
nii võib vist öelda – oma
maakonna kunstniku Ave
Nahkuriga.

100-aastane daam tähistas
sünnipäeva
20. oktoobril oli Mõisaküla Hoolekandekeskuses tähtis päev – tähistati Liidia Heinasaare
100. sünnipäeva.

Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannamaa ja personal olid sünnipäevalapse jaoks ära ehtinud terve ruumi,
pidulaud oli rikkalik ning oli tunda rõõmu ja hoolivust.
Vaatamata silmapaistvalt kõrgele eale oli Liidia rõõmsameelne ja võttis külalisi vastu hea meelega. Juubilari õnnitlesid Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, abivallavanem,
Mõisaküla linnapea ja valdkonnajuht Ervin Tamberg ning
Mulgi valla Mõisaküla piirkonna sotsiaaltööspetsialist
Liana Andruško. Tähtsa päeva puhul saatis õnnitluskaardi
Eesti Vabariigi President Alar Karis.
Sünnipäevast said osa ka hoolekandekeskuse teised
elanikud ja personal.
Soovime veelkord Liidiale tugevat tervist ja rõõmsameelsust!
LIANA ANDRUŠKO,
sotsiaaltööspetsialist

Kultuuriline jututuba
Uue-Karistes

VIIU LEPIK

Aiast taldrikule – pansionaadi elanike ühine kokkamine
Novembrikuus toimub
paljudes söögikohtades
kampaania "Metsast taldrikule". Polli hooldekodus
toimus seoses selle sündmusega veidi omamoodi
tegevus. Meie pansionaadi
elanikud kokkasid ühiselt ja enamus tooraineid
olid meie enda aiast ning
ümbruskonna aedadest.
Naised valmistasid kamavahtu maasika-vaarika
toormoosiga. Maasikad
on pärit meie hooldekodu
oma aiast ja vaarikad on
kohaliku küla elanikelt.
Mehed kiitsid naiste kätetööd ja üks elanik arvas, et naised hellitavad

FOTO: KÜLLI JÄRVIS

mehed selliste maitsetega
ära. Mehed hakkisid ühiselt kartulisalatit, seda
sai kokku peaaegu terve
silmapesu kausitäis. Sibul
oli kasvatatud oma tub-

lide hooldekodu elanike
poolt, kurk kasvas meie
aias ja hooldekodu toimekad kokad marineerisid
need ise. Kartul ja porgand
tulid kohalikelt talunikelt

ja munad stressivabalt
ringisibavatelt kanadelt.
Kõik tundsid siirast rõõmu
ühisest tegevusest ja see
salat viis lihtsalt keele alla.
KÜLLI JÄRVIS

Reedel, 22. oktoobril oli Uue-Kariste rahvamajas kultuuriline jututuba, kus tähistati ettelugemise ja Eestimaa
Rahvamaja Päeva.
Sündmust alustati ilusal sügispäeval rahvamaja ees
Mulgi valla lipu vahetamisega lipumastis.
Esimeses jututoas lugesid ringijuhid mulgikeelseid
nalju Kalle Gastoni koostatud mulgi huumorikogumikust „Mulk muigas“. Heiki Alp, meie parim mulgikeele
kõneleja, luges toreda loo Uue-Karistest pärit mehest.
Mulgikeelseid luuletusi esitasid Eha Lihtne, Ivi Alp ja Leili
Tšernõšova. Sirje Õruste tutvustas üht seika Kihnu Virve
värvikast elust. Sportlikku meelelahutust pakkus Anu
Liesment väikese võimlemispausiga. Meenutati rahvamajas toimunud huvitavaid üritusi ja otsustati kultuuriliste
jututubadega jätkata ning kaasata kõiki huvilisi.
Uue-Kariste rahvamaja on tegutsenud juba 83 aastat.
Sellest sügisest käib koos neli huviringi – ravivõimlemine,
kodulooring, kapell UKAPELLA ja klubi 60+.
EDA NIIN

