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Karksi haridusseltsi 20 aasta
tegemised said raamatusse
20 aastat Karksi haridusseltsi ühiselt käidud teed
on möödunud lennates.
Ajahetki tagasi keerates
võime öelda, et need on
olnud tegusad aastad. Siia
mahuvad pidulikud tähtpäevade tähistamised,
kohtumised huvitavate
inimeste ja teiste seltsidega, õppereisid koduvallast välisriikideni, tervise
arendamine, ulatuslik
kodu-uurimuslik töö jm.
Paljugi sellest kipub
ununema ja ajahõlma
vajuma. Ühiste tegemiste
meenutamiseks ja ajaloole
jäädvustamiseks valmis
trükis „Karksi haridusselts
20“, kus on tagasivaade
tehtule. Pilk minevikku
viib meid Eesti Vabariigi
algusaastate Karksi kandi külakoolmeistrite ja
kultuuritegelaste asutatud laulukooridest ja orkestritest välja kasvanud
haridusseltsideni. Tänase
Karksi haridusseltsi asutamise lugu, kokkuvõt-

ted kahekümneaastasest
tegevusest ja tegijatest.
Seltsi elu on ilmestanud
ja muutnud sisukamaks
head koostööpartnerid ja
toetajad, ka nendest on
raamatus juttu.
Kogumik sisaldab veel
Karksi ja Mulgi valla ajalehtedes ilmunud haridusseltsi liikmete kirjutisi.
Neid lugedes taaselustuvad mälestused koos
veedetud sündmustest ja
reisielamustest.
Aitäh seltsikaaslastele aktiivse kaasalöömise
eest! Ilma üksmeelse osavõtu ja toetuseta poleks
selts elujõuline. Karksi
haridusselts on jätkuvalt
tegus oma põhikirjaliste
eesmärkide täitmiseks eelolevatel aastakümnetel.
Raamatu trükkimist toetasid Kohaliku omaalgatuse programm ja Mulgi
vald.
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öödunud on kevadine pööripäev ja kevad sillutab teed oodatud suveajale. Jürikuu kulgeb
temale omaselt heitliku ilmaga, mil soojemad päevad
vahelduvad veel jahedamate perioodidega. Valla
teedel algavad esimesed kevadised planeeritud tööd,
sealhulgas Abja-Paluoja tänavatel vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustiku renoveerimisjärgsed taastamised.
Kui ühed tööd algavad, siis teised on juba lõppemas.
Vaieldamatult üks Eesti vanimaid saunasid on Mõisaküla saun, mis saanud uue sisu ja välimuse. Ootame
olukorra paranemist ja saunaleil aastast 1905 saab
linlaste rõõmuks jätkuda. Lisaks tärkavale loodusele
on silmaga näha Karksi-Nuia kortermaja kerkimine.
Ehitusjärk on jõudnud maapealse osani ja töötempo
kulgeb vastavalt ilmadele üha tõusvas joones. See
annab kindluse, et esimesed elanikud saavad uude
majja asuda juba käesoleva aasta hilissügisel.
Endiselt kulgeb koolides õppetöö uutes, ent loodetavasti juba teisalt harjumuspärastes rööbastes ning
koolipere ja õpilased pingutavad distantsõppe tingimustes maksimaalselt. Hetkel kehtivaid viirushaiguse
levikust tulenevaid piiranguid riigis on pikendatud 25.
aprillini. Tänaseks on näha, et need piirangud on hakanud mõju avaldama ja
oodata on järk-järgulist
avanemist.
Ootame suve ja eelmise aasta kogemusest
ühes sellega olukorra
rahunemist.

HELVE JOON

IMRE JUGOMÄE

Mulgi juurtega kirjanik Jaan Rannap pälvis elutööpreemia
Lastekirjanik ja ajakirjanik Jaan Rannap pälvis
Eesti Kultuurkapitali 2020.
aasta kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia. Ta on
kirjandusorbiidil püsinud
pea kuuskümmend aastat ja pakkunud mitmele
põlvkonnale suurepärast
lugemisvara – üle 40 teose.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soone
sõnul on Jaan Rannapi
looming saanud lastekirjanduse klassikaks. „Ta on
väga hea lugude jutustaja
ja tema lood teeb heaks
see, et ta suudab sinna
väga palju kokku põimida. Tema lugudes on hea
annus huumorit ja satiiri.
Ta oskab panna oma lugudesse sellist elutarkust, mis
ei mõju nendes raamatutes moraliseerivana, vaid
põimib neid põnevuste ja
kirjelduste vahele nii ära,
et ei pane tähelegi, kui seda
tarkust sealt omandad.“

Jaan Rannap ise ütleb, et
tal on vaja inspiratsiooniks
midagi tegelikus elus juhtunut. Ja seda on ta ammutanud nii poisipõlvest kui
kooliaastatest.
Jaan Rannap (kuni 1936
Reinbach) on sündinud 3.
septembril 1931. a tolleaegses Hallistes, Pornuse vallas Kulla külas Pärnumaal,
mis praegu kuulub Mulgi
valla alla. Vanemad olid tal
Pornuse algkoolis õpetajad.
Nendega koos tundides viibides omandas poiss juba
varakult lugemisoskuse
ja luges peagi läbi kõik
koolimaja raamatukapis
leiduvad raamatud. Ise on
ta tunnistanud: „Ma olin
kohutav lugeja lapsena –
igal võimalusel kadusin
raamatuga ära ja siis otsiti
mind taga, sest maal oli ju
tööd vaja teha.“ Mulgi vald
peab Jaan Rannapit oma
kodukandi kirjanikuks,
sest ta on siin sündinud ja

koolis käinud.
Abja Keskkooli viienda
lennu lõpetas Jaan Rannap 1950. aastal. Kirjanik
on tunnistanud, et Abjast ja Abja-Paluojalt on
ta raamatutes päris palju
inimesi ning mitmeid pisiasju, mida kaasaegsed
hästi teavad. Sel perioodil
alustas ta ka oma esimeste
kirjanduslike katsetustega. Nimelt avastasid nad
poistega, et ajalehtedele
nupukesi kirjutades saab
kena kopika teenida.
Jaan Rannap oli omal ajal
ka tunnustatud kergejõustiklane. Ta on teinud rekordeid kaugus- ja kolmikhüppes. Abja Keskkoolis oli
tema juhendajaks hilisem
Abja valla aukodanik, spordifanaatik Peeter Lapp, kes
töötas alates 1946. aastast
Abja spordiinstruktorina.
Jaan Rannap on läbi ja
lõhki muusikainimene.
Juba algkoolis mängis ta

viiulit, isa loodud orkestris mandoliini ja okariini
ning Abja puhkpilliorkestris tuubat. Tuuba vedamisest kodu ja Abja vahet on
ühte raamatusse lugugi
sattunud.
Jaan Rannapi 80. aasta juubeli auks pani Abja
raamatukogu koos endise
Abja, praeguse Mulgi valla
teiste raamatukogude ja
Abja gümnaasiumiga käima Jaan Rannapi nimelise
jutuvõistluse, mille peaauhinnaks on rahaline Agu
Sihvka preemia. Nüüdseks
on sellest saanud traditsioon, mis tänavu, kirjaniku 90. aasta juubeliks
toimub juba 10. korda.
Konkursi teema kuulutatakse välja igal aastal 3.
septembril Jaan Rannapi
sünnipäeval. Viimati toimunud jutuvõistluse teemaks oli „Ajab aga naerma“
ning Agu Sihvka preemia
pälvis Urmet Sikka.

Jaan Rannap Abja raamatukogu korraldatud kohtumisel lugejatega Abja
kultuurimajas 20. oktoobril 2011.

Jaan Rannap on olnud
suviti Abja raamatukogu
sagedane külastaja, kuna
tema perel on suvekodu
Mulgi vallas. Ta on mitmel korral kohtunud Abja
keskkoolis ja kultuurimajas
kirjandushuvilistega, vii-
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mati oma 80. aasta juubeli
paiku.
Õnnitleme Jaan Rannapit teenitud tunnustuse
puhul ja soovime talle
tugevat tervist!
INGRIT PORKANEN
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Viis soovitust, kuidas
raha säästmisega
alustada
MARI-LIIS
JÄÄGER
Swedbanki
Rahaasjade
Teabekeskuse juht

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse hiljuti tellitud uuringust selgus, et 66% Eesti inimestest peab säästmist oluliseks ja
pea 87% neist, kellel sääste pole, sooviks säästma hakata. Säästude olemasolu annab kindluse ja meelerahu, et ootamatuste
korral nagu näiteks palga vähenemine, töö kaotus, ootamatu
suur väljaminek vms, saadakse hakkama.
Säästmisega alustamine on lihtsam, kui järgida viit põhilist
soovitust.
1. Sea omale säästmise eesmärk
Raha kipub kuluma, kui puudub kindel eesmärk, milleks
kogutakse. Sea kindel eesmärk, milleks raha koguda soovid
ja pane paika tähtaeg, mis ajaks soovid raha kokku saada, et
oma unistus täita. Näiteks soovid teha kodus remonti, osta
lapsele jalgratta, minna perega suvel Eestit avastama vms. Mida
konkreetsem ja käegakatsutavam on eesmärk, seda lihtsam
on kogumiseks motivatsiooni säilitada. Selgita välja summa,
mida oma unistuse täitmiseks vajad ja kui palju selle jaoks
saad igakuiselt säästa.
2. Mõtle läbi, kuhu sinu raha kulub
Säästmisega alustamiseks selgita välja, kuhu raha kulub, et
aru saada, missugustelt kulutustelt saaksid säästa. Pane kirja
kulutused, millest ei saa loobuda (üür, kommunaalkulud, toit
vms) ja vaata üle kulutused, mille pealt saaksid kokku hoida.
Näiteks kulutused meelelahutusele, riietele ning erinevad teenustepaketid ja digitellimused. Kui sul on tellitud telepakett 100
kanaliga, kuid vaatad vaid kolme, siis uuri teenusepakkujalt,
kas saaksid enda vajadustele sobivama ja hinnalt soodsama.
Sea igale kulureale rahaline piir, millest kinni proovid pidada.
3. Alusta jõukohastest summadest ja kujunda säästmisest
harjumus
Levinud on eksiarvamus, et väikse sissetulekuga ei ole võimalik säästa. Kui sissetulekud on väiksed, siis on ka säästetav
summa väiksem, kuid säästmine on võimalik iga sissetuleku
puhul. Oluline on alustada jõuakohastest summadest ja
kujundada säästmisest harjumus ning seejärel suurendada
igakuist säästetavat summat. Kui otsustad aprillis säästmisega
alustada ja iga nädal 10 eurot kõrvale paned, siis aasta lõpuks
on kogunenud 400 eurot.
4. Kaalu oste tahan-vajan skaalal
Oma pika pangas töötamise karjääri jooksul olen kohanud
inimesi, kes on teeninud mitmekordset Eesti keskmist palka,
kuid kes ei ole suutnud raha säästa ja on kõik ära kulutanud.
Säästmisega alustamisel ei ole oluline, kui palju teenitakse, vaid
kui palju kulutatakse.
Kaalu oma ostusoove skaalal tahan-vajan. Asjad, mida sa ei
vaja, jäta ostmata. Ka igapäevased väiksed ostud moodustavad
aasta lõikes suure suuma. Näiteks ostes igal tööpäeval 2,50
eurot maksva kohvi või kakao, siis kulub kuus joogile 50 eurot
ja aastas 600 eurot. Suure osa sellest rahast saaksid säästa, kui
võtaksid meelepärase joogi kodust kaasa.
5. Hoia säästmiseks mõeldud raha eraldi
Tõsta säästetav summa igapäevakulutusteks mõeldud rahast
eraldi. Niimoodi on ees selge saldoseis, millega tuleb kuu lõpuni
toime tulla ja väldid säästmiseks mõeldud summa kogemata
ärakulutamist.
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Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu
Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline just
kevadel, kui võetakse ette
suurpuhastus kodus ja aias.
Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid lõigates tekib aiaprügi, mida soovitakse
lõkkes põletada.
Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine
kõige lihtsam viis, on lõkke
tegemine paljudes asulates
keelatud. Enne aiajäätmete
põletamist uuri, kas lõket
üldse teha tohib. Täpsed tingimused saad teada oma valla- või linnavalitsusest, need
on kirjas kas jäätmehooldusvõi heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on
lubatud, ära lisa sinna olmejäätmeid, vaid põleta ainult
kuivi oksi. Puulehed ja muud
taimed sobivad paremini
kompostimiseks, mitte põletamiseks.
Sageli näeme aga tossamas
lõkkeid, kuhu on pandud ka
põletamiseks ebasobivaid
asju. Äraviskamisele lähevad
vanad mööbliesemed, riided,
jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed ja muu kasutuks muutunud kraam. Neid asju aga
tulle panna kindlasti ei tohi.

