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Mõtisklusi emadepäeval

Autor koos oma vanima tütre Maiga koosolemise aega nautimas.					

Emaks olemine on suurim õnnistus, mis olla saab.
Meie ema on alati usaldanud ja toetanud meie
valikuid. Ma ei mäleta, et ta
oleks kunagi häält tõstnud
või meie enesehinnangut
õõnestanud. Ema lõi turvalise ja hooliva kodu, oli ja
on kõigi oma tegemistega
eeskujuks. Meie ema on
unistaja ja tänu sellele on
ta suutnud oma elu korraldada just nii, et on alati
positiivne ning jagab seda
ka teistele. Arvan, et mida
rohkem unistada ja selles
suunas toimetada, seda õnnelikum on elu. Mõttel on
suur jõud ning unistamine
viib edasi.
Tänu ema suurele soovile
luua Lilli loodusmaja, on
ka minul olnud võimalik
kolida tagasi lapsepõlvekoju ning koos emaga töötada. Olen alati teadnud,
et tahan elada maal ning
lastele on see suur väärtus,
et nänn ja taadu elavad
naabertalus ning iga aeg
saab neile ise külla jaluta-

da, nänniga konnakudu
vaatama minna ja taaduga
midagi ehitada. Kõik suuremad tööd saab ühiselt
tehtud nagu vanasti, kui
elas mitu põlvkonda koos.
Pärast esimese lapse sündi
mõistan oma ema hoopis
paremini, sest tean mida
tähendavad rõõm ja mure
laste pärast. Temal oli seda
lausa neljakordselt. Meil
õdede ja vennaga on tänu
sellele olnud väga armas
koos kasvada ning nüüd
täiskasvanuna saame üksteisele toeks olla.
Ei kujutagi ette, kuidas
vanasti see laste kasvatamine nii lihtne oli, et samal
ajal käidi tööl ning kodus
oli suur majapidamine ja
loomad. Ehk aitasid kõik
teised tegevused hoida
ema tegusa ja erksana.
Tänapäeval räägitakse lastega seotud raskustest rohkem. Minule on suureks
toeks vanemate lähedal
elamine, kes alati on valmis
lastelastega tegelema ja
neid hoidma. Tänu sellele

olen saanud laste kõrvalt
mitmes koolis käia ennast
täiendamas.
Lapsed on meile olulised
õpetajad, nad peegeldavad
meie käitumist ja tundeid,
on siirad ning uudishimulikud. Lisaks kõigele muule
olen tänu oma järeltulijatele õppinud aega teistmoodi
väärtustama. Esiteks ei ole
mõistlik lastega kuhugi
kiirustada, sest meie kallid
väikesed inimesed ei saa
aja mõistest veel aru ning
tagant utsitamine ei aita
kaasa. Samuti on oluline
olla laste jaoks olemas ning
pühendada oma aega nendega koos toimetamisele.
On loomulik õppida läbi
tegevuste. Nii nagu meie
õppisime vanemate kõrvalt
tegema kõiki koduseid
töid, õpetame samamoodi
ka oma lapsi. Meie nelja-aastane tütar on juba
mitu aastat erinevaid toite
valmistanud, küpsetanud,
õmmelnud. Ta tahab alati
abiks olla ja proovida, nii
et pahteldamine, haamriga
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naela löömine, kitse lüpsmine, seemnete külvamine
ja kõik ülejäänud põnevad
tegemised kodus on temal juba proovitud ning
omamoodi selged. Lastega
koos toimetamine nõuab
ilmselgelt rohkem aega,
kuid samas on õpetanud
olema kannatlik, keskenduda just sellele tegevusele
ning kokkuvõttes on sellest
mitmekülgselt kasu kõigile.
Kunagi tundus väga imelik, et ema meid pidevalt
kiitis. Nüüd lapsevanemana saan temast väga
hästi aru. Ka minul on
oma „tähed”, kelle tegemisi tunnustada ja toetada,
keda julgustada ja armastada. Arvan, et ema üheks
ülesandeks ongi olla oma
lapse kõige suurem fänn,
sest kes siis veel kasvataks
lapse enesekindlust ja teda
niimoodi armastaks nagu
ema. Aitäh Sulle, Ema!
LIINA LAANEMETS

prillikuu lõpp ja mai algus on harjumuslikult
tähistanud suvise turismihooaja algust ning
sellega seoses ka inimeste tavapärasemast aktiivsemat
liikumist. Kannustamas on soov läbi avastamise ja
külastamise kogeda uut ja põnevat. Seda nii kodukoha lähedal kui kaugemates paikades. Tulenevalt
tervisekriisist on ka seekordselt suvi tulemas teistviisi.
Igapäevaselt peame oma tegemisi ja käimisi planeerides arvestama pidevalt muutuvate piirangutega, mis
vähendavad ohtu igaühe tervisele. Harjumuspäraseks
on saanud, et välja kuulutatud sündmus korraldajast
mitteolenevatel põhjustel edasi lükatakse või hoopis
ära jäetakse.
Eelmise aasta kogemus näitab, et vaatamata sellele
on liikumist, mille märksõnadeks vabas õhus, looduses, pere ja sõpruskonnaga, vägagi palju. Esmakordselt sel sajandil ületas riigis siseriikliku huvireisimise
osakaal välisturistide osakaalu.
Seda, mille üle uhkust tunda, avastada iseendale ja
näidata külalistele, on Mulgi vallas hulgaliselt. Selleks,
et infot koondada ja senisest paremini kättesaadavaks
teha, oleme Karksi-Nuia turismiinfopunkti kolinud
uude asukohta. Nüüd asub Mulgi valla keskne infopunkt aadressil Viljandi maantee 2a, endise Kadri poe
ruumides. Sinna koondub kogu valda puudutav infomaterjal ning laiapõhjalisem mee ja meenete müük.
Korrastame vallale kuuluvad kõrvalhooned ja sisustame õueala. Ühes erinevate väljapanekutega – Killukesi
Nuia EPT-st, kunstnik Marko Mäetamme nooruspõlve
kodu, Karksi-Nuia AMS, on moodustumas atraktiivne
kultuurihoov. Selleks, et luua head avalikku ruumi,
teeme peagi üleskutse, mille raames saad Sinagi teada
anda, mida sellel alal kõige meelsamini näha sooviksid.
Turismiinfopunkt on
kõigile avatud alates 24.
maist E–N 10.00–18.00
ja R 9.00–15.00. Peagi
lisandub ka laupäevane
lahtiolekuaeg.
Avastamisrõõmu ja
kaunist kevadet!