JÄRELKAJA

MULGI VALLA LEHT

Kohtumine ilma näinud kodukandi
kirjanikuga tõi huvilised kokku
Kirjanik Mara Maret Aronovich (neiuna Rebane) kohtus lugejatega 27. oktoobril Karksi-Nuia
kultuurikeskuse sinises saalis. Ta on kirjutanud
raamatud „Õnnega koos“ (1999), „Tagasikäiguga
edasi“ (2006), „Valge kassi maja“ (2010) ja „Homne
tulevik eile“(2021).
Kirjaniku lapsepõlv ja
noorukiiga kulgesid Karksi-Nuias, mistõttu toonitas
ta mulgi kultuuri osa enda
kujunemisel. Nuia Keskkooli väga head ja südamlikud õpetajad Aliis Saarend
(vene keel), Heinrich Hellerma (eesti keel) ja Virve
Kilusk (ajalugu) said sooja
sõnaga meenutatud, aga
ka direktor Robert Meister,
kelle osa kooli arengus ja
rahuliku koolielu saavutamisel on kõigil meeles.
Kirjanik on lõpetanud
Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja töötanud ajalehe
Edasi toimetuses. Kahjuks
„poliitilist laadi apsakad“
tema kirjatükkides ahendasid ajakirjaniku tulevikuväljavaateid. Abiellumisel juudi soost noormehega tekkis tal võimalus
emigreeruda Nõukogude
Liidust algul Itaaliasse ja
hiljem Ameerika Ühendriikidesse. Immigrandielu

üheski riigis pole kerge,
aga mulgi visadus ja töökus
viisid sihile. Mara Maret sai
tööd ajakirjanikuna raadiojaama Ameerika Hääl eesti toimetuses. Ameerikas
kasvasid ja käisid koolis ka
tema kaks poega. 16 aastat
kestnud raadiotööl oli tal
kokkupuude mitme ülemusega. Kõige paremini sujus
koostöö peatoimetaja Ilmar
Mikiveriga, kes oli meil
tuntud näitleja ja teatrijuhi
Mikk Mikiveri onupoeg.
Mara Maret Aronovichi
nähtud sündmuste ja tema
kaasteeliste läbielamiste
peegeldust saame lugeda
kirjaniku teostest, mida
laenutab Karksi-Nuia raamatukogu.
Aeg lendab kiiresti. Pool
sajandit tagasi aset leidnud
sündmusi ja tolleaegseid
asutusi tasuks meeles hoida. Kirjanik tegi ettepaneku asetada mälestustahvel peale sõda tegutsenud
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Leivapäev Uue-Karistes
Jätku leiba! Nii soovisime oma klubi 60+ koosviibinutele. Rikkalikul leivalaual oli palju selliseid leibasid,
mida polnud varem proovinudki. Ka leivale määrimiseks oli erinevaid võideid. Nüüd on poes kergem valikuid teha. Klubi liikmed tõid kaasa omatehtud hoidiseid.
Domineerisid seened.
Nagu alati, õnnitlesime sünnipäevalapsi. Laulsime
neile kõik üheskoos. Ka võimlemisharjutused sobisid
kõigile Anu Liesment-i juhendamisel.
Järgmine Klubi 60+ kokkusaamine on 30. novembril.
Seniks olgem terved!
EHA LIHTNE,
Klubi 60+liige

Edukad tõstevõistlused

Hoolimata rasketest aegadest oli kohale tulnud hulgaliselt publikut.

Valgas toimusid 6. novembril Eesti juunioride meistrivõistlused ja Eesti esimese olümpiavõitja Alfred Neulandi XXII mälestusvõistlused tõstmises. Kuldmedali võitis
kehakaalus kuni 49 kg Iti Marii Varik kogusummaga 72
kg ja hõbemedal tuli Erik Raagmetsale kehakaalus kuni
73 kg summaga 198 kg. Eesti meistrivõistlustel osalejatel
tuli täita osavõtunorm, aga Neulandi mälestusvõistluste
arvestuses said tõstepõrandale minna kõik huvilised,
kes võistlesid ühes grupis, kus arvestati võistleja kaalu
ja tõstetud raskust. Väga hästi ja julgelt võistles suurel
üritusel 9-aastane Tailer Võsu, kes tõstis kokku 40 kg
ja tal õnnestusid esimest korda suurel laval võisteldes
kõik kuus katset.
ENN RAIESTE

Mara Maret Aronovich.

Nuia Alevi Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee hoonele, kus tuli langetada raskeid ja paljude
inimeste saatust määravaid
otsuseid.