Pea meeles, et jäätmete
põletamisel kahjustad enda
ja naabrite tervist, seetõttu
on see ka seadusega keelatud. Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi, sest põletamisel
tekkinud toksilised ained
ei saasta mitte ainult õhku,
vaid ladestuvad maapinnale,
kandudes sealt edasi põhjavette. Jäätmete põletamisel
õhku paiskunud mürgiseid
aineid hingame me ise sisse,
samad ained langevad aias
kasvavatele taimedele ning
jõuavad meie kehasse aiasaadustega, näiteks marjade või
köögiviljadega. Seepärast ära
pane kunagi lõkkesse midagi
muud peale kuivade okste,
immutamata puidu või kiletamata papi ja paberi.
Prügi põletamisega kaasnevad müüdid on visad
kaduma. Sageli arvatakse,
et kui vanasti põletati prügi
ahjus ja lõkkes, siis järelikult
võib seda teha ka nüüd. Aastate jooksul on jäätmed muutunud: kui mõnikümmend
aastat tagasi pakiti toiduained paberisse ja klaastaarasse, siis praegu kasutatakse
valdavalt plastpakendeid.
Samuti on kasvanud jäät-

mete hulk, sest tarbimine on
muutunud ja suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest vabaneda on need liigiti
sortida: paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid
saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemeid,
ehitus- ja lammutusjäätmed
ning rehvid saab üle anda
jäätmejaama.
Reeglid näevad ette, et
ka üksikud suvilad peavad
liituma korraldatud jäätmeveoga, mis tagab regulaarse
segaolmejäätmete äraveo.
Talveperioodiks, kui suvemaja ei kasutata, on võimalik
leping peatada. Uuri selle
kohta kohalikust omavalitsusest.
Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või
vastuse küsimusele, kuhu
millised jäätmed viia, leiad
lehelt kuhuviia.ee. Kohalike
võimaluste kohta saab uurida
ka omavalitsuse koostatud
jäätmehoolduseeskirjast või
valla kodulehelt.
Kas teadsid , et ..
jäätmete koostises on ai-

neid, mis lõkkes põletades
vabanevad keskkonda ning
võivad tuulega kanduda oma
koduaiast kaugemalegi. Plastide mittetäielikul põlemisel
paiskub õhku mürgikokteil,
mis sisaldab mh vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks
tekivad nii dioksiinid, mis on
üks mürgisemaid ühendeid,
mida inimene on suuteline
tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel. Dioksiinid on silmale nähtamatud ja
nende mõju inimese tervisele
ei avaldu kohe. Sageli võib
minna aastaid, enne kui haigusnähud ilmnevad. Mõnel
juhul võivad mõjud avalduda alles järglastel. Kõige
rohkem tekib dioksiini plastmassi, kilekottide, rehvide,
töödeldud puidu ja paberi
ning muu taolise põlemisel.
Need on pika toimega mürkained, mis sadestuvad mullas
ja seejärel köögiviljades, neid
süües jõuavad mürgised
ained meie organismi.
MARI KALA
Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooniosakond

Kuum teema – Abja jäätmejaam
Äsja avalikule arutelule
välja pandud detailplaneering jäätmejaama rajamiseks
Abja-Paluoja asumisse sunnib paraku heitma droonipilgu meie valla jäätmekorraldusele. Ilmselt enamikul
valla kodanikest ei ole rajatavast jäätmejaamast sooja ega
külma, kuid kindlasti sunnib see tähelepanelikkusele
planeeritava jäätmejaama
vahetus läheduses asuvaid
elanikke ja ettevõtteid.
Jäätmemajandus on vist
pea ainuke valdkond, kus
pärast ühinemist on Mulgi
vallal käsulaua korras koostatud jäätmekäitluse eeskiri
ja jäätmekava aastani 2023.
Samuti peame juba aastajagu
jäätmevaldajate (tekitajate) registrit. Paraku piirdub
Mulgi valla jäätmekava sellel
ajahetkel valitsenud olukorra
kirjeldusega. Kavas puudub
igasugune analüüs arengust,
suundumusest ja Mulgi valla jäätmekäitluskorralduse
piirkondlikust ühildumisest.
Samuti on igapäevaelu korraldav jäätmehoolduseeskiri
vastuolus tegeliku eluga.
Eeskirja kohaselt peaks iga
eramu, korteriühistu, ettevõte vms organisatsioon
jäätmeid koguma 13 liigis ja
vald liigiti ka jäätmeveo korraldama. On mõeldamatu,
et iga maja ukse ees või talu
teeotsas oleks kümnekaupa

jäätmekonteinereid ja prügiautod igapäevaselt läbi
sõitmas. Biojäätmekäitlusest
käime aga ringiga mööda
kui leeprahaigest. Minule on
alati vastuvõetamatu olnud,
kui kehtestatakse õigusakte,
mis kuidagi tegeliku eluga
ei haaku.
Konstruktiivne kriitika
on teadupärast edasiviiv.
Hetkeolukorrast tulenevalt
tekib paratamatult kaks põhiküsimust: kas igapäevane
jäätmekäitlus ja -vedu on
korraldatud mõistlikult ja
optimaalselt ning kas, kus ja
millisel kujul me jäätmejaama vajame? Keskkonnateemad ei kuulu minu igapäevategemiste hulka, kuid teadaolevalt on mujal maailmas
see jalgratas ammu leiutatud.
Jäätmekäitluse hinna kujundavad kaks komponenti:
transpordi maksumus ehk
läbitud kilomeetrid ning
sorteerimine. Sellest tulenevalt on enamikes Euroopa
riikides rakendatud praktikat, kus igapäevaselt tekkiva
prügi viivad asumite, suuremate tänavate, kortermajade
elanikud keskselt avalikesse
mahutitesse. Erijäätmete kogumine on korraldatud juba
regionaalselt riigi vajadusest
ja võimalustest lähtuvalt.
Mulgi vallas võiks sama
põhimõtet rakendada näiteks üle 100 elanikuga kü-

lades ning eraldi vaadelda
mahutite paiknemistihedust
keskustes, nagu Abja, Halliste, Mõisaküla, Karksi-Nuia.
Sudiste küla kogukond on
juba välja mõelnud koha, kus
need avalikud konteinerid
paikneda võiks. Selline maailmapraktika on näidanud,
et suureneb inimeste keskkonnateadlikkus ja vähenevad käitlemiskulud. Lisaks
väheneb eramuomanikel
oluliselt prügiveo sagedus
ning kinnistut harva kasutaval omanikul, suvitajal või
nädalavahetuse elanikul, ei
lasuks kohustust jäätmevedajal tühja prügikasti tühjendada lasta.
Kui igapäevane jäätmekäitlemine ei ole korralikult läbi
mõeldud ja laiemad plaanid
hägused, siis jäätmejaama
vajalikkuse või vajadusetuse
kohta on ka heal spetsialistil
raske sõna sekka öelda, rääkimata inimestest, kes teemaga
kokku ei puutu. Igal juhul ei
lahenda jäätmejaam jäätmekäitlust tervikuna ning detailplaneeringu autokraatlik
menetlusviis on taunitav.
Oleks on paha poiss, kuid
just delikaatsed teemad ja
valdkonnad vajavad pikemat
eeltööd ja selgitusi. Seega
oleks pidanud vallavalitsus
varasemalt algatama teemakohase avaliku arutelu ning
võrdlevalt avalikkuse ette

tooma hetkeolukorra ja võimalikud lahendusteed. Olen
üsna veendunud, et planeeritud asukohale Abja-Paluoja
linnas oleks leidunud ka
2–3 alternatiivset võimalust,
mille vahel valida. Siinjuures
on Abja elanike pahameel
mõistetav. Üks asi on vaadata
pilte lindi lõikamisest uudse
jäätmejaama avamisest kusagil Eestis ja teine asi külastada Viljandi jäätmejaama. Igal
juhul, olgu uus või vana, on
kahjurid peagi platsis ja eks
ole ka õhk ümbruskonnas
aromaatsem.
Globaalse rohepöörde valguses on prügimajandus
suur äri. Kui juba miskit ette
võtta, siis võiks ka vallale
sellest otsest kasu olla, näiteks teatud laadi väärindamise kujul. Teisalt on selles
valdkonnas ettevõtlushuvi
üüratu ning võib-olla peituvad head lahendused hoopis
omavalitsuse targas ja suunavalt toetavas tegevuses.
Igatahes on minu jaoks meie
valla keskkonnastrateegias
ja jäätmejaama rajamises
liiga palju lahtiseid otsi. Aga
vähemalt on detailplaneeringu avalik väljapanek see
aeg ja koht, kus kõik hingelt
ära öelda.
OLAVI ISRAEL
Mulgi valla volikogu
asendusliige
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Lihtsalt ja selgelt jäätmete liigiti kogumisest
Jäätmed on osa meie kõigi
elust. Mida rohkem tarbime,
seda enam jäätmeid tekib.
Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid
ligikaudu 400 000 tonni ehk
keskmiselt 300 kilogrammi inimese kohta. Suur osa
tekkinud jäätmetest on aga
materjal, mis vales suunas
liikudes jääb kasutusest kõrvale ning leiab oma lõpu prügilas või jäätmepõletuskatlas.
Üle poole segaolmejäätmete hulka visatavast prügist
saab aga materjalina ringlusse võtta ja sellest valmistada uusi tooteid. Näiteks
saab plastpakendist teha
aiamööblit, terrassilaudu ja
fliisi, vanapaberist uut paberit
ning biojäätmetest biogaasi
ja komposti. Kui aga kõik jäätmed ühte konteinerisse visata,
on need materjali mõttes maailmale kadunud. Õige suuna
jäätmete taaskasutuseks saame anda juba kodus, sortides
need materjalid liigiti. Seda
enam, et Eestis on jäätmete
liigiti kogumine kohustuslik
kõigile majapidamistele.
Tekkekohas tuleb liigiti koguda paber ja kartong, plastid,
metallid, klaas, biolagunevad
jäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed, pakendid, puit, tekstiil,
suurjäätmed (nt mööbel),
probleemtoodete jäätmed
(need, mis võivad põhjustada
tervise- või keskkonnaohtu, nt
lambid, patareid, elektroonikaseadmed) ja ohtlikud jäätmed.

See ei tähenda, et meil
peaks kodus olema 12 erinevat prügikasti, sest kõiki
jäätmeliike igapäevaselt ei
teki. Suure osa nimetatud
jäätmeliikidest saab üle anda
jäätmejaamas. Tegelikkuses
on jäätmete liigiti kogumiseks
vaja kodus leida koht ainult
neljale kogumisnõule, et koguda eraldi pakendijäätmed, biolagunevad jäätmed, paber ja
papp ning segaolmejäätmed.
Kõige suurema kasti saab
jätta pakendite jaoks, sest
tavaliselt tekib mahult just
neid jäätmeid kõige rohkem.
Klaasi võib koguda pakenditega samasse nõusse või
selle kõrvale, et need koos
ära viia. Vahel kogutakse
klaasi ka pakendikonteinerisse – üldiselt ei ole see
soovitatav, sest purunenud
klaas vähendab pakendimaterjali kvaliteeti. Kodudes, kus
tehakse iga päev süüa, tekib
üsna palju ka biolagunevaid
jäätmeid ning umbes samas
koguses paberit ja pappi.
Kui jäätmeid hoolikalt liigiti
koguda, siis täitub segaolmejäätmete kogumiskast kõige
vähem ning palju ruumi see
ei vaja. Lähima jäätmejaama,
avaliku pakendikonteineri või
vastuse küsimusele, kuhu
millised jäätmed viia, leiad
lehelt kuhuviia.ee. Kohalike
võimaluste kohta saab uurida
ka omavalitsuse koostatud
jäätmehoolduseeskirjast või
Mulgi valla kodulehelt.

Pakendikonteiner, kuhu on
toodud lubamatuid jäätmed
(näiteks lehtklaasi, kartulikoori, vana vaip või klaaspurgis
kõrvitsasalat) tühjendatakse
kui segaolmejäätmeid, mitte liigiti kogutud pakendijäätmeid. Seega, kui kasvõi
üks elanik viib konteinerisse
jäätmeid, mis ei ole sinna
mõeldud, nullib ta paraku
teiste sortijate töö. Ka koera
väljaheited kilekotis ei ole
pakend, vaid olmeprügi. 2019.
aasta sügisel valminud sortimisuuringus toodi välja, et
pakendijäätmete konteineritesse mittesobivate jäätmete
osakaal oli keskmiselt 28%,
mis näitab, et pakendikonteinerite prügistamine on tõsine
probleem.
• Tagatisrahaga pakendi
Vanapaberi ja -papijäätehk pandipakendi saab viia med saab panna vanapataaraautomaati.
beri ja -papi konteinerisse
• Segapakend käib sega- jäätmejaamas või avalikus
pakendijäätmete konteine- kogumispunktis. Mulgi vallas
risse – need pakendid saab on võimalik jäätmevedajalt
ära anda tasuta. Tavaliselt on tellida eraldi konteiner pabejäätmejaamas või kogumis- ri- ja papijäätmete kogumipunktis konteiner ka klaaspa- seks. Küttekoldes soovitame
kendi jaoks. Kui klaaspakendi vanapaberit põletada ainult
konteinerit eraldi ei ole, läheb kogustes, mis on vajalik tule
klaaspakend segapakendi süütamiseks.
Biolagunevad jäätmed saab
konteinerisse. Jälgi konteinerite märgistusi ja viska jäät- kompostida oma aias või
med õigesse konteinerisse. tellida kortermaja juurde biolaPakendeid võib pakendikon- gunevate jäätmete konteineri.
teinerisse panna lahtiselt või Eramajapidamiste juures on
kilekotti pakendatult, kilekott mõistlik leida võimalus biovõiks olla läbipaistev. Mulgi jäätmete kompostimiseks
vallas on pakendijäätmete ära- oma aias. Seejuures tuleb
andmiseks võimalik jäätmeve- eelnevalt tutvuda kohaliku
dajalt tellida eraldi konteiner omavalitsuse jäätmehoolduspakendijäätmete kogumiseks. eeskirjas toodud nõuetega
LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE
Mida sortida ja kuhu viia?
Pakendijäätmeid tekib iga
päev märkimisväärses koguses, sest peaaegu võimatu
on osta midagi ilma pakendamata. Lühidalt öeldes on
pakend see, mis kaitseb kaupa, et see tervelt meie koju
jõuaks. Oluline on siinkohal
teada, et pakendijäätmete
käitlemise eest tasume juba
toodet ostes, selle eest ei ole
mõistlik topelt maksta. Pakendijäätmeid olmejäätmete
hulka visates teeme seda
siiski. Pakendijäätmeid eraldi
kogudes tuleb silmas pidada,
et pakend peab olema tühi ja
ei tohi määrida teisi pakendeid. Määrdunud pakendi võib
kergelt üle loputada.

kompostrile ja selle asukohale. Mulgi vallas võib tiheasustusalal toidu- ja köögijäätmeid
kompostida ainult kinnises
kompostris kahjurite, loomade ja lindude eest kaitstult.
Komposter peab paiknema
vähemalt ühe meetri kaugusel
naaberkinnistust, kui kinnistu
omanikud ei lepi kokku teisiti
ja vähemalt kümne meetri kaugusel kaevust. Biolagunevaid
aia- ja haljastujäätmeid võib
kompostida lahtiselt kompostiaunas või kompostris.
Ohtlikud jäätmed saad
jäätmejaamas üle anda tasuta. Ohtlikke jäätmeid ei teki
meie kodudes igapäevaselt
ning näiteks patareide ja akude kogumine ei võta üleliia
ruumi. Neid on lihtne taskusse
pista, kui plaanid kauplust külastada. Enamasti on vanade
patareide kogumiseks paigutatud kogumiskastid kaupluste sissepääsude lähedale.
Aegunud ravimid võetakse
vastu apteekides. Ohtlike ainete pakendid ei ole tühjana ohtlikud. Kui aga pakendisse on
jäänud ohtlikku ainet ja seda ei
ole võimalik või ei soovi enam
kasutada, siis tuleb see koos
pakendiga jäätmejaama või
kogumispunkti viia.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed saad viia
jäätmejaama või kogumispunkti, kus komplektsed ehk
juppideks lammutamata seadmeid tasuta vastu võetakse.
Suurjäätmed saad viia
lähimasse jäätmejaama ja
tasu eest üle anda või oodata

järgmist kogumisringi tasuta
üleandmiseks. Suurjäätmed
on need jäätmed, mis ei mahu
segaolmejäätmete kogumismahutisse (näiteks mööbel,
madratsid, vaibad, WC potid
jms.).
Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitatav koguda eraldi. Töötlemata puit-,
metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised, betoon) ning
puhastatud lehtklaasi saad
jäätmejaamas üle anda tasuta. Töödeldud puidu, puhastamata lehtklaasi ning
ehitus- ja lammutusjäätmete
segu ning mööbli üleandmine
on tasuline.
Kasutuskõlbmatud tekstiilijäätmed on võimalik samuti
viia jäätmejaama (tasuline),
kasutuskõlblikud suuna teisele ringile, anneta või müü.
Vanarehvid saab tasuta üle
anda jäätmejaamas. Romusõiduk on ohtlik jääde ja tuleb
käitlemiseks üle anda vastava
keskkonnaloaga jäätmekäitlejale, kes väljastab lammutustõendi ja võtab sõiduki
liiklusregistris arvelt maha.
Romusid saab ära anda tasuta
autolammutustöökotta (romulad võivad romu vastuvõtmisel
maksta ka väikese summa).
Aitäh, et annad oma panuse
ja saadad materjalid uuesti
ringlusse!
MARI KALA
Keskkonnaameti keskkonnahariduse- ja
kommunikatsiooniosakond

PAKENDID

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

SOBIB

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

EI SOBI

KLAASPAKEND

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE

Mulgi valla infoleht
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Heino Eineri suur juubel!
1954. aastal alustasid
Abja Keskkoolis tööd Sinaida ja Heino Einer (sündinud 30. aprillil 1931). Sinaida vene keele õpetajana ja Heino Abja keskkooli
direktori ja keemiaõpetajana. Ligi kolmekümne
äärmiselt viljaka tööaasta
järel siirdus Heino Einer
1984. aastal Viimsi keskkooli direktoriks.
Kuuekümnendate aastate keskel sai Abja kool
juurdeehitused. Uude majatiiba lisandus kolm korrust klassiruume, võimla,
aula ja garderoob. Laienes
koolipark, suurenes puude liigirikkus ning iga kooli lõpetanud lend istutas
parki oma puu. Kujundati
ümber kooliaed, korrastati
staadion ja ehitati mängude väljak.
Direktori jaoks olid väga
olulised õppetöö tulemuslikkus, kooli sisekliima
ja kooli maine. Suurt tähelepanu pööras ta kooli
ümbrusele ja siseruumide
kujundamisele. Avaraid
koridore hakkasid kaunistama arvukad Eesti
tunnustatud kunstnike
maalid.
Kooli oodati ja tuli palju
noori õpetajaid. Kujunes välja töökas, otsiva

Heino Einer (paremalt teine) koos Mulgi valla juhtidega Abja gümnaasiumi 80. aasta juubelile pühendatud
rekonstrueeritud staadioni avamisel 29. augustil 2020.

Heino Einer koos Abja gümnaasiumi endise direktori Sirje Renteri ja
praeguse juhi Ardo Agasillaga.
FOTOD: PEETER RAHNEL

vaimuga üksteist toetav
kollektiiv. Oluline oli uute
pedagoogiliste mõtete toomine kooli. Õpilaskond
oli aktiivselt tegev nii õppetöös kui klassvälises
huvitegevuses. Spordis
saavutasid Abja keskkooli
õpilased märkimisväärseid tulemusi.
Aastate jooksul kujunesid Abja keskkoolile
omased traditsioonid:
almanahh, viktoriinid,
osalemine noorte tantsuja laulupeol, võistlused,
ringide töö, matkad, ekskursioonid, sõprussidemed koolidega Eestist,
Lätist ja Leedust, teatrite
ühiskülastused. Traditsioonilisteks kujunenud

Huggy päeviku abil sisemise rahuni
27. märtsil korraldasid
kaks katkistest peredest
pärit noort, Merili Ginter
ja August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi vilistlane
Kätlyn Jürisaar 24-tunnise
tasuta Facebooki live`i
„Kas ikka hoolid?!”, et
praegusel stressirohkel
ajal toetada abivajavaid
lapsi ja noori. Üle 25 erineva esineja, kelle seas
näiteks Gerli Padar, Mika
Keränen, Liis Lusmägi
ja Sandra Raju, rääkisid
avatult muredest, koroonaga seotud probleemidest ning võimalustest
ennast ja teisi praegusel
perioodil aidata. Gerli Padari arvates on täiskasvanutel mõnevõrra lihtsam
vaimselt hakkama saada
kui noortel, kuna neil on
kogemuste pagas, mis

Huggy asutajad Kätlyn Jürisaar (paremal) ja Merili Ginter. FOTO: ERAKOGU

tõestab, et kui kuidagi ei
saa, siis kuidagi ikka saab.
„Me ei näe noorte sisse ja
kindlasti ei ole neil pidevalt muutuvas ühiskonnas
samasugused mured kui
meil omal ajal. Seega on

kõige olulisem pakkuda
neile toetust, kuulata ja
julgustada rääkima oma
muredest, ükskõik kui
suured või väikesed need
siis on,“ tõdes Padar.
Mõlemad korraldajad,

Merili ja Kätlyn, on maadelnud ja siiani maadlemas lapsepõlvest tingitud
ebakindlusega ning sellest
tulnud ideele, kuidas sarnaste lugudega lapsi ning
noori aidata. Selleks oleme
loonud Huggy eneseanalüüsipäeviku, mille abil
saavad alg- ja põhikooli
lapsed endast paremini
aru, et leida üles sisemine
rõõm ja usk. Heategevusliku aktsiooniga koguti raha
laste ja noorte jaoks, keda
Huggy eneseanalüüsi päeviku abil saaks aidata. Iga
annetatud 10 euro kohta
jõuab üks Huggy päevik
abivajajani. Laekunud
toetuste eest korraldame
Eesti Lastepsühholoogide
Ühingu ja Marienthali
Kliiniku lastepsühholoo-

teatripäevadel külastasid
Abja keskkooli tuntud
näitlejad. Siin on esinenud
Georg Ots, Viktor Gurjev,
Arne Mikk, Eri Klas, Anu
Kaal, Voldemar Kuslap,
Aarne Üksküla ja paljud
teised. Heino Eineri jaoks
oli oluline, et Abja-Paluojal
läheks elu edasi ja asula
väljanägemine oleks korras. Sellekski andis ta oma
panuse.
Heino Eineri töötamise
ajal Abja keskkooli direktorina pälvis kool rohkelt
tunnustusi õppetöö, spordi, kooliümbruse ning
looduskaitsealase tegevuse eest. Heino Einerile
on omistatud teenelise
õpetaja aunimetus. Temast
rääkides iseloomustavad
õpilased teda eelkõige sõnaga väärikas. Ta on AbjaPaluoja, Abja valla ja seega
ka Mulgi valla aukodanik.
Heino Eineri tööaastatesse
Abja keskkoolis mahub 30
lennu lõpetamine, lõputunnistuse on saanud pea
tuhat noort inimest.
Täname, soovime tervist
ja õnnitleme juubilari!
Töökaaslaste nimel
LEIDA LEPLAND
Õpilaste ja vilistlaste nimel
PEETER RAHNEL

gidega päevikud nende
noorte hingedeni, kes vajavad praegusel perioodil
seda abi. Kliinilise lapsepsühholoogi Sirje Rassi sõnul saab Huggyt mänguliselt ja loovalt kasutada.
„Enda lugude jagamine,
nende ausus ja siirus on
lugejale usaldust tekitav
ja lootust andev, see on
eeskujuks probleemidega
hakkama saamisel,” kiidab
Rass autoreid.
Rohkem infot Huggy
ja toimunud sündmuste
kohta leiab samanimeliselt
Facebooki lehelt ja kodulehelt.
KÄTLYN JÜRISAAR
MERILI GINTER
Huggy asutajad

Abja-Paluojal on avatud Pargi galerii
Mõnda aega on juba
kurb olnud vaadata Abja
kultuurimaja kuulutuste
tulpa, mis on seisnud
tühjalt, sest sündmusi ei
toimu ja teatada pole kahjuks midagi. Abja lasteaia
juhataja Kairi Nigoliga
rääkides, meeldis talle
mõte väga, et laste joonistustega rõõmustada meie
linnarahvast. Nii saimegi

ülestõusmispühi tähistada, mudilaste joonistuste
näitusega „Kevadpühad“
Abja kultuurimaja teadetetahvlil, pargi serval.
Esimesena saime imetleda 6-7 aastaste rühma
Käbikesed kunstitöid.
Järgmisena rõõmustavad
meid 5-6 aastaste rühma
Pählikesed looming. Näitus uueneb igal nädal!

Näitus jääb avatuks seni,
kuni jälle on võimalik
kuulutada kultuurisündmusi. Ootame kõiki uudistama! Laste tööd on nii
värvilised ja siirad! Kõrval
ootab teid ka soome-ugri
kultuuripealinn 2021 fotostend! Kaunist kevade
jätku kõigile!
ÜLLE RÕIGAS

Pildid stendil vahetuvad iga nädal.

FOTO: ÜLLE RÕIGAS

Abja muusikakooli lõpetatajad
2021. aastal
Mulgi valla lastest lõpetab
Abja muusikakooli:
1. Lisandra Bokmane
klaver (õpetaja Tiiu Jõgi)
2. Elyse Järvelaht
löökpillid (õpetaja Endel Purju)
3. Ella Mari Mäger
klaver (õpetaja Olev Raal)
4. Greete Mäger
flööt (õpetaja Helmi Värk)
5. Madleen Saar
klaver (õpetaja Olev Raal)
6.Teili-Liis Suvi
flööt (õpetaja Helmi Värk)
7. Kaisa Varik
flööt (õpetaja Helmi Värk)
8. Kimberli Voodla
klaver (õpetaja Ruth Mõttus)
Mulgi valla lastest lõpetab
Abja muusikakooli 4. klassi :
1. Harri Harald Menning
klaver (õpetaja Tiiu Jõgi)
2. Hendrik Rahu
kitarr (õpetaja Heiki Vungi)
3.Liisa Marite Loit
plokkflööt (õpetaja Helmi Värk)
4. Simona Härsing
klaver (õpetaja Tiiu Jõgi)
5. Anna Marita Bokmane löökpillid (õpetaja Endel Purju)
6. Raimo Varik
kitarr (õpetaja Heiki Vungi)
7. Emil Lindvest
kitarr (õpetaja Ants Lääts)
8. Grete-Liis Saarmann
flööt (õpetaja Helmi Värk)
9. Emma Emilie Lääts
klaver (õpetaja Olev Raal)
10. Altaia Ilsen
flööt (õpetaja Helmi Värk)
11. Laura Liisa Raal
kitarr (õpetaja Ants Lääts)
12. Sten Eric Akel
akordion (õpetaja Valdo Värk)
13. Luca Luisk
klaver (õpetaja Tiiu Jõgi)
Muusikakooli pidulik lõputunnistuste kätteandmine
on vastavalt kehtivale selle
aja võimalustele planeeritud
22. mail 2021. a Abja kultuurimajas kell 12 ja 13.

Mõisakülas saab
hüva leili
Head uudised kuluvad alati ära
ja Mõisakülast on neid tulemas.
Esimesel võimalusel avab taas
oma uksed remonditud Mõisaküla saun. Remonditud sai
leiliruum, pesuruum, riietusruum, vahetati katus ja aknad.
Sauna korrastamiseks on hetkeseisuga kulunud 60 152 eurot.
Vallaeelarvest eraldati 38 482
eurot, riigiabi eraldati 17 000
eurot ja eraisikud annetasid
4670 eurot.
Suur tänu teile: Mulgi vallavalitsus, Imre Jugomäe, HelirValdor Seeder, Peeter Rahnel,
Aku Johannes Sorainen, Leo
Õigus, Viktor Õigus, Mait Õigus, Raimo Uudik, Tauri Õigus,
Ervin Tamberg, Marek Lorents,
Margit Usin, Sirje Toomsalu,
Jorma Õigus, Gunnar Grünverk, Merle Udobina, Indrek
Jürise, Tiiu Tani, Kaja Õigus ja
ehitaja Ramsi Ehitus OÜ.
Murekohaks on veel sauna
katel, mille väljavahetamiseks
kutsume üles soovi korral annetama. Annetada saab MTÜ
Arenev Mõisaküla pangakontole EE552200221069162001
märksõnaga „Mõisaküla saun“
või sularahas Mõisaküla postipunktis.
Sauna hoiab toimimas MTÜ
Mõisaküla Saunasõprade Selts
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Halliste rahvamaja tähistas soome-ugri
muinasjuttudega teatrikuud
Halliste rahvamaja
Facebooki-lehel on alates
veebruarikuust igal laupäeval ühe soome-ugri
muinasjutu postitus koos
tegelusülesandega. Nii
suurtel kui väikestel on
võimalus kuulata muinasjuttu samal päeval või
kasutada järelkuulamist.
Nii võttiski Ala põhikooli
kuuenda klassi õpetaja
Evelyn Tamm lastega ette
Udmurdi muinasjutu „Võluviisud“ kuulamise ja
tegelusülesandeks Udmurdi veimekirstu värvimise. Valminud pildid
saatis õpetaja ka Halliste
rahvamajja. Evelyn Tamme sõnul on nende klass
alati erinevate Mulgimaal
toimuvate sündmustega
meeleldi kaasa läinud. Nii
on ka soome-ugri muinasjuttude kuulamine üks

tore sündmus soome-ugri kultuuripealinn 2021
raames, millest tasub osa
võtta. Lastele see ettevõtmine väga meeldis ja
õpetaja sõnul soovivad
nad seda kindlasti korrata,
sest muinasjuttude laupäevakud kestavad veel
maikuu lõpuni.
Facebooki-lehel jagatavad soome-ugri muinasjutud on ERR-i varamust
välja korjanud Fenno-Ugria asutus ja varasemalt
on need rahvusringhäälingu unejuttude sarjas
kõlanud. Enamik on neid
varem kuulnud, aga seda,
et tegu on just soome-ugri
rahvaste muinasjutuga,
teavad vähesed. Postitusi
tehes oleme mõelnud, et
tore kui leitakse aega ühiselt muinaslugusid kuulata ja perekeskis omavahel

Ala kooli 6. klassi õpilaste värvitud Udmurdi veimekirstud. FOTO: EVELYN TAMM

arutada.
Briti kirjanik ja õpetlane
Clive Staples Lewis on öelnud: „Ühel ilusal päeval
oled jälle piisavalt vana,
et hakata muinasjutte lugema.“ Neid soome-ugri
muinasjutte kuulates võib

iga täiskasvanu toreda
üllatusena kogeda, kuidas
nii mõnegi sisu võib olla
täiesti aktuaalne ja elav ka
praegusel ajal.
Nii tähistasimegi meie
teatrikuud Halliste rahvamajas ja võib ka öelda, et

teater see ongi ju muinasjutt. Ilusaid soome-ugri
muinasjuttude kuulamise ja toredaid perekeskis
omavahel arutamise hetki
teile!
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja juhataja

Paastumaarjapäev Karksi-Nuias
2018. aastal kandis Karksi-Nuia kultuurikeskus
paastumaarjapäeva tähistamise vaimse kultuuripärandi nimistusse, sest
Karksi piirkonna naised
on seda traditsiooni au
sees hoidnud ja ellu viinud juba aastaid.
Paastumaarjapäev on
igal aastal 25. märtsil, märkides ühtlasi pimeda aja
lõppu ja kevade saabumist. Tänavu küll suurt
üleskutset osalemiseks ei
tehtud, kuid rahvarõivaisse ehitud kultuurikeskuse
töötajad kogunesid enne
päikesetõusu Kitzbergi
mäele, et loitsu „Päev, tule
välja!“ saatel päikest tervitada. Kahjuks jäi päike
esimest korda üle mitme
aasta pilve taha, kuid hiljem siiski veidi piilus välja.
Paastumaarjapäeva värv
on punane. Juuakse ja võe-

Naised teel allikale. 						

takse külla minnes kaasa
punaseid jooke, mis annavad terveks aastaks puna
palgeile. Pühade puude
külge seotakse punaseid
paelu ja lõngu ning lau-

sutakse häid soove eesolevaks aastaks. Seda tegime
ka meie, head soovid said
meie kõigi poolt puule
seotud ning nüüd jääme
nende täitumist ootama.