FOTOD: MARE TORIM

Kes minevikku ei mäleta,
see elab tulevikuta, tõdeb
talupojatarkus.
TOIVO UNIVER
Vasakult Erik Raagmets, Iti-Marii Varik ja Tailer Võsu. FOTO: ENN RAIESTE

Mõisaküla kool käis seiklemas Mulgimaa muistsetel radadel
Vaheaja eelsel viimasel koolipäeval seikles
Mõisaküla kool mööda
Mulgimaad.
Reisi alustasime värskest
Abja muuseumist, millest ülevaate andis õpetaja
Maile Kreevs, kes on ka
püsinäituse "Abja-Paluoja Mulgimaa pealinn" koostaja. Edasi suundusime Karksi ordulossi varemetele
ning Helme lossimägedesse, koobastesse ja allikatele.
Vanarahvas on pajatanud,
et Helme Arsti allikal oma
silmi selge veega loputades
võib nägemisprobleemidele abi saada. Loputasid
lapsed ja loputasin ka mina.
Ehk saan prillidest lahti!
(Muidugi tuleb toimesse
kõvasti uskuda).
Järgmine peatus oli Eesti
ainsa mausoleumi juures:
külastasime Barclay de
Tolly hauakambrit ja saime
nii mõndagi teada kuulsa
väejuhi elust ja saatusest.
Muuhulgas näidati õpilastele, milline näeb välja
Oskar Lutsu "Kevadest"
kuuldud-loetud vene keele
"jätt". Giid juhtis tähelepanu ka mausoleumi arhi-

Köie abil saavad uudistajad salaväljapääsust punkri juurde tagasi. 		
				
FOTO: AITA MATSON

Sissepääs punkrisse.

tektuurile. Selgus, et hauakambri välisvaates taheti
jäädvustada kuulsa väejuhi
suursuguseid võite ja selle
ehitamisel võeti eeskuju Pariisis olevast võidukaarest
ehk Triumfikaarest (Arc de
Triomphe). Jälle üks tarkus
juures!
Edasi liikusime Kärstna
mõisasse. Uhke loss, nukra

					

FOTO: AITA MATSON

sildiga ukse kõrval, et seal
aastatel 1924-2014 kool on
olnud. Lasteaed oli veel
alles. Kärstnas pakuti Mulgi lõunat: väga maitsev
Mulgi puder lisanditega ja
magustoiduks leivavaht.
Kuulasime Kärstna mõisa
aja- ja elulugu ning kõndisime pargis, kus palju aastaid
tagasi mõisnik oma kodus-

tatud lõvigagi jalutanud oli.
Viimane ja poistele ehk
kõige põnevam paik oli Ennuksemäe metsavendade
punker. Lõputuna tunduvat metsateed punkri poole
kulgedes sai vahepeal isegi
"sabapidurit" kasutatud,
aga lõpp hea, kõik hea.
Punker oli vägev! Nagu
rebase urg mitme väljapää-

suga. Ja lastel oli nii palju
küsimusi. Üks asi on tunnis
metsavendadest rääkida ja
teine asi ise nende kannatusi mõista ja elutingimusi
näha. Mäletan, et kunagi
ütles toonane president
Toomas Hendrik Ilves oma
tarkusepäeva kõnes, et koolis pole mitte kõige tähtsam
õigesti vastata, vaid küsida,
küsida.
Tagasiteel rabises taevast
alla terve aasta sademete
valik ja hetkeliste vesiste
hingetõmbepauside vahel
säras taevas korraga kaks
vikerkaart ehk "vihmavibu"

(rainbow).
Mõisakülla jõudsime juba
päikesega koos.
Meie reisiprojekti algatas
direktor Pirje Usin Eesti
Rahvakultuuri Keskuse
"Mulgimaa pärimuskultuuri" toetamise meetmest.
Projekt ei olnud ainult reis,
sellele eelnesid ka Mulgi
rahvakultuuri õpitoad, kus
lapsed valmistasid juhendaja käe all Mulgi toite ja
tegid Mulgi käsitööd.
AITA MATSON,
Mõisaküla kooli emakeele ja
kirjanduse õpetaja
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KULTUURIKAVA JA TEATED