FOTO: LEANA LIIVSON

Paastumaarjapäev on
naiste püha, mil tuleb hoolitseda ka oma ilu eest. Kui
lindid seotud, siis liikusime
Karksi ordulinnuse küljel
asuvale allikale, et külma

Pereõpe on meetod, mis
tutvustab Eestis elavatele ja
riigikeelest erineva emakeelega 7–19-aastastele noortele
lähemalt eesti kultuuri ning
võimaldab praktiseerida
eesti keelt ja luua kontak-

te omaealiste noortega.
Vahetus pereõppes kestab
kümme päeva. Kuna igas
peres saab korraga viibida
vaid üks muukeelne laps, on
selliseid vahetusi eelolevaks
suveks planeeritud viis.
Vahetuse ajal elab õpilane
eesti peres, kus kasvab temaealine laps. Suhtlemine
toimub ainult eesti keeles.
Vahetuse jooksul toimub vähemalt kaks ühisüritust, kus
võõrustavad pered ja lapsed

saavad kokku. Tutvutakse
Viljandi ja Viljandimaa vaatamisväärsustega, taludega, külastatakse huvitavaid
kohti, matkatakse ja tehakse
koos käsitööd MTÜ Teeme
juhendamisel.
Peredes võõrustatavad
lapsed saavad keelepraktika
kõrval kogeda ka harjumuspärasest erinevat elukorraldust. Tavalisest pereelust osa
saades kasvab loodetavasti
julgus ja oskus kasutada

riigikeelt igapäevastes olukordades – areneb nn suhtluskeel.
Sarnaseid pereõppe laagreid on korraldatud juba
22 aastat Võrumaal, kuid
Viljandimaal alles esimest
korda.
Praeguseks on oma nõusoleku osalemiseks andnud
ligi 20 peret. Kuna lapsi on
tulemas 40, siis ootame lisaks
avatud ja külalislahkeid
peresid, kes oleks valmis

Mesilaste päeva
luulevõistlus
20. mai on rahvusvaheline
mesilaste päev tähistamaks
mesinduspioneeri Anton Janša (sünd 1734) sünnipäeva.
Eesti meepealinn Karksi-Nuia
ja Karksi-Nuia kultuurikeskus kuulutavad välja luule- ja
haikuvõistluse Mulgi valla
kooliõpilastele. Ootame mee,
mesilaste, mesinduse ja kõige
sellega seonduvaid luuletusi
ja haikusid järgmistelt vanusegruppidelt: 1.–3. klass, 4.–6.
klass, 7.–9. klass ja 10.–12. klass.
Iga osaleja võib saata kuni kaks
tööd. Haikusid ja luuletusi
hinnatakse samas kategoorias.
Luuletused palume saata
hiljemalt 12. maiks digitaalselt
aadressile mae.rae@karksi.ee,
juurde lisada nimi, vanus, kool
ja klass. Võitjad kuulutatakse
välja 20. mail.
Auhinnad on välja pannud
kirjastus Varrak, Karksi-Nuia
kultuurikeskus, mesinik Mihkel
Kalda, Mulgi väiketootjate liit
ja teater Ugala. Lisaks saavad
võitjad vaba pääsme „Meefestival 2021“ lõpukontserdile ja
parimad luuletused trükitakse
ära Meefestivali kavas.
Zumm, zumm luuleread
zumisema!
KARKSI-NUIA
KULTUURIKESKUS

veega nägu pesta – see pidavat kauni jume ja klaari
naha andma. Ühtlasi võib
allikale ohverdada mõne
mündi ja tänada hea vee
eest. Rõõm oli veel kohalikke naisi seal näha, kes ka
oma tänu ja soovid allikale
laususid.
Kultuurikeskuse töötajate jaoks lõppes hommikupoolik pannkooke küpsetades ja punast rüübates. Maarjapäeval tagavat
suurte ülepannikookide
küpsetamine suured kapsalehed ja hea kapsasaagi.
Loodame, et paastumaarjapäeva traditsioon jääb
püsima ning need, kes
seekord meiega tähistama
ei tulnud, tegid seda omas
kodus.
Hoiame oma kodukandi
ja rahvakalendri tavasid
au sees ka edaspidi!
MAE RAE

Karksi-Nuia kultuurikeskus

Viljandimaa võõrustab vene emakeelega lapsi
MTÜ Kolga-Jaani Maanaiste selts on ette võtnud suvise perelaagri korraldamise
40 vene emakeelega eesti
lapsele praktilise keeleõppe eesmärgil.

TULEKUL

eeloleval suvel võõrustama
enda lapsega samaealist last
Ida-Virumaalt.
Tule julgelt ise või soovita
meid edasi! Kontakt: Ulvi
Tatar, tel 514 1243 või ulvitatar@gmail.com.
Projekti Viljandimaa Võõrustab elluviimist toetab
Kultuuriministeerium Integratsiooni Sihtasutuse kaudu.
KATI-KATRI KOPPEL
Viljandimaa Võõrustab
vabatahtlik

Toredad
ettevõtmised
Looduskaitse selts kutsub
huvilisi 8. mail Õisu mõisa lähedal metsas asuvale Siversite
matmispaiga korrastustöödele.
Siversite matuseplats on aja
jooksul unarusse jäänud, kuid
osaliselt loetavate hauatähistega. Seal on peent võsa, mille me
saeme, raiume ja lõikame maha
ning kanname kalmuküngaste
vahelt välja.
Tollel väiksel kalmualal puhkab arvatavasti Friedrich Wilhelm von Sivers (1748–1823).
Just temal õnnestus tsaar Aleksander I veenda ja saavutada talurahvaseaduse vastuvõtmine
ja pärisorjuse kaotamine 1819.
aastal. Sinna on maetud ka
Tartu Loodusuurijate Seltsi üks
asutajaid, Alexander Gustav
von Schrenk (1816–1876). Ta oli
baltisaksa päritolu mineraloog,
tuntud Siberi uurija, hilisem
Tartu ülikooli õppejõud, Tartu
Loodusuurijate Seltsi asutajaid. Selle üritusega tähistame
saabuvat emadepäeva ja looduskaitse kuu algust.
Eesti Looduskaitse Seltsi
üleriigiline kokkutulek toimub
31. juulist kuni 1. augustini
Setomaal. See on pühendatud
teemale „Maastikud, elurikkus
ja kultuuripärand looduses“
ning seltsi 55. tegevusaastale.
Tutvume Setomaa looduse ja
väärtuslike paikadega.
5.–11. augustil on ringreis
Lõuna-Rootsi rahvusparkidesse
ja 5. septembril külastame SuurPakri saart.
Ootame kõiki huvilisi.
Oleme aktiivsed!
Taskutelefon: Rein 523 5102.
REIN MÄGI
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Karksi-Nuia lasteaia lapsed osalevad toidukoolis
Sügisel liitusid KarksiNuia lasteaia Mõmmide, Oravate ja Rebaste
rühmad Viljandimaa
Tervist Edendavate Lasteaedade aktiivi ideedel
tugineva ja maakonna
tervisenõukogu poolt
heakskiidetud projektiga „Toidukool“. Meie
lasteaiast läbisid vastavasisulise koolituse kolm
õpetajat. Põhieesmärgiks on kooliteed alustava lapse oskus, tahtmine
ja innustus koolist tulles
ise kodus süüa valmistada, omandades selleks
vajalikud algteadmised.
Iga kooliminev laps
sai endale toidumapi,
milles on retseptid ja
pildid lasteaias tehtud
toitudest ning menüüd.
Mapp täieneb pidevalt,
kuna eelmise aasta detsembrist alates teevad
Oravate, Mõmmide ja
Rebaste rühma lapsed
usinasti süüa. Toite valmistatakse toidukoolist
saadud ideede põhjal
meie maja lasteköögis
ja gümnaasiumi õppeköögis. Lapsed on tegevuste käigus saanud
teadmisi toidukultuurist
ja hügieenist, nad oskavad lugeda retsepte
ja püüavad arvestada
koguseid. Mudilased on
loovad ja tahavad väga
toitu valmistada. Oleme
märganud, et isetehtud
road maitsevad tegijatele ka kõige paremini.

Mõmmide rühma lapsed teevad võileibu. 				

FOTO: MAIE MOOSES

tamisel ja toiduainete
tundmisel ning üldisel
silmaringi avardamisel.
Rühmades panime kasvama sibulaid, et saada
sibulapealseid garneeringuks ja maitseks. Lapsed jälgisid aja jooksul
sibula kasvamisprotsessi
ja mõõtsid pealsete pikkusi. Lisaks külvasime
ka teisi erinevaid maitserohelisi, et neid söögi
maitsestamisel kasutada.
Rääkisime lastega, mida
taim kasvamiseks vajab.
Kasutasime toiduainetega tegutsemisel ka

erinevaid meeli: nuusutasime, vaatlesime,
kuulasime, maitsesime
ja kompisime. Põnevust
pakkus kinniste silmadega toidu mekkimine. Vitamiinivikerkaare
nädala teemad andsid
palju võimalusi erinevat
värvi vilju maitsta, saada
uusi ja põnevaid teadmisi nende kohta ning
kujutada aiasaadusi
kunstitegevuses. Peame
oluliseks, et laps saaks
teadmisi ka erinevate
toiduainete kasulikust
toimest organismile.

Laste lemmiklauseks on
saanud „Ise tehtud, hästi
tehtud!” Hea on tõdeda,
et ka kodudes teevad
lapsed koos vanematega
süüa.
Köögis on tähtis kinni
pidada turvalisusest ja
käsitseda ohutult nuga.
Lisaks kõnelesime lastega, kuidas lauda katta,
et ka silmale oleks ilus
vaadata. Arutlesime vee
joomise kasulikkusest ja
viisakusreeglitest söögilauas. Muinasjutud, vanasõnad ja mõistatused
on abiks söökide valmis-

Oravate rühma lapsed valmistavad Kass Arturi magustoitu.
				
FOTO: MARINA KANGRO

Lapsed on valmistanud takosid, terakuklist
hamburgereid, hommikuputrusid, kananagitsaid, tervislikke maiusi,
nt „Kass Arturit”, lavašši, juustusaiu, smuutit, banaanijäätist ning
küpsisetorti. Püüame
üheskoos välja mõelda
vahvaid retsepte ja edaspidi neid katsetada.
Võime kiita meie rühmade väikseid kokkasid.
Süüa tehakse hea meelega ja innukalt. Koos
peseme ka nõud – nii
nagu on kodus kombeks

Klassijuhatajad jagasid toidupakke
Halliste õpetajad said
võimaluse oma klassi
lastega kohtuda, et üle
anda koolis kokku pakitud ja igasse kodusse
oodatud toidukotid.
Halliste ja Kulla küla
lapsed tulid paki järele
koolimaja juurde. Iga
klassi õpilased said oma
paki erinevast uksest, et
kõik oleks ikka nii, nagu
peab.
Mina tegin 9. klassi
juhataja Maritaga päris
pika ringi. Oli vaja käia
Kaarlis, Õisus, Rimmus,
Uue-Karistes ja VanaKaristes. Õpetaja Airika
pidi paki üleandmiseks
sõitma lausa Pärsti, sest
sealgi ootas laps oma
toidukotti ja õpetajaga
silmast silma kohtumist.
Olgugi et ilm oli juba
kevadine, oli tunne justkui jõuluvanal. Naljaviluks sai isegi luuletust

küsitud ja oli lapsi, kes
lugesidki. 7. klassi Magnus esitas kohe ilma
pikema jututa vahva
luuletuse kassist.
Teed lasteni olid kohati päris porised, kuid
õnneks mitte põhjatud.
Tuju oli hea, ilm ilus ja
vaim seiklusteks valmis. Mitmel korral tuli
telefonitsi üle küsida,
kas oleme ikka õigel
teel. Paaril korral tuli
ka ots ümber pöörata,
sest õigest metsasihist
või teeotsast sai mööda
sõidetud.
Tore oli liikuda piirkonnas, kuhu tihti ei
satu. Oli hea meel õpilasi jälle päriselt näha
ja seda, kust nad hommikuti kooli tulevad ja
kuhu õhtuti jälle tagasi
lähevad.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja

peredel, nii ka meie lasteaiaperel. Ise teeme, ise
sööme, ise ka koristame
ja tunneme õnnestunud
toitudest rõõmu.
Loodame, et see on
suurepärane viis anda
lastele võimalus olla iseseisev, saada köögis toimetamisest häid emotsioone ning kindlustunnet edaspidiseks.
Jätkuvat tervist ja head
isu!
MAIE MOOSES
TRIINU RIIS
lasteaiaõpetajad

Koolilapsi ootas
1. aprillil üllatus
Küll võisid õpilased
1. aprilli hommikul
üllatunud olla, kui videotunni linki avades
hüppas ette kelmikas
pilt, millel ahv, kes teatab, et 1. aprilli puhul
üldse veebitunde pole.
Siiski oli lastel enne
pühi võimalus ära teha
ülesanded, mis tegemata jäänud.
Usun, et nii mõnigi
õpilane pühkis uniseid silmi ja ei tahtnud
hästi uskuda, et ei näe
unenägu. Aga just nii
juhtus Halliste põhikooli lastega 1. aprillil.
Eks see oli üllatus õpetajatelegi.