KUHU MINNA NOVEMBRIS JA DETSEMBRIS
ABJA KULTUURIMAJA

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

21.11 kell 10 kalendriturniir males
28.11 kell 15 esimese advendi kontsert, Rolf Roosalu. Pääse
eelmüügist 15 €, kohapeal 20 €
30.11 kell 9–11 doonoripäev

Näitused (avatud E–N 9–17, R 9–15)

Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

2.12 kell 18.30 Abja mälumängu II voor.
5.12 kell 15 teise advendi kontsert Abja kultuurimaja
kollektiividelt.
6.12 kell 17 näituse "Meie põlisrahvastest sõbrad" avamine.
9.12 kell 19 Daniel Erdmann`s Velvet revolution kontsert.
Daniel Erdmann – saksofon (Saksamaa), Theo Ceccaldi –
viiul (Prantsusmaa), Jim Hart – vibrafon (Inglismaa). Pääse
8 €/10 €
11.12 kell 15 kolmanda advendi kontsert Abja Gümnaasiumilt.
19.12 kell 15 neljanda advendi kontsert EKNK Abja
koguduselt.
I korruse fuajees novembris ja detsembris Ruber Veliz`i
näitus „Midagi enamat“.
II korruse fuajees ja väikeses saalis detsembris ja jaanuaris
näitus „Meie põlisrahvastest sõbrad“.
Sündmustele sissepääs vaktsineerimise või läbipõdemistõendi alusel.
Vastavalt olukorrale võib tulla muudatusi, jälgige reklaami!

ABJA MUUSEUM

Posti tänav 3, II korrus, Abja-Paluoja

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

ABJA PÄEVAKESKUS
Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja

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

HALLISTE RAAMATUKOGU
Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald

Kuni 30. novembini on avatud raamatunäitused:
"200 aastat Eesti ajakirjandust"
"Põhjamaade kirjandus" Halliste põhikoolis

Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Kuni 30.11:
Karksi-Nuia kultuurikeskuse käsitööringi näitus II korruse
fuajees.
Uno Roosvalt 80, maalinäitus "Suured kaljujoonistused
Skandinaaviast" Sinises saalis.
Aivar Andre loodusfotode näitus I korruse fuajees.
1.–31.12.2021:
Reet Heinla maalinäitus I ja II korruse fuajees ning Sinises
saalis.

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Näitused:
1.–30.11 „Mats Traat 85“ ja „Minu isa on superkangelane“
1.–31.12 „Jõulukuu juubilarid: Elle Eha-Are, Rein Raud,
Ivar Soopan“ ja „Aasta oodatuim aeg“
Püsinäitus „Mulgi kirjavara“

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
Kiikre 13, Mõisaküla

8.12. kell 14 Mõisaküla eakate- ja puuetega inimeste jõulupidu. Pakutakse jõulupraadi, meeleolu loob Männiste
Perebänd, külla tuleb jõuluvana.
Vajalik eelnev registreerimine.
12.12. kell 12 teine advent, esinevad EKNK Abja-Paluoja
kogudus ja Muuvi stuudio laululapsed Grethel Seegeli
juhendamisel. Pakutakse piparkooki ja jõuluteed.
16.12. kell 17 Mõisaküla linna mudilaste jõulupidu.
Külas lasteteater Lepatriinu etendusega "Nagu linnuke oksa
peal". Külla tuleb jõulumees.
Kavas võib ette tulla muudatusi!

MÕISAKÜLA MUUSEUM
Kesk tn 4, Mõisaküla

Näitus "Rong see sõitis...".
40 aastat tagasi, 17. juulil 1981 avati reisirongiliiklus
laiarööpmelisel raudteel liinil Tallinn-Riia-Tallinn. Näitusel
saab vaadata muuseumikogus olevad temaatilisi fotosid ja
esemeid. Rahvusvahelisel raudteeaastal jääb näitus vaadata
aasta lõpuni.
Sügis-talvisel perioodil on võimalus teha käsidresiinisõitu
vaid kuiva ja plusskraadidega ilma korral.
Muuseumikülastusel järgime riiklikult muuseumidele
kehtestatud nõudeid.
Muuseumi lahtiolekuajad: T–R 8–17 ja L 9–15
8.–14.12 on muuseum suletud töötaja puhkuse tõttu.
Info tel 435 5607

1.–31. detsember raamatunäitus "Jõuluks lauale".
1.–22. detsember raamatunäitus "Ajakirjanikud kirjutavad
lastele ja noortele" Halliste põhikoolis
13.–31. detsember "ERMi rändnäitus
"Ajanihe. Udmurdi noorte palvused 1993/2017"
Kulla leerimajas
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid Uue-Kariste rahvamajas.