Toidupakist on tulnud osa saama ka Kristiini neljajalgsed sõbrad.

Annab päris tassida. FOTOD: LIISI VISTER
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Õpilased kehastusid Leiutajateküla Lotteks
Halliste kooli õpilased
said enne jõulupühi
kaks koolivaba päeva, et
kehastuda Leiutajateküla Lotteks ja nuputada
välja mõni seadeldis,
mis muudaks maailmas
midagi paremaks. Leiutise esitasid kas õigeks
ajaks või hilinemisega
kõik lapsed.
Parimaid selgitati välja
igas kooliastmes kaks.
I kooliastme leiutistest
hindas žürii võidu vääriliseks Laura Karbuse
ja Kristiin Kala tööd.
Laural oli välja mõeldud
vahva muinasjutte rääkiv öökull, millel puutetundlik ekraan, kõlar ja
aku. Kõige toredam on
see, et lisaks kõigele on
võimalus ise muinasjutte lugeda ja seadmele
salvestada. Kristiin on
mõelnud väikestele lastele, nende vanematele
ja ka lasteaiaõpetajatele,
kelle abiliseks võiks olla
kokkupandav abikäsi,
mida lehvikuks lüües
saab kasutada sõrmkinnaste kätte panemisel.
II kooliastme parimad
tööd kuulusid Kendra
Talule ja Niikas Gastonile. Kendra on mõelnud
kõikidele perenaistele
ja ilmselt ka lastele, keda

kodus tuba koristama
sunnitakse. Tulevikus
võiks selle töö ära teha
inimnäoline käte ja jalgadega robot, millel lugematu arv tarvikuid
õhuvärskendajast harjani. Niikas oli samuti puhtusele, eelkõige
õhupuhtusele mõelnud.
Värvilisel arvutiga joonisel oli täpselt ära näidatud, kus sensorid, filtrid,
propellerid, kust saastatud õhk sisse, kust puhas
õhk välja.
III kooliastme töödest
oli just teostuselt üle
Emili Gastoni töö. Temal valmis pooleminutiline tummfilm, mille
sõnumiks on, et maailma muutmisega saab
alustada kodukandis.
Film jutustab loo sellest, kuidas inimesed
panevad plastiktopsidega küünlad kalmule,
kuid linnud veavad
ja tuul lennutab need
loodusesse laiali. Emili
koputab inimeste südametunnistusele ja kutsub küünlaid süütama
ikka laternates ja näeb
tulevikus kalmistutel
plastipurustamiseks
mõeldud seadeldisi.
Igatahes väärt mõte!
Helina Suurpuu
nimetas oma leiutist

„Inimkontrolliga hologrammiks“. Taas joonis, mida võib pidada
suisa insener-arhitekti
omaks. Peenelt oli välja
joonistatud kaheosaline seade, mis töötab
nii elektrimootori kui
ka akuga. On olemas
kontroller-mikrokiibid
ja mis kõik veel.
Oli palju vahvaid
töid. 6. klassi poisi Ragnar Tomsoni leiutatud
voodiga ei pea üldse
muretsema, et kooli ei
jõua. Nimelt, kui ta pole voodis seade, mis ühe
äratuskella helina peale hoobiga voodist välreageerinud, käivitub ja lennutab. Kas pole

inseneride töö.
Lugesin millalgi lehest, et Rootsis leiutavad lapsed nädalas
ühe tunni kohustuslikus korras. Õpetajate sõnul on see siiski
pigem valmistoodete
uuendamine ja parendamine, kuid paljudest
õpilaste välja mõeldud
leiutistest on saanud
päris toode. Näiteks
üks 15-aastane Rootsi
tüdruk leiutas külje
pealt täidetava pudeli
ja nüüd müüb seda
Rootsi suurim toidukaupade kett. 9. klassi
tüdruk leiutas kergest
plastist joonlaua, mis
raputades sirgeks läheb
ja uue viske peale rulli
tõmbab. Meil on praegu
müügil sellised helkurid. Aga miks mitte
joonlauad.
Tean, et kuna gi sai
inimesest, kes tuli ideele teepuru panna väikestesse kotikestesse,
miljonär. Idee on kõige
tähtsam! Ja neid lastel
jätkub.
Auhinnatud töödega
võib tutvuda Halliste
põhikooli kodulehel.
geniaalne? Loodan, et
maandumine on siiski
pehme, aga see on juba

ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja

Mulgimaa kasuperedele pakutakse tuge
Lapse tulek perre toob
vanematele suure elumuutuse, pakub palju
rõõmu ja väljakutseid.
Kasuperre võivad laps
või lapsed vahel saabuda lausa üleöö, jättes kohanemiseks napilt aega.
Uutel pereliikmetel võib
olla mitmetahuline kogemustepagas, paljudel on
keeruline usaldada täiskasvanuid, nad peavad
vahetama lasteaeda või
kooli, leidma uued sõbrad
ja harjuma uue pere reeglitega. Sageli on asendushooldust vajavad lapsed
kogenud emotsionaalset,
vaimset ja füüsilist väärkohtlemist. Kui me neid
lapsi ei aita, saadab neid
traumakogemus kogu elu.
Kes kasuperesid abistab?
Kasuperedele pakutakse
üleriigiliselt tugiteenuseid
juba alates 2016. aastast.
2021. aastal on Lõuna piirkonnas, sh Viljandimaal
tugiteenuste osutaja MTÜ

Berezjuki ja Malle Roomeldiga. Peretoetajatena
tegutsevad Tiina Kivirüüt, Keiu Kaljujärv, Aive
Adamka, Margus Annuk
(vene keeles) ja Kadi Annuk. Mentorina tegutseb
pikaajalise kogemusega
Ly Sova.

Oma Pere koostöös SOS
Lasteküla Eesti Ühinguga.
Teenuseid, mille rahastaja
on Euroopa Sotsiaalfond
ja koordineerija Sotsiaalkindlustusamet pakutakse hanke „Tugiteenused
perepõhise asendushoolduse pakkujatele” raames
ning on peredele tasuta.
Millega MTÜ Oma Pere
tegeleb?
MTÜ Oma Pere loodi
2008 lapsendajaperede
huvide kaitseks. Tänaseks
on ühing kasvanud üleriigiliseks ning laiendanud
tegevust nii lapsendajatele, eestkostjatele kui hooldusvanematele. Lisaks
nõustab MTÜ Oma Pere
peresid, kes alles kaaluvad
kasupereks saamist või on
vajalikud eeltingimused
täitnud ja ootavad perre
last. Veel pakutakse tuge
viljatusravi saavatele või
selle lõpetanud paaridele
ning lapsendatud täiskasvanutele, kes on oma juurte otsingul või plaanivad

Lõuna piirkonna eestvedajad. Fotol (vasakult) Tiina Kivirüüt, Kadi Annuk
ja Aive Adamka.
FOTO: MARIS PULLA

seda teha.
Millist tuge Viljandimaa kasuperedele pakutakse?
Sarnaselt varasemaga
jätkuvad psühholoogilise
nõustamise ja mentorteenus, tugigrupid ja lühikoolitused, telefoni- ja
e-kirja teel nõustamine
nii eesti kui vene kee-

les. Täiesti uue teenusena
on kasuperedel võimalik
kaasata peretoetaja, kes
on kiiresti kättesaadav
ja olemas ka väljaspool
tavapärast tööaega. Psühholoogiliseks nõustamiseks on MTÜ-l koostöö
Tartu Laste Tugikeskuse
kogenud psühholoogide Lemme Haldre, Eha

Mille poolest peretoetaja erineb lastekaitsetöötajast?
Peretoetaja kõige olulisem erinevus tavapärasest
sotsiaalnõustamisest on
see, et tema kaasamiseks ei
pea kasupere ootama raskuste tekkimiseni.. Samuti
võib peretoetaja kaasata
hilisemas faasis, sh noorte
hooldusperest lahkumise
ettevalmistamiseks. Peretoetaja on erapooletu ning
tagab konfidentsiaalsuse.
Kohtumiste sageduse ja
vormi ning suhtluskanalite valiku üle otsustatakse
üheskoos.
Kuidas tugiteenuseid
taotleda?

Tugiteenuste taotlemiseks võib pöörduda Sotsiaalkindlustuameti asendushoolduse koordinaatorite Elen Kinnepi (tel 5393
6428; e-post: Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee, eesti keeles) või
Anna Vorobjova (tel 5393
9218; e-post: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee, vene keeles)
poole. Teine võimalus on
võtta otse ühendust MTÜ
Oma Pere projektijuhi Liis
Saarna (tel 5689 0150 või
e-kiri: info@omapere.ee)
või Lõuna piirkonna tugiteenuste koordinaatori
Kadi Annukiga (tel 5650
2706 või e-kiri: kadi@
omapere.ee).
Täpsem info kõigi tugiteenuste, tugigruppide
ja lühikoolituste kohta
on leitav MTÜ Oma Pere
kodulehel https://www.
omapere.ee/ rubriigis
„Nõustamised/koolituskalender“.
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Kui on võimalused, tulevad ka tulemused
Karksi-Nuia discgolfi
rada oli esimene harrastajatele mõeldud rada Mulgi
vallas. See on paraja raskusega ja piisavalt füüsilist
pingutust nõudev ehk
väga hea treeninguteks.
Tõsist suhtumist ja pühendumist on näidanud Karksi-Nuia noormees MatsEerik Tõhk, kes on lühikese ajaga jõudnud discgolfis Eesti paremikku ning
kellega peavad kõik võidu
eest heitlejad arvestama.
Mats-Eerikul on hulgaliselt väiksemate võistluste
võite ja auhinnalisi kohti.
2019. aastal võitles ta Eesti
meistrivõistlustel välja
teise koha, 2020. aastal
tuli discgolfi karikasarjas
hõbemedalile ja Tartumaa
meistriks. Suuremateks
mõõduvõttudeks on igal
aastal suvised ja talvised
Eesti meistrivõistlused,
kus kohal eranditeta kogu
vabariigi paremik. Käesoleva aasta Eesti talviste
meistrivõistluste finaal
toimus Harjumaal Saku

vallas Männiku Discgolfi Pargis. Lõppvõistlus
kujunes põnevusetenduseks, kus medalite väljamängimiseks tulid käiku
otsustavad ümbervisked.
Varasemalt väga head närvi näidanud Mats-Eerik
oli ka nüüd tasemel ning
tasuks oli hõbemedal.
Loodame, et suvel saab
juba võistlusi korraldada
ning hoiame Mats-Eerikule kõvasti pöialt, et Eesti
meistritiitel tuleks tänavu
Karksi-Nuia.
Kahjuks on pandeemia
mõjutanud ka discgolfi
ning võistlusi ei korraldata. Kui olukord paraneb,
siis toimuvad Mulgi valla
meistrivõistlused 9.–11.
juulil ning suvekuudel
8-etapiline seeriavõistlus
Mulgi valla radadel Karksi-Nuias, Abja-Paluojal,
Mõisakülas ja Tuhalaanes.
Klubi suurem plaan on
laiendada Karksi-Nuia
rada, esimesed sammud
selleks on juba astutud.

FOTO: ANU LAARMANN

Eesti talvised meistrivõistlused, kus Mats-Eerik Tõhk tuli hõbemedalile.
FOTO: MAURI LEVANDI

Jätkuvalt oleme valmis
pakkuma koolidele, ettevõtetele, töökollektiividele,
kui ka eraisikutele discgolfi
algkoolitust ning jagama
nõuandeid mängimise

nautimiseks.
Ilusat kevadet, kohtumiseni rajal!
TAIMO TUGI
MTÜ Sportivad Mulgid

Märtsikuu möödus Mõisakülas märkamise ja meenutamise tähe all. Varem väljakuulutatud kevade saabumise tähistamine matkaga kesklinnast piiripunkti
jäi eriolukorrast tingitud põhjustel ära. Sellegipoolest
oli väga meeldiv tõdeda, et Mõisaküla Facebooki lehel väljakuulutatud üleskutse märgata kevadet oma
läheduses ja võimalusel seda jäädvustada, sai toreda
tagasiside osaliseks. Kultuurimaja direktori e-posti
potsatasid järjest kaunid kevade märkamise pildid,
millest moodustus kaunis fotogalerii. Lisaks kevade
saabumise märkidele pandi tähele ja jäädvustati ka
kergliiklustee äärde paigaldatud istepinke, mis soetati
möödunud Suvelaada käigus toimunud oksjonirahadest. Need said omakorda paika samuti märkamatult,
juba kuu algul.

Märka ja meenuta

Suusavõistlus jäi pooleli
Vahepeal on talvest saanud kevad ja kindlasti on
suusavarustus ära pakitud
ning jäetud uut talve ja
lund ootama. Algselt olid
Mulgi valla meistrivõistlused suusatamises plaanitud kuueetapilisena. Korraldajad jätsid juhendisse
siiski võimaluse viia võistlus läbi lühemalt, kuna
viimased talved on olnud
pehmed ja sellel hooajal oli
palju erinevaid piiranguid
seoses leviva viirusega. Nii
juhtuski, et kui oli lund,
olid piirangud ja vahepeal
segas korraldamist suur
sula. Sellel talvel olid Abjas
ja Karksi-Nuias väga head
hooldatud suusarajad.
Kõik suusahuvilised said
suusatada tahtmist mööda.

Mõisakülas märgatud

Sokaoru suusarada Karksi-Nuias.

FOTO: KALMER MÄRTSON

Kasutan võimalust tänada
rajameistreid Riho Otsa ja
Andi Sõmmerit.
Seoses viiruse ja ilmastikuoludega toimusid kolm
etappi – üks Abja ja kaks
Karksi-Nuia suusarajal.
Võistlused sujusid ja tule-

mused olid koheselt kättesaadavad tänu Jaak Israeli
ajavõtusüsteemile. Sirvides
võistluste protokolle ja tehes kokkuvõtteid, võime
öelda, et rajal käis võistlemas 72 suusatajat ning
neist 24 võttis osa kõikidest

etappidest. Osaleda sai
seitsmes naiste ja seitsmes
meeste vanuseklassis ning
kõige tihedam rebimine
oli meeste seas. Iga vanuseklassi kolme paremat
ootavad Mulgi valla poolt
medalid ja loosi tahtel saavad kinkekaardid Berit
Kask, Ahto Pärt, Romet
Gregory Subi ja Keio Kits.
Autasud saab tööajal August Kitzbergi nimelise
gümnaasiumi valvelauast
kätte, järgides kõiki ohutusreegleid.
Jääme uut talve ja lund
ootama. Seniks tunneme
rõõmu linnulaulust ja kevadest ning suvisest kuumusest ja rannailmast.
LEO LIIBER

Sinilillekampaania „Anname au!“
1. aprillil algas kaheksas Sinilillekampaania “Anname au!”,
millega kutsutakse kaitseväe ja
Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma Sinilillemärki.
Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti ning sellel
aastal kutsume inimesi kampaanias osalema hoopis sotsiaalmeedia vahendusel. Kuna
piirangute tõttu on rahvakogunemised keelatud, toimuvad
Sinilillejooksud virtuaalselt.
Seekordne Sinilillekampaania kutsub veteranidele au
andma olles üksinda aktiivne.
Osale Veteraniväljakutses,
kus jooksed üldfüüsilise testi

distantsi 3,2 km. Jäädvusta
tegevus foto või videopildis,
lae üles saadud tulemus ja
jaga seda sotsiaalmeedias kasutades teematrelle #veteraniväljakutse. Seejärel nimeta
järgmised 3 sõpra, kes võiksid
samuti väljakutsest osa võtta.
Kui soovid oma tulemusega
osaleda ka võistlusel, saad
virtuaaljooksu kohta täpsemat
infot: https://annameau.ee/
sinilillejooks.
Tänavu kevadel kogutakse
annetusi, et toetada veterane,
nende lähedasi ning tervishoiuja spordivaldkonda laiemalt.
Sinilille sümboolika müügist
saadav tulu aitab Narva Haiglal

soetada vajalikke seadmeid,
MTÜ Peaasjadel jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Viljandi linnal rajada välijõusaali ning Eesti Invaspordi
Liidul edendada erivajadustega
inimeste sporti.
Kampaania kestab 1. aprillist
kuni 30. aprillini. Antud perioodil saab Sinilillesümboolikat
soetada ja seeläbi annetust
teha mitmetes müügipunktides, sealhulgas kontaktivabalt
Sinilill endale Selveri, Apotheka
või Apollo e-poest kulleriga
koju tellides. Koostöös Itella
Smartpostiga saab kampaaniatooteid soetada tellides
toote otse postiautomaati

www.annameau.ee kodulehelt.
Hädavajadusel toidupoode
külastades on võimalik Sinilill
ka oma ostukorvi lisada Selveris, Apotheka apteekides
ning R-kioskites. Kõikjal Eestis
aitavad Sinilillesümboolika
müügiga annetusi koguda vastavalt piirangute tingimustele
Naiskodukaitse vabatahtlikud.
Rohkem infot leiad Naiskodukaitse Sakala ringkonna FB
lehel:
https://www.facebook.com/
NKKSakalaringkond
Jane Koitlepp
Naiskodukaitse Sakala
ringkonna esinaine

FOTO: LAINE PEDAJA

Meenutasime märtsiküüditamise 72. aastapäeva
küünalde asetamisega Mõisaküla raudteel. Seoses eriolukorraga olime samuti küsimuse ees, kuidas antud
sündmust väärikalt tähistada. Nii sai välja kuulutatud,
et päeva jooksul on võimalik oma mälestusküünal
asetada ja meenutada sõpru, sugulasi ja tuttavaid,
keda aastakümnete taga külmale maale viidi. Mõisakülast läks teele rohkem kui 10 vagunitäit inimesi
– nii mõisakülalasi kui ümbruskonnast pärit peresid.
See ettenägematu olukord viis meid mõttele, et ka
järgnevatel aastatel on samamoodi igal meenutajal
võimalus sel küüditamispäeval Mõisaküla raudteel
mälestusküünal süüdata.
Laine Pedaja
Anu Laarmann
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Instituut korjap
mulgimustreliste postkaste pilte

M

ulgi Kultuuri Instituut
kutsup kikki üles paneme tähele ja pildisteme mulgimustrelisi postkaste. Üleskutse om seot sellege, et sii
aaste om Abja-Paluoja üten
kige Mulgimaage soome-ugri kultuuripäälinn ja aaste
pääteemas om mulgi käsitüü,
vana mulgi mustre rahvarõõvaste ja nüidse aa asju pääl.
“Selle üleskutsege tahame, et
inimese neid mustrit rohkemb
tähele panes, üles pildistes ja
meiege jagas. Piltest om tettu mede kodulehe pääle www.
mulgimaa.ee veebialbum, mida
egäüits vaadete saap. Sinna paneme pilte järest manu. Sedäsi
saame ek tõisi kah ärgite neid
vanu väege mustrit uvveste tarviteme,” kõnel Mulgi Kultuuri
Instituudi mulgi keele ja kultuuri asjatundai Ilves Kristi.
Postkaste võive ehti mulgi
kindakirja, kaaruspaglakeeru,
Mulgimaa lipu kirja ja kik muu
mulgiperäne.
Siikõrd oodetes pilte postkastest, aga edespidi om instituudil laanin tetä viil samasu-

Alliste naise põlle mustrege postkastialus Mulgi vallan Pornuse
külän.
Pilt: Asu Külliki

Vanade mulgi mustridege ehit
postkast Tarvastu kihelkonnan.
Pilt: Karu Alar

gutsit üleskutsit, kus kutsutes
saatma pilte mulgi kirjege ehit
müübletükkest, autudest, jalavarjest ja muust.
Pildi tules saata täissuurusen
e-posti aadressi pääle kristi@
mulgimaa.ee, manu märki piltnigu nimi ja raasike täädust, kus
postkast om ja kes selle tei. Postkastipilte oodetes aprilli lõpuni.
Pildisaatjide vahel loosip
instituut vällä kah auinna.
ÜM

Räpp-Jaagu talu postkast Villändimaal Koksveren. Pilt: Orav Maia

Sii aaste tulep kaits murdeluulevõistelust

T

äoaaste om katel Mulgimaalt peri kirjamihel
ümärik tähtpäev: Adamsoni
Hendriku sündümisest saap 6.
oktoobrel 130 aastet ja Nurmekunna Pendi sündümisest 16.
detsembrel 115 aastet. Et väärt
mehi meelen pidäde, kõrraldeve mulgi mõlembe mihe aus
murdeluulevõisteluse.
14. Hendrik Adamsoni nimeline murdeluulevõistelus om valla
1. aprillist kuni 1. septembreni
2021. Auinna andas vällä 9. rehekuu päeväl Kärstne mõisan.
“Võisteluse mõte om elun oida
murdekeelen kirjutemise kommet, tuvva rahva ette ja kitta
neid, kes oman keelen kirjutemisege aviteve kodukandi kiilt
oida ja edesi kanda,” kõnel võisteluse üits iistvedäjit Saare Ene
Mulke seltsist.

Võisteluse pääle oodetes egä
kirjuteje käest vähembelt viit
luuletust, mes om kirjutet mõnen Eesti murden. Täisinimeste
ja noorde (kuni 19 aasteni) tüüsit innates omaette.
Indajide kogu om viieliikmeline ja sääl om kirjandustäädlane, kaits eesti keele õpetejet, mulgi kultuuri asjatundai ja
kirjanduseuviline.
Adamsoni-nimelist
murdeluulevõistelust toeteve Eesti
Rahvakultuuri Keskus, Villändi
vald, Mulke Selts ja Mulgi Kultuuri Instituut.
Mulgimaa juurdege keeletäädlase ja murdeluuleteje Pent
Nurmekunna aus kõrraldet luulevõisteluse pääle oodetes mulgikiilsit salme 1. maist kuni 1.
oktoobreni 2021.
Abja-Paluoja om sii aaste
soome-ugri kultuuripäälinn ja

mulgikiilne luulevõistelus om
üits palludest sündmustest,
mes avitep oma kiilt ja kultuuri
laiembelt näidäte ja millest võive kik uvilise osa võtta.
“Mede suuv om selle võistelusege mulgikiilset luulet elun
oida ja tuvva nuuri kah mulgi
keelen kirjutemise manu. Selleperäst oodame ütte kuni viit
luuletust, mes om kirjutet Mulgi
murden. Egät luuletust innates
omaette,” sellät üits võisteluse
akatei Rahneli Peeter.
Salme indap viieliikmeline
indajide kogu ja auinna andas
vällä Abja-Paluojal.
Nurmekunna-nimelist murdeluulevõistelust toeteve Mulgi
vallavalitsus, Mulgi valla muuseumi- ja turismisõprade selts,
Mulgi Kultuuri Instituut.
Ilves Kristi
toimeteje

Mägiste talu silt ja postkasti Mulgi vallan Ainja külän.

Pilt: Israeli Jaak

14. Hendrik Adamsoni nimeline
murdeluulevõistelus
Aig: 1. aprillist 1. septembreni 2021
Kiil: kik Eesti murdekeele
Saata vähembelt 5 luuletust
Luuletuse saata mulkideselts@online.ee või kuvääri sihen
aadressi pääle Mulkide Selts, Sultsi küla 69605, Metsarõõmu,
Viljandi vald
Auinna om rahalise.
Uuri täädust www.mulkideselts.org, www.mulgimaa.ee,
mulkideselts@online.ee või kõliste tel 507 0846 (Saare Ene).

Pent Nurmekunna nimeline
mulgimurdeline luulevõistelus
Aig: 1. maist 1. oktoobreni 2021
Kiil: mulgi kiil
Saata 1-5 luuletust
Luuletuse saata kerstin@mulgivald.ee või Mulgi vald,
Abja-Paluoja, 69403, Mulgi vallavalitsus.
Auinna om rahalise.
Uuri täädust mulgivald.ee, kerstin@mulgivald.ee, tel 5556 0847.
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Mulgimaa peremäng otsip
mängupunkte

M

ulgimaa
peremäng
kutsup Mulgimaa ettevõttit, kogukonde, talusit,
muuseume, külämaju ja tõisi
uvilisi suvel oma kihelkonnan
mängupunkte valla tegeme,
et mängja saas Mulgimaage
tutvust tetä ja uusi põnevit
asju pruuvi. Kuvve aastege
om mängust saanu Mulgimaa
kige suuremb suvine ettetvõtmine, mes siia külälisi tuup.

Kõrraldustoimkonna juhi Habakuke Krista jutu järgi om ettevalmistuse joba uuge käimä
lännu. „Peris uus asi om meil
koduleht www.mulgiperemang.
ee, kost egä mängja saap täädust
mängupunkte ja sääl pakuteve
kohta. Veebilehe päält levväp
põnevet lugemist egä uviline,
sest mängupunkte kõrvan ole-

me sinna kokku korjanu lugusit akkajide mulke tegemistest,“
ütel Habakukk.
Prilla käip kodulehe kaudu
kah mängupunkte kirjapanek.
Sel suvel om tulemen viis mängupäevä – egän kihelkonnan
üits. Ürjätus om 26. juunil Alliste kihelkonnan ja lõpetus 7. augustil Paistu kihelkonnan. Sinna
vahele jääve Tarvastu, Elme ja
Karksi kihelkonna mängupäevä.
„Kuigi me viil täpselt ei tää,
kudas selle koroonage lääp, loodame iki, et suvel saap vähembelt vällän vabambelt liiku,“ kõnel Habakukk.
Habakuke Krista
Peremängu kõrraldeje
Tel: 5553 3990
e- post:
kristahabakukk@gmail.com
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgimaa lugusit saave veebi tiil tasuta kulleme tulla kik, kel uvi om.

Mulgimaa luu
kutsuve kulleme ja
oma lugu jagame

O

leme tennu akatust Mulgimaa lugude jagamisege
egä kolmabe kell 18 Zoom-i
keskkonnan. Egä kõrd om uus
teema ja uus kõneleje. Kulleme
võive tulla kik, kel uvi om. Ku
kolmabe aiga ei ole, saap peräst järgi kah kullete-vaadete.
Seni om lugusit kõnelnu inimese üle Mulgimaa ja mujalt kah.
Näituses Allilenderi Kaja kõnel
Mulgimaa aaluust ja mahut üte
tunni sissi 200 aastet, Grosbergi
Heli Villändi muuseumist kõnel Mulgimaa kirikidest, Rõika
Andres äärbänidest, Kabritse
Siim Barclay de Tolly elust ja
Püttseppä Juhani oma Mulgimaa lugudest. Põnevit lugusit ja
äid kõnelejit om viil tulemen.
Edespidi om laanin võtta jutus tillembit teemasit ja köütä
neid tõiste elualade ja aaluuge.
Oodet om ka tede kigi mõtte
ja soovi, millest te tahas kuulda.
Või-olla, et olede kogundi esi valmis oma lugu/täädust jagame.

Rohkemb täädust ja lingi
joba ärä ollu kokkusaamiste salvestustege lövvät Mulgimaa Peremängu kodulehe päält (mulgiperemang.ee) „Lugude“ teema
alt. Oma mõtetest võit kirjute
jaanika.toome@viljandimaa.ee
või kõliste tel 5788 0245.