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGU
Pärnu 39, Mõisaküla

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

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

HALLISTE RAHVAMAJA

28.11 kell 12 toimub 1. advendi kontsert. Külaliseks on EKNK
Abja kogudus. Esinevad Guldar ja Mirjam Järve ning Muuvi
Stuudio laululapsed Grethel Seegeli juhendamisel.

28. november I advendi tähistamine. Jälgige kuulutusi!

30.11 kell 17 klubi 60+ peoõhtu

Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald

9. detsember kell 13 eakate jõulupidu
19. detsember 3. advendi tähistamine. Jälgige kuulutusi!

KAARLI RAHVAMAJA

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

Kaarli küla, Mulgi vald

17.12 aasta lõpu pidu
19.12 toimub Õisus advendi kontsert, esineb kammerkoor
Kungla.

*NB! Sündmuste kalendris võib ette tulla muudatusi.
Palun jälgige reklaami.

Mõisaküla raamatukogus saab kuni aasta lõpuni vaadata Usin Raivo õlimaalide ja pliiatsijoonistuste näitust.
Raivo on aus ja töökas Kamara mees, seni toimetanud
autode, kombainide ja teehöövlitega, kuid nüüd otsustanud pintsli kätte võtta. Tulemus rõõmustab silma ja
südant. Tule vaatama!
Mõisaküla raamatukogu (Pärnu 39, Mõisaküla) on
avatud E, K, N 10–17, T 12–19 ja R 7.30–14.30.
Telefon: 436 4103, e-post: raamatukogu@moisakyla.ee

ISETEGEVUSRINGID MULGI VALLAS
Hooaeg 2021/2022 TÄIENDAV
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
ESMASPÄEV:

Kell 11 mudilaste laulu- ja mänguring Madli juhendamisel. Oodatud kuni 4-aastased mudilased.
Kell 17.30 näitering, juhendaja Laine Pedaja.
Kell 19 naisrahvatantsurühm Ütenkuun, juhendaja Aime
Vilu.

TEISIPÄEV:

Kell 19 kammerkoor Kungla, juhendajad Kadi Kask ja
Kertu Nellis.

NELJAPÄEV:
Kell 15 pilliring õpilastele, juhendaja Kymbali Williams.
Kell 17.30 pilliring täiskasvanutele, juhendaja Kymbali
Williams.
Kell 19 naisrahvatantsurühm Ütenkuun, juhendaja Aime
Vilu.

PÜHAPÄEV:

Kell 11 bigbandi proov, juhendaja Iivo Hakkaja.
Kell 13 idamaine tants Bahira, juhendaja Kristina Tukk.
Kell 14 tantsurühm Vaprakesed, juhendaja Ene Akkaja.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
ESMASPÄEV:

Kell 17 ravivõimlemine, juhendaja Anu Liesment.

TEISIPÄEV:

Kell 15 kapell UKAPELLA, juhendaja Eha Lihtne.
Iga kuu viimane teisipäev kell 17 klubi 60+, juhendajad
Leili Tšernõšova ja Heiki Alp.
Iga kuu 2. ja 4. kolmapäev kell 15 kodulooring, juhendaja
Sirje Õruste.

JÄRELKAJA JA TEATED

Karksi-Nuia kultuurikeskus sai 17
22. oktoobril tähistas
Karksi-Nuia kultuurikeskus oma 17 sünnipäeva.
Peaaegu täiskasvanu ikka
jõudnuna on kultuurikeskusel juba oma väljakujunenud iseloom ja
tegutsemistahe.
Viimased paar aastat
on kultuurimaastikul küll
vaiksemad olnud, kuid
sellest hoolimata oleme
lauale toonud mõned
uued ja põnevad sündmused, kvaliteetseid artiste ning põnevaid kontsertpaiku.
Kuid alati ei pea kõik
olema uus, mõned traditsioonid jäävad läbi aastate auga oma kohale. Üks
nendest on kultuurikeskuse sünnipäeva tähistamine. Sünnipäeva osana
kantakse auraamatusse
kohalikud kultuurielu
edendajad.
Sel korral kanti auraamatusse Tiina Ilusmets,
Heino Luik ja Jüri Vollmann. Tunnustatute kohta saab põhjalikumalt
lugeda leheküjelt 3.
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Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks
teenuste tarbimisteks
Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on
võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa pikendamise,
valimistel osalemise ja vajalike toetuste saamiseni
välja. Korrektsed andmed võimaldavad nii kohalikul
omavalitsusel kui ka riigil paremini oma elanike eest
hoolitseda - planeerida ja osutada avalikke teenuseid,
määrata vajaminevaid hüvitisi, tõhustada omavahelist
teabevahetust ja koostööd. Ligi 29 000 inimesel on
rahvastikuregistris oma elukoha andmed märkimata.

Tantsuõhtu. 					

Maja sünnipäev jätkus
traditsioonilise tantsuõhtuga, kus osalesid seltskonnatantsijad üle Viljandimaa. Muusikat tegi
ansambel Mait & Margus
bänd, mõnusa algusnoodi andis peole noor ja
andekas muusik Rasmus
Kadaja. Silm lausa puhkab seltskonnatantsijatel,
kes oskavad suurepära-

selt mööda saali liuelda
ning iga tantsurütmiga
kaasa minna. Osalisi oli
sel aastal tavapärasest
vähem, kuid seda rohkem ruumi oli neil tantsimiseks.
17 aastat on veel noor,
eriti võrreldes majas tegutsevate laulu ja rahvatantsu kollektiividega,
kes tähistasid eelnevatel

FOTO: MAE RAE

aastatel 45., 50. ja 65. juubeleid. Kuid kindlasti
on kultuurikeskusel tegutsemistahet, ideid ja
külastajaid, et ükskord
samuti suuremaid juubeleid tähistada.
MAE RAE,
Karksi-Nuia
kultuurikeskus

Hõimunädala sündmused Abja kultuurimajas

Ungari õhtul läks tantsuks. 									

Oktoobri keskel toimus hõimunädala raames Abja kultuurimajas Ungari õhtu. Esmalt
tutvustas Liszti Instituudist Siiri Erm-Narismägi mitmepalgelist
Ungarimaad. Hiljem
rääkis toidust ja kostitas
kohaletulnuid Ungari
guljaššiga ja kodupaiga
saiaga ungarlanna Edina
Csüllog. Toitu valmistas
ungarlanna koos tublide
Abja päevakeskuse naistega. Kui kõhud olid täis
söödud võrratut toitu,
ootas kõrval saalis ungari ansambel Borsa. Anti
vägev kontsert ja õpetati

MULGI VALLA LEHT

Kaitseamuletide valmistamine hõimuõhtul. FOTO: LAURI SEPP

osalejatele toredaid ungari tantse. Õhtu toimus
koostöös Mulgi Kultuuri
Instituudiga.
Järgmine õhtu algas
ersa töötoaga, kus ersa-

lanna Natalia Abrosimova õpetas valmistama
soome-ugri amuletti-kodukaitsjat. Samuti tutvustas ta ersa rahvariideid, ornamendikat ja

FOTO: LAURI SEPP

käsitööd. Kuulda sai ka
ersakeelseid laule. Täname koostöö eest KarksiNuia kultuurikeskust.
Seejärel sai suures saalis kuulata loeng-kontserti ägedast soome-ugri
nüüdismuusikast. Ekraanil osalesid maailma parimad soome-ugri
rahvaste bändid imeliste
videotega. Neid vahendas ja vestis lugusid Rein
„ugrimugri“ Sikk.
Olid väga meeleolukad
ja teadmisi avardavad
õhtud. Aitäh osalejatele!
ÜLLE RÕIGAS