Mesperäst me neid
lugusit kõneleme?
Mia küsü vastu: Kas sia olet vahel
mõtelnu, mes vahe om olla võõrastemajan või oma kambren?
Võõrastemaja om puhas,
ilus, kõrran ja sii mõni üü,
mes me sääl oleme, om siande
esierälik tunne, a pikembes aas
vist ei tahas sinna jäiä? Mia küll
ei taha. A mesperäst?
Miule tundus, et sääl akkap
igäv, sääl ei ole oma asju ja võõrastemaja asja ei kõnele miule
määnestki lugu. Sääl om tõiste
asja ja nii ei kõnele miuge.
Kellegi man käimän ollen
om tõine lugu, esieränis põnev
om sis, ku kennigi kõnelep mei-

le oma kodu asjust mõne vahva
luu, sis jääp sii pere kohe miilde
ja süämese.
Oma kodun om kogundi tõine tunne. Ma tää egät asja, esiki
neid, mida ma ei taha täädä.
Egäl asjal om oma lugu ja ma
mõista kodun esiki silmä kinni
kõndi. Mul om kodun ää olla,
kuna kik asja om tuttave ja nii
teeve miule kodu armsas.
Sama lugu om oma kodukandige kah. Ku me tääme oma
kandi lugusit, sis saap sii meile
viil armsambes ja omatsembes.
Mõistame kõnelde lugusit, taipame, kuda asja ja inimese omavahel seot om, ja ku me kõneleme neid lugusit viil oma lastele
ja tõistele, sis jääve neil kah nii
kotusse parembini miilde. Tekkup mälestus, tunne. Ja just sii
tunne tuup inimese tõine kõrd
kah siia.
Lugudeni
Toome Jaanika
Mulgimaa Peremäng
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgi pidu tulep juulikuul

M

ai lõppu laanit kuvves
Mulgi pidu “Mia ja sia
ütenkuun” om prilla edesi lükät 31. juuli pääle.
Kuvvendet Mulgi pidu pääliskirjage “Mia ja sia ütenkuun”
om joba kaits kõrda koroonaviiruse peräst edesi lükät. Edimelt
pidi pidu peetäme minevaaste
maikuul Karksi mõisa pargin ja
ku sii ärä jäi, sis selle aaste maikuul säälsaman. Kuna prilla om
kik kooli ja asutuse iki viil kinni,

laulje-tansje kokku tulla ei või
ja ei ole ka täpselt täädä, kunas
ja kudas elu Eestin uvveste valla
lääp, sis ei ole mõtet suurt pidu
lehekuu sissi laani, a sedä jälle
ärä jättä kah ei tahete.
“Sii aaste om ju Mulgimaal
soome-ugri kultuuripäälinna
aaste ja tahame iki üte uhke
pidu üten õimurahvastege maha
pidäde. Oleme sedä ju nii pikält
ette valmisten ja inimese ju kah
oodave. Selleperäst mõtlime, et
ärä ei jätä, a laanime pidu kesk-

suve pääle, sis ek om tõbi järgi
anden ja inimeste liikmine vabamb,” kõnel Mulgi Kultuuri

Instituudi juhateje Grenbergi
Ave.
Pidutuju tuvvas Mulgimaa-

le joba 24. juulil, ku Mulgimaa
kige kõrgembe kotusse pääl Ärjassaare mäe otsan ürjätes pidutuli ja viias sii üten õimlastege
egässe Mulgimaa kihelkonda.
Pidupäeväl, 31. juulil jakkup
Karksin tegemist ja vaatemist
terves päeväs: mõisapargin om
suur laat, lasteala, tüükambre ja
simman üten õimurahvastege.
Rohkemb täädust pidu kohta
saap veebilehe päält mulgimaa.
ee.

Ilves Kristi
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Mulgi mustre ja
kirjä om mede
nõiakirjä
sit pistit, nigu vars-,
maage. Sii näüdäp ka
sämp-, ahel-, rist-,
seost viige.
Laande Alli,
ristik-, madal- võ
Jutt
ülevest
mulgi mustride
mähkpistet. Pirala
tähendep
tundje
la om sedä nätä
ilmasammast,
viil Mulgimaa
sii om taeva ja
rahvarõõvastel,
maa toetus. Sii
u me mõtleme, et mede nigu puusapõlle,
näüdäp vaimu ja
esivanempe es mõista sõba, päälinigu ja
enge, mehelikku
kirjute, sis ei ole sii peris õige. vaipseeligu. Mustre
võimu ja väge. Siin
Vanal aal tetti kirje mitti pap- om viil pääle tettü
om
näütüses iiepuie
Nellälehelise roosire pääle, vaid egätsugu asju, puunõudel, karpel,
austemise
komme,
ge rist sõõri sihen.
rõõvide võ tüüriistu pääle. kirstel, kannel, tuu- Päevä ja maa märk. nii kasvive taevani
Egäl kirjäl olli kindel tähen- lel, peokindil, üüksvällä. Sii om köüdüs
dus. Üttegi mustert es tetä tel, tanudel ja vaipul.
esä ja esäesäde ning ka taevaesäilma mõttete.
Põhivärmi om puna- ge.
ne, tumesinine, roPäämise kujundi om kirjäNõiamärgi käühilene ja kõllane.
misel sõõr, rist võ elupuu. Sõõsiv egäpäevätse
R o h i l e n e rist tetäs puulsõõri, rõngasristi,
elu manu. Ka
värm tähistep kodarratta võ katsmearulise
mulgi usksive
maad, taimi, tähe. Kodarratta ku iidse pühäüleloomulikke
aga ka surma. duse ja õnne märgi om joba aasjõude: nii tõSinine tähistep tesadu rahvastel tähtsä ollu.
bede ku kurja
taevast ja mõtRistimärke om eestläse ja
tuujit ja kaitselemist. Tumero- mulgi pidänu väegä tähtses,
vaime. Et ennest
hilene ja tumesinine neil om eräkõrdne võim ja vägi.
üleloomulike jõude
annave
kirjäle põhja. Kigepäält om sel kaitsev tähenRohilene rist
iist kaitsa või neid
Punast
–
dus ja ta om ka õnne
sõõri sihen.
ligi meelite, tarvim a a ,
märk. Rist om enge
tedi märke ja kirje, millel om vere, tule ja arja
meelerahu
vägi sihen. Märke tetti kaitses mastuse värmärk ja näükurja (õnnetuste, pahatahtligu mi – ja kõllast
täp, kudas om
nõiduse võ tõve) vasta. Nii om ku päevävalmaa ja taevas
enämpest üleloomulikke jõude guse
tähist
kokku köüärä märgit kujundi (sõõr, kolm- kasutets rohdet. Ku ristel
nukk jt). Üle ilma om nõiamär- kep värvilaike
om mitu viirt,
ke kasutet joba ürgaast saandik kaupa. Ariligult
sis sii om kaitse
ja neid sis joonistedi, tikiti, lõi- om kirjä ümmertmärk. Ristimärki
gati, palutedi või kanti mõne tiiru tikit tumesinitse
kasutedi vanal aal
Kuvvearuline rõnmuu mooduge rõõvide,
gasrist roosi sihen.
lõngage.
ka õhta padja pääle
tüü- ja majariistu võ
Egäl
tegemises, et kaitsa
esiki luume pääl.
jutil om oma ennäst ja peret. Rist om köüdet
Nii kirjä ja
mõte ja tähen- nellä ilmäkaarege, nellä aasmustre
om
dus. Ku tikits teaage ja nellä ürgainege: tule,
Mulgimaal
jutt ütest vee- õhu, vii ja maage. Sii om ka
viil
täoaarest tõise, sis päevä märk – sõõri kesselt vällä
ni kasutusel.
sii tähendes ulatuv kiirte kimp. Ristimärki
Mede kirjä om
maa ja taeva kasutets pallu ehete, rõõvaste
väegä vana ja
kok kuput m i s t pääl ning üükse- ja vaibakirjun,
egäl kirjal ja värmil
ja om köüdet kige tahten sellege anda nende asju
om mõte. Kirjämisel
naiseliguge – emä, kasutejidel õnne ja edu, naistel
Rist sõõri sihen,
kasutets
erisugutmaaemä ja emäkse viil villäkust nink muduki kaitruus ümmerringi.

K

Elupuu üten ristige, risti sihen tillike sõõr.

Ristimärk.

Kaarege elupuuse ja tillikse kõllatse sõõri.

Üleven kaits elupuud üten ristige. Keskel veerde pääl katessearuline kodarratas sõõri sihen. Keskel rist üten roosige. All veeren kolm elupuud.

man täätu joba vägä
set pahade olendide
vanast aast ja om
vaenulige mõtete
villäkuse märk.
vastu. Selleperäst
Päe om ollu
löüs ristimärk
inemistel
läbi
rahvakirjen kasutust
iilkige
aigu elu ja luuduse märk. Rõnpulmaasjuge
gasrist ek rist
seosen.
sõõri sihen omgi
Sõõr om tõine
selle valguse ja elu
tähtis märk mulgi
kujund. Sii om elutikandil, mes annap
Kodarratas
ratas ja päeväratas,
kaitse ja väe kurjuse
roosige.
mes käive ümmervastu. Sõõrige om
tiiru. Sii om üits kõköüdet ka tõise märgi, mes kirjatasse kokku.
vempit kaitsemärke.
Lille kuninganna ruus om
Elupuu märk om villäkuse
Neitsi Maarja märk, näütäp ja õnne tuuje. Vanast olli ju just
andumust, kannatust ja vaiki- pere suurus õnne üits märke.
mist. Ka äitsmelehti arv annap Midä rohkemp olli elupuuksel
märgile oma tähenduse. Nii om võ taimel osse ja äitsmit, sedä
viielehelisel vaikimise, kusuurempet õnne oodeti.
vvelehelisel ühtsuse,
Kaar om märk
tasakaalu ja õnne,
nõust, kun seisäp
seitsmelehelivesi ja õnn sehen
sel pühäduse ja
ja ei vuula vällä.
katsmelehelisel
Päevärattal
uvvestesünni
ek kodarrattal,
tähendus. Roosi
kun sõõr sehen
märk om köüja kiire ümmer,
det sõõrige. Sõõri
om edesiminev ja
kõrvan om ristil ja
edesipüidlik mõte ja
elupuul ka tõine täsedä nimetedi ka peArilik ristimärk
hendus, sii om mailrituules ja tuuleroosõõri sihen.
sis. Sedä märki om
ka kuus nimetet.
Ilmaratas om kah köüdet
päeväge, ta om nõidusligu vaimu oidje ja kaitsje. Iiesõõri
ollive kik üttemuudu – üits ohverdemisekotus sehen ja katesse puud selle ümmer, sii olligi
kaitsev ilmaratas, midä kirjati
ka rõõvastel pääle.
Vägä pallu om mede kirjul
ütist tõiste soome-ugri rahvastege, nigu maride, udmurte,
karjalaste, ingerlaste ja tõistege.
Sõõr ristimärgi sihen, elupuuossa
ümmer.

Mustre õmmel vällä ja pildist
üles Laande Alli.
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Vikipeedia oodap omakiilsit artiklit L atsele

V

õro Vikipeedia om vällä
kuulutenu artiklevõisteluse “Kesk- ja Hummogu-Euruupa kevväi”. Siast võistelust
peetäs edimest kõrda ja artiklit oodetes nii võru, mulgi,
setu ku tartu keelen.

Üits võisteluse iistvedäjit Jüvä
Sullõv ütel, et sedäsi tahetes saia
manu nii artiklit ku ka kirjutejit.
“Sii om ää võimalus võrukeelist
vaba võrguentsüklopeediät inimestel tuttaves tetä ja kutsu neid
üten lüümä – Vikipeediat saap
ju egäüits esi tävvende. Osa võip
võtta egäüits, kes mõist mõnen

lõune-eesti keelen kirjute. Tegeliguld om ju võro Vikipeedia
kigi lõune-eesti keelde oma ja
mulgikiilsit artiklit võis sääl olla
kas või mitusada,” sellät Jüvä
Sullõv.
Oodetes uusi artiklit Eesti, Kesk- ja Ommuku-Euruupa
maie, nende kultuuri, poliitika,
ühiskonna, aaluu ja täembese aa
kohta. Võistelust peetes kõrrage
mitmel maal ja mitmen keelen
ja vällä om pantu ka kige enämb
tahetu artiklide nimekirja kigi
maie kohta. Teemat ei piä sõski
tingimede neist nimekirjust võtma, selle võip egä osavõtje oma-

le esi valide. Äste kõlbave näituses kuulsa inimese, sündmuse,
kotusse, aaluusündmuse jne.
Soome-ugri keelin Vikipeedijist om võrukiilne artiklide
arvu perrä üits suurembit. Kuigi sii om kigi lõune-eesti keelde
Vikipeedia, om setu- ja mulgikiilsit artiklit sääl viil väige vähä.
Prilla omgi just paras aig sii viga
ärä parande.
Võistelust kõrraldeve Võro
Instituut ja Wikimedia Eesti.
Artiklit oodetes mai lõpuni.
Rohkemb täädust võisteluse
kohta saat, ku guugeldet: CEE
YM
kevväi 2021.

Kits kimbun
Kits, kikas ja siga kollanu
üitskõrd müüdä ehituselatsi. Kits
jäänu jalgupidi kunnigile laudu ja
lanke vahele kinni ja akanu tüümehi appi kutsma: „Mih-ee! Mihee! Mih-ee!“
Tüüuun mihe ei ole sedä kuulu.
Kikas lennänu paku otsa, soputen siibu ja õiganu kigest kõrist:
„Kas te kuule-dee? Kas te kuule-dee?“

Kits lasken oma „Mih-ee!“ iki
kah sinna vahele, senikavva ku
tüümihe viimäte vaateme tullu,
mes sääl ädä om.
Siga jättän sis songmise järgi,
näidänu kärsäge sinnapoole, kos
kits kinni olli, ja röhkin: „Õkvaõkva! Õkva-õkva!“
Mihe löüdängi sis kitsi kätte ja
pästän valla.
Eesti rahvajutt
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Otsi ruute siist vällä 10 jänesse nimetust! Loe edes- ja tagaspidi, alt
üles, ülevest alla ja viltu kah!
JÄNES, LEEDUK, LEEBIS, LITU, KÜÜPJALG,
AAVIKUEMÄND, AAVIKUESÄND, VÄLEJALG,
PIKKKÕRU, KIKKKÕRU
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U vvembet lugemist
S

arjan “Eesti metsanduse suurmehed” om vällä tullu Ilmeti
Kaupo eluluuraamat.
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Värvi pilt iluste ärä!

Mulgimaa Uhkuse aunime kandje, Mulke Seltsi kavvaaigne nõnamiis, Mulgi Kultuuri Instituudi uvveste asuteje ja mõtsandustegelane Ilmeti Kaupo om põneve elukäiguge inime, kes kõnelep raamatun oma luu latsepõlvest kuni siiamaani. Muduki saave sõna kah
sõbra ja kaastiilise.
Lugude man om ulka päeväpilte. Raamatu and Ilmeti Kaupo 90.
sünnipäeväs vällä Jõgevamaa Metsaselts.

Nalla kah

Tüdrik tulep lasteaiast kodu
ja kõnelep emäle, et sõbral
sündüs väike veli. Emä tahap
teedä, kas vellel nimi kah om.
Tüdrik mõtlep ja mõtlep, sis
lüüp nägu säräme: „Jõekalda!“
(Laits olli nimes saanu Kristjan.)
Lugu om tõeste sündünü.