Siseminister Kristian Jaani sõnul saavad inimesed õigesti
registreeritud elukohast palju kasu. „Igapäevatoimetuste
mugaval korraldamisel, vajalike teenuste tarbimisel ehk
kogu inimese elu mängivad korrektsed andmed rahvastikuregistris olulist rolli,“ rääkis siseminister. Elukoha andmed on aluseks näiteks lasteaia- ja koolikoha määramisel,
sotsiaalabi ja –toetuste saamisel, tasuta ühistranspordi
kasutamisel, kodukoha omavalitsuse juhtide valimisel,
juhiloa pikendamisel jne. „Teadmine oma territooriumil
elavatest inimestest ja nende paiknemisest annab riigile
ja kohalikule omavalitsusele võimaluse oma elanike vajadustega arvestada ja nende eest paremini hoolitseda.
Näiteks saab kohalik omavalitsus oma inimestele pakkuda
paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda; riik
aga planeerida rongi- või bussipeatuste asukohti inimeste
paiknemisest ja vajadustest tulenevalt,“ selgitas siseminister Kristian Jaani.
Rahvastikuregistris puuduvad elukohaandmed ca 29 000
inimesel. Elukoht on lõppenud ruumi omaniku teate alusel,
kui inimest enam selles ruumis ei ela. „Elukohaandmeteta
inimeste seas on tõenäoliselt palju neid, kes on tänaseks
Eestist lahkunud, aga unustanud lahkudes oma andmeid
rahvastikuregistris uuendada. Võimalusi elukoha registreerimiseks on mitmeid ning nende seast saab igaüks valida
sobivaima viisi. Kõige lihtsam on elukohta registreerida
portaalis rahvastikuregister.ee, aga avaldust saab esitada
ka linna- või vallavalitsuses kohapeal või posti teel,“ kutsus Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna
juhataja Enel Pungas üles valima andmete edastamiseks
endale sobivaim meetod. Juhul kui elatakse välisriigis,
saab andmeid uuendada portaalis rahvastikuregister.ee
või lähimas Eesti välisesinduses.
Lisaks elukohaandmetele hoitakse rahvastikuregistris
ka inimeste kontakte: e-posti aadresse, lisa-aadresse ja telefoninumbreid. „Rahvastikuregistrisse kantakse kontaktandmeid erinevatest riigiasutustest, kuhu inimene on need
ise esitanud. Seetõttu on ääretult oluline, et iga inimene
tunneks endal ka vastutust hoida ise oma andmetel silma
peal ning neid vajadusel värskendada. Ainult nii saame
tagada selle, et vajalik info, abi või toetus jõuaks võimalikult
kiirelt inimeseni. Andmete ülevaatamiseks ja korrastamiseks on mugavaim võimalus e-rahvastikuregistris aadressil
rahvastikuregister.ee,“ lisas Pungas.
SISEMINISTEERIUM

Klassikaline massaaž
Kupumassaaž
Lastemassaaž
Vana-Eesti massaaž
Kehahooldus
Pärnu mnt 8, 2. korrus
Abja-Paluojal
Triinu Paumere
5687 7051

LEH
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22. septembril sündis Kristiina Jaaguse ja Heiko Muska
perre poeg DEYVEN
27. septembril sündisid Ave Pandla (Pannal) ja Erkki
Kõivu perre pojad HARON ja HARPO
5. oktoobril sündis Gristel Markuse ja Herki Suure perre
tütar LAURA-LIISA
8. oktoobril sündis Sandra ja Priit Pilgu perre tütar ELIIS
12. oktoobril sündis Maris Pajumägi ja Kristjan Karu
perre poeg BRENET
14. oktoobril sündis Helle ja Adam George Taylori perre
poeg SEBASTIAN JOHN
27. oktoobril sündis Jaana ja Leho Lainoja perre poeg

LARS LEVON

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Metsakeskus.ee

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

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

Ostan metsa, põllu või talukoha
metsas. Ligipääs pole oluline.
Hind kuni 300 000.
Peeter 514 3205

Kuuluta ajalehes
Mulgi Sõna!
Hinnakirja ja info leiad
mulgivald.ee/tellimise-info