***

Aigemajade tuudi suurte tuleaabuge miis. Pääle mihe läbikaemist ütel tohter: “Pääle tule
põletedu aabu om teil viil pallu
luid kah murretu. Mis juhtusi,
millest nii võise küll tulla?”
Miis vastu: “Pritsumeestel es
ole vett üten, kistutiva tuld lapjudege, kurivaimu.”

***

Nädälilõpp olli jällekine kätte jõudan ja jahiseltskond sääd
endid mõtsa minekile. Naine
nakas tsäunme, et võetegu tedä
kah jahti üten. Sõneli na, mis na

sõneli, viimäs pidi miis iks naise
üten tulla luppame.
Jõud jahtkond mõtsa. Võtseve endid sõõriku pääle kokku ja andseva egäle ta tegemise
kätte. Sis ütel miis naisele: “Sa
jäät nüid siiäde rahendiku veere
pääle. Me lääme meestege põtra
aama. Ku põder tulep, ei ole sul
muud, kui pane aga pauk pihta.”
Miis esi läits muduki üten
tõiste jahilistege jõe viirde jahimajade pidu pandma. Enne
peris õdagut tulli mihel naine
miilde. Jõud miis rahendiku
viirde ja midä ta näie: Määndsegi suure looma raibe om kesk
rahendikku, naine juusk, püss
kähen, ütel rohilidse vormirõõvige mihel perän ja rüük: “Sii
om miu põder! Miuu!!!”
Miis, kes iist ärä juusk, rüük
üle õla vasta: “Om küll siu! Om
küll! Las mul inne tal satul sälläst ärä võtta!”

***

Üits miis läits naabrenaase
manu. Naane palunu, et terite
väitse ärä, seni ku ta ennest valmis sääd. Miis terit üte, terit tõise ja akas mõtleme: “A kes meil
kodun väitse ärä terit?”

***

Vangimajan küstäs uvve
käest, mille peräst ta istup ja
pallu aastit sai.
“Kaitskümmend viis kalapüügi iist.“
“Kes selle iist 25 annap?”
“Mia püünsi lõhkeainege.
Visassi dünämiidi vette ja kos
käis käräk! Kõtu ollive ülespidi
kuvvel kilul ja 30 tuukrel.”

***

Enne karantiini: ma es käi
kuskil ja es tii midägi.
Karantiini aal: kah ei käi kuskil ja ei tii midägi, a tunne ennest ku täädlik kodanik.

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna. Kirjute sii
juti pääle!
MUNEP LEHM NOKAST SUUST KANA NÜSSÄP.

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

KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
Vastavalt kehtivatele piirangutele ei ole lubatud siseruumides avalike koosolekute ja ürituste, sealhulgas konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseansside korraldamine ning meelelahutusteenuse osutamise kohas ning
näituseasutustes viibimine.
Ootame paremaid aegu. Jälgige reklaami!
HALLISTE RAHVAMAJA
Veebruarist maini toimuvad virtuaalsed soome-ugri muinasjuttude laupäevad Halliste rahvamaja FB-lehe kaudu.
HALLISTE RAAMATUKOGU
3.–31.05 raamatunäitus „Raamatud aitavad aega maha
võtta“
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
1.04–31.05 I korruse fuajees Henrik Hürdeni isikunäitus.
Kolme viimase aasta näitustelt kogutud teosed.
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
3.–31.05 näitused „Skandaalne kirjanik Kaur Kender 50“ ja
„Aidi Valliku 20 raamatut“
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
Kultuurimaja kutsub üles südamekuul liikuma!
UUE-KARISTE RAHVAMAJA
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja
Monika Erreline.
Täiendav info telefonil 5348 2842

KOGUDUSTE TEATED
Jumalateenistuste pidamine sõltub Vabariigi Valitsuse
piirangute leevendamisest.

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
25.04 kell 14 jumalateenistus armulauaga
9.05 kell 14 emadepäeva jumalateenistus armulauaga
23.05 kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistuste pidamine aprillis ja mais sõltuvad VV piirangute leevendamisest.
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus tel 5341 3394,
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Kui soovid ristimist, leeritamist, laulatust, matust, pihti, eestpalvet või vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Koguduse juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797
Veebiinfo: www.facebook.com/Halliste Püha Anna kogudus

Täname liikmeannetuste ja toetuste eest! Annetused
EELK Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas SEB
EE881010302007156001 või koguduse nõukogu
liikmete kaudu.
Toeta kiriku renoveerimist! Oleme algust teinud kiriku
renoveerimistöödega, mis algasid piksekaitse paigaldamisest,
vihmaveesüsteemide korrastamisest ning kirikutorni ülaosa
renoveerimisest. Toeta kiriku renoveerimist annetusega
pangas SEB EE 881010302007156001 märkides selgitusse
„Kiriku remondi heaks”. Aitäh!

KARKSI PEETRI KIRIK

TÕSTUKIJUHTI

Tööülesandeks on saematerjali tõste- ja veotööd laos.
Vajadusel väljaõpe ettevõtte poolt.
Eeldame autojuhilubade olemasolu
Omalt poolt pakume uut tõstukit, tööriideid ja konkurentsivõimelist
palka.
Töö asukoht: Karksi-Nuia
Tööaeg: vahetustes hommikuti ja õhtuti
Liitu meiega, saates meile CV või helistades E–R kl 9.00–16.00
tel+372 435 1370 textuur@textuur.ee või kandideeri läbi CV-keskuse

Piiri talus saadaval söögikartul Gala,
Nixe, Penny 0,30 €/kg ja seemnekartul
0,20 €/kg, porgand 0,50 €/kg.

Alates maikuust saadaval laias valikus
köögivilja, maitsetaimi ja lilletaimi.
Info tel 510 1491 või kohapeal Karksi-Nuias Lilli tee 12.

Kirik on avatud eraviisilisteks palvusteks ja kohtumiseks
koguduse õpetajaga tavapärastel jumalateenistuste päevadel
18. aprillil, 2. mail ja 16. mail kell 14.
Palume võtta ühendust õpetajaga ristimise, leeri, laulatuse,
matuste, pihi ning samuti eelseisvate valimiste asjus tel 521 2518
või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK
2.05 kell 14 jumalateenistus ning valimised. Palume tulla
kõikidel täisõiguslikel koguduse liikmetel hääletama, valime
kogudusele nõukogu. Kohe seejärel valib uus nõukogu juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.
Hooldajaõpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
arvo.lasting@eelk.ee, 524 9654,
Facebook: Arvo Lasting ja EELK Mõisaküla kogudus

Kurjad Plaanid Mulgimaa jaanitulel
Covid-19-l on meiega
juba üle aasta olnud päris kurjad plaanid. Kohe
nii kurjad, et ähvardas
käesoleva aasta suve lukku keerata! Elu on alati
kulgenud oma tõusude
ja mõõnadega ning enne
paremuse poole liikumist
tuleb ikka päris põhjas ära
käia. Sadu nakatunuid
haiglates, meditsiinitöötajate ennastohverdavad
meeletud ületunnid ning
viimase piirini keeratud
riigi lukustus on minu
arust piisavalt sügav auk,
millest sügavamale oleks
minna ainult üks samm
– komandanditund ja sõjavägi tänavatel. Tänu
eestlastele omasele kannatlikkusele ja hoogustunud vaktsineerimisele
oleme õnneks hakanud
vaikselt, kuid järjekindlalt sellest august välja
ronima. Lisame siia veel
tärkava kevade ja päev
päevalt suureneva positiivsuse ning nii see suvi
saabki taas olema meie.
Kuigi maailm ei pruugi
enam kunagi olla selline
nagu enne pandeemiat,
siis ühes võivad kõik kindlad olla – jaanipäevaks
kõrgeks kasvab rohi. Samuti selleski, et jaanid
tulevad Mulgimaal käsikäes Kurjade Plaanidega!
Just sellist nime kannab

Otsime oma meeskonda

TNP Konsultatsioonid OÜ otsib

ÕDE

MULGI HÄÄRBERISSE Viljandimaal.
Kui Sul on avatud süda, õe diplom ja isikliku auto
kasutamise võimalus helista 634 5177, 5560 6268
või kirjuta tnpkonsult.personal@gmail.com

Halliste Põhikool ootab
2021. aasta sügisel
1. KLASSI ASTUMISE

AVALDUSI.

Vastuvõtuavaldus palume saata meiliaadressile
hallistepohikool@mulgivald.ee või postiaadressile Halliste
Põhikool, 69508, Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandimaa.
Avalduse blanketi ning täiendava info leiate Halliste Põhikooli
kodulehelt https://www.halliste.vil.ee.

Ostame kasvavat
võsa Teie kinnistutelt
Mulgi vallas.
Kraavid, metsaalad, põllualad, teeservad ja talukohad.
Tempke Majandus OÜ,Tauri Õigus, tel 5345 8630.

Verivärske tantsuansambel Kurjad Plaanid on valmis kohe, kui üritused lubatud, lavale astuma. FOTO: ERAKOGU

verivärske, tantsumuusika maailmas kindlasti
väga kõrget lendu tegema
hakkav duo. Õnneks on
Kurjade Plaanide enda
eesmärgid hoopis teistsuguse, rõõmu ja naudingut
pakkuva alatooniga.
Kurje plaane hakkasid
märtsi alguses pidama
endiste ansamblite Patune
Pool ja Topeltmäng asutaja
ja eestvedaja Edvin Petrov
ning solist Rita Liiver, kes
tuntud Respektist ja Nightlight Duost. Plaanid
päädisid koheselt leibade

ühte kappi panemisega ja
esimese linnukese „Täna
naabrid ei maga“ üllitamisega. Selliselt kahurväelt hakkab hitte kindlasti tulema ühtejutti, kuid
ei meie ega nemad saa
ilma vanade projektide
lauludeta. Seega tulevad
kindlasti esitamisele sellised tuntud tantsulood,
nagu: „Dolce Gabana”,
„Sul vastan jaa”, „Puudub
piir“, „Karjun kui loom”,
„Minust mööda ei saa”,
„Süda karjub jaa” jne.

Rohkem infot leiate Mulgimaa Jaanituli Facebooki
lehelt. Kuigi hetkel võib
kindel olla ainult selles, et
midagi kindlat pole, siis
vähemalt mina ei ole veel
püssi põõsasse visanud.
Toetugem ühiselt ütlusele,
et lootus sureb viimasena
ja anname pandeemia
seljatamiseks finišisirgel
endast ainult parima!
Olge terved ja Mulgimaa
jaanitulel näeme!
ALMAR KALAM
vastutav korraldaja

IDEAALNE KLIIMA SINU KOJU JA
KONTORISSE!
Kvaliteetsete ja energiasäästlike õhk-vesi
ja õhk-õhk soojuspumpade müük ja
paigaldus.
Teostame objekti ülevaatuse ja leiame
sobivaima lahenduse.
Küsi pakkumist: kliimaspets@gmail.com
Või helista: 557 49 94
511 85 83

Teated ja reklaam
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Mulgi valla infoleht

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
8. veebruaril sündis Anne-Mai Ivanovi
ja Erki Liiva perre poeg DOMINIC
7. märtsil sündis Liina Koppelmani ja
Keio Kerme perre poeg KRISTOFER
10. märtsil sündis Kadily Valgiste ja
Marko Kanguri perre poeg KASPAR
25. märtsil sündis Maarja Kõrmi ja
Riimas Pärdi perre poeg ARMIN

1. MAI
VALENTINA KURVITS

85

PEETER TALU		

83

VELLO PUGAL		

82

12. MAI

VAINO KAUNISSAAR

80

SALME RUMMI		

EEVI HUNT		

75

HELGI-LUULE TALV

22. MAI
84

85

13. MAI
3. MAI

TIIU SEPP		

ANNI PILK		

93

LEILI-LINDA KUUT

89

4. MAI
HELJE LUHASTE		

26. märtsil sündis Kadri Kase perre
poeg STEFAN

11. MAI

83

ARVO KUUSK		

70

23. MAI
ELMAR OKAS		

81

LUULE LUTS		

75

70
24. MAI

14. MAI

HELJU AIDLA		

89

LINDA TANI		

89

VILMA RUUBEL		

89

MAIE TIIDU		

81

VALVE KÄÄRA		

87

MILVI BACHMANN

85

MARE HALLISTE		

80

AGU MALKEN		

70

90
16. MAI

5. MAI

LEONTINA VAHER		

MAIDO LEPIK		

84

86

ENDEL LUTS		

84

HELDI-MELAINE KOPPEL 86

OLGA KÕOLEHT		

84

25. MAI

MAIMU LAAS		

81

JEVGENI SEMJONOV

AHTO RIST		

75

6. MAI
MAIE LEIMANN		

82

7. MAI

18. MAI

26. MAI

ALEKSANDER PIHLAPUU 86

LAINE SARV		

85

VELLO STAALFELDT

83

MAIE LOIT		

70

PILVI VANKER		

91

IVI-HELJO HARJU		

82

ARNOLD URB		

85

MAIA SAIDLA		

80

27. MAI

IVAR SOON		

70

LEMBIT PINT		

83

8. MAI

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

Melplan OÜ, elektritööd,
tel 5804 6834,
Melplanou@gmail.com

LEINI RIIS		

81

20. MAI

EHA AVERJANOV		

70

LEILI KOIT		

9. MAI
ELLI ERG		

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

21. MAI
82

10. MAI
META HAAMER		

91

SILVI SAAR		

89

PAUL HANSEN		

70

MAGDA KASK		

89

ERICH POST		

88

MAIJA NELLIS		

81

MÄLESTAME

BORIS HAPONEN

25.02.1942–2.03.2021

6.09.1949–19.03.2021

VALERI VOLKOV

HEINO PALITS

20.08.1953–4.03.2021

10.02.1943–21.03.2021

ANNE SARK

SALME-ELLEALEKSANDRA NOGU

22.04.1954–5.03.2021

ELFRIEDE KUUSKSALU
5.10.1933–12.03.2021

KALJU KIVIT
23.12.1941–18.03.2021

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

24.06.1945–27.03.2021

PJOTR GORJATŠKO
15.07.1939–27.03.2021

ARTUR AAVASTIK
15.05.1951–28.03.2021

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

VILMA VALLAS		

89

HILJA HEINSALU		

86

MAI PEHME		

85

ANNE KEKIŠEVA		

80

30. MAI
AAVO KIKAS		

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

RAIVO-ADO ALLIK

29. MAI
86

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

86