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

MÄLESTAME
MILVI JUHKAMSOO

VALTER KANGUR

4.09.1946–29.09.2021

9.01.1951–20.10.2021

HELDUR VISTER	 	

JUHAN RULL	 	

28.04.1941–2.10.2021

18.04.1935–21.10.2021

LEHTE PALU	 	
18.08.1929–5.10.2021

JAAK RÄGA	 	

REIN BERGGRÜNFELD
23.05.1959–6.10.2021

PÄÄREN MIKK	 	

ELVI-AURELIA PEDAK  	
18.07.1932–10.10.2021

LINDA LÄLL	 	

MELITA HUNT	 	
31.01.1937–11.10.2021

JAAN KOHJUS	 	

ENN GRÜNVERK	 	
16.11.1946–15.10.2021

RAIVO SOOVIK	 	

ALLI SÄÄSK	 	

MILVI-ASTRA LEPPIK 	

1.04.1939–19.10.2021

VELLO KARU	 	
6.11.1936–20.10.2021

17.12.1941–21.10.2021

18.12.1939–23.10.2021
19.11.1934–23.10.2021
6.07.1931–27.10.2021
13.03.1961–27.10.2021
27.10.1932–27.10.2021

2.12

EVA PIHU		

85

18.12

MAIE RAID		

86

2.12

MEINHARD OLESK

75

18.12

AAVO AKKAJA		

75

2.12

ARNOLD TAMMOJA

70

19.12

JOHANNES MITT		

92

3.12

ELGI USIN		

84

19.12

MARE LIESMENT		

75

4.12

VALLI RAUD		

88

19.12

VILVE PAJU		

75

4.12

SAIDA LOKK		

86

20.12

LAINE-ARMILDE PÄRNA

89

4.12

PEETER SARV		

75

21.12

HELJU HELEMETS		

85

5.12

LJUDMILLA KRAPP

70

23.12

TOOMAS LELLE		

83

6.12

MAIE MIKELSON		

83

24.12

VALVE NÄREP		

89

7.12

EDUARD BREICIS		

87

24.12

LINDA KANGUR		

86

7.12

HENN OJAKÄÄR		

84

24.12

ENDEL OJAMÄE		

84

9.12

HILLER PÄRNSALU

87

24.12

TOIVO UNIVER		

81

9.12

URMAS TOOM		

70

24.12

ENE SEPP		

80

10.12

JAAN OTS		

82

25.12

LINDA RAUD		

82

10.12

JÜRI-REIN TAMM		

82

25.12

REGINA TÕNTS		

70

11.12

EVI LAARMANN		

85

26.12

LILIA LUKAS		

91

11.12

AINU PEEDU		

84

26.12

MAIE KÜLVET		

86

11.12

ARNE RANDLEPP		

80

26.12

NELLI RUUS		

81

12.12

JUHAN PURJU		

85

27.12

LINDA RULL		

84

13.12

LINDA TOODO		

88

28.12

LUDMILLA MIILIMÄE

81

13.12

TOOMAS MÄNDVE

85

28.12

VEERA PÕDER		

80

15.12

AINO KADAK		

93

28.12

OTT PUKS		

70

15.12

VEERA KÕRGEKIVI

92

29.12

MILVI-LYDIA KALLASTE

91

15.12

MILVI PEDAJAS		

87

29.12

EVI VARI			91

15.12

HELGI RESNIS		

87

30.12

ANTS PÄRN		

85

15.12

VELLO PÄRNA		

82

30.12

ALEKSANDER KIKAS

81

15.12

HELJU KASSUK		

70

31.12

EVI TIITUS		

80

16.12

VIIVE SIIRUS		

82

17.12

LEILI SULTS		

92

18.12

RAISA KIRIK		

90

18.12

HELGI MEOS		

87

OSTAN VÄIKSEMAID
METSA- JA PÕLLUKINNISTUID.
Info tel 5345 8630 Tauri Õigus

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

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISE TEENUS

JALAHOOLDUSKABINET
PROBLEEMSETE JALGADE HOOLDUS
Karksi-Nuia Perearstikeskuse majas II korrus
Kalda 6a, Karksi-Nuia
* paksud küüned
* küünte lühendamine
* küüne- ja nahaseen
* sissekasvanud küüned
* nahapaksendid, kannalõhed
* diabeetiline ja reumaatiline jalg
* konnasilm, soolatüügas
* pediküür
* koduvisiit
Broneerimine telefonil:
Külli: 5564 1968
Eve: 5322 9556
FB: Lossi Ilu ja jalaravikabinet

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud
tööde akti

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

Ostame kasvavat võsa.
Puhastame võsastunud
kraavipealsed,
metsa- ja põllualad.
Tempke Majandus OÜ,Tauri Õigus, tel 5345 8630.