IMRE JUGOMÄE

Lõkkes võib põletada vaid puhast puitu
Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline just
kevadel, kui võetakse ette suurpuhastus kodus ja aias.
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
vallavalitsusest, need on kirjas kas jäätmehooldus- või
heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on lubatud, ära lisa sinna olmejäätmeid, vaid põleta ainult kuivi oksi. Puulehed
ja muud taimed sobivad paremini kompostimiseks,
mitte põletamiseks. 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.
MARI KALA

Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooniosakond
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MULGI VALLAVOLIKOGUS
15. aprilli istungil
Osa võtsid volikogu liikmed: Eveli Allik, Kerti Einstein,
Olavi Israel, Kati Kuusk, Merju-Mai Leiaru, Leo Liiber,
Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Reet Paju, Jüri Patune, Aimar
Peterson, Peeter Rahnel, Mari Saarela, Tarmo Simson, Urmas Suurpuu, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Siret Vene, Taevo
Viitas, Villu Võsa. Puudus Raimond Tammoja.
Otsustati võtta 2022. aastaks Mulgi vallale rahaline kohustus
Mõisaküla hoolekandekeskuse rajamisega seotud täiendavateks kuludeks summas 276 916 eurot ja anti vallavalitsusele luba hankelepingu sõlmimiseks edukaks tunnistatud
pakkujaga OÜga Mapri Ehitus hoolekandekeskuse ehitamiseks maksumusega 1 408 320 eurot koos käibemaksuga.
Otsustati vabastada Aam OÜ Abja-Paluojas Tiigi tn 1 äriruumi rendi tasumise kohustusest ja EKNK Mõisaküla kogudus
Mõisakülas Pärnu tn 43 ning Pärnu tn 45 äriruumide rendi
tasumise kohustustest 11. märtsist 2021. a kuni Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud piirangute lõppemiseni.
Võeti vastu Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse kord, millega reguleeritakse Mulgi vallas elavate
7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist
valla eelarvest.
Kinnitati Õisu lasteaia arengukava aastateks 2021–2024.
Kinnitati Halliste rahvamaja põhimääruse uus redaktsioon.
Suurendati Karksi-Nuia kultuurikeskuse töötajate koosseisu 1. maist 2021. a rahvatantsujuhi 0,5 ja koorijuhi 0,5
ametikoha võrra.
Algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering AbjaPaluoja linnas Tikuti kinnistul (pindala 21 712 m²) kinnistu
jagamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ning kaubandushoone ja seda teenindavate infrastruktuuride rajamiseks.
Otsustati võõrandada otsustuskorras Mulgi vallale kuuluv
hoonestatud kinnistu aadressil Halliste alevik, Jaama 20
kinnistu pindalaga 8515 m2 Jannes OÜle hinnaga 8500 eurot
ja korteriomand Ringi 11–9, Õisu alevik otsustuskorras Liivi
Kihnule hinnaga 2880 eurot.

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu”
Keskkonna - ja heakorrakomisjon ootab kandidaate Mulgi
valla heakorrakonkursile „Kaunis kodu”.
Hea vallakodanik, kui sa märkad heakorrastatud kinnistuid, anna sellest teada 1. juuliks aadressil mulgi@
mulgivald.ee
Heakorrastatud objektid selgitatakse välja järgmistes
kategooriates:
• elamud (eramajad, rida- ja korterelamud tihe- ja hajaasustusalal, talumajapidamised);
• äri- ja tootmishooned
Hindamise aluseks on Mulgi valla heakorrakonkursi
Kaunis kodu läbiviimise kord.
Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud.
Lisainfo: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees
Rein Tarkus, telefon 511 0314

M u gi Sõna
Koostajad:

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

Mare Torim
Info tel
mare.torim@karksi.ee 435 5526

Miks see just meiega juhtuma pidi?
„Miks see just meiega
juhtuma pidi?“ Tuleb tuttav
ette? Need on tihti esimesed
sõnad, mis tulevad keelele,
kui on juhtunud õnnetus.
Kui mitte endaga, siis juhtub õnnetus lähedase või
tuttavaga ja taas kerkib tuttav fraas pähe. Juba parem
küsimus on, mida saanuks
teha teisiti? Õigem oleks
alustada kohe küsides, mida
ma saan praegu ära teha, et
minuga õnnetust ei juhtuks.
Kui vähegi tähelepanelikult
ringi vaadata on näha, et
enese kaitseks on teha palju.
Olgem ausad, su heaolu eest
ei seisa keegi teine keegi, kui
meie ise. Väikeste tegevustega annab ohutuse tagamiseks palju kokkuvõttes palju
saavutada.
Kütteseadme kasutamine
Kütmiseks ei sobi puitmaterjalid, mis on värvitud,
immutatud või muul viisil
kemikaalidega töödeldud.
Samuti ei tee ahjule head
prahi või märja puuga kütmine. Sellest tekib kütteseadmesse pigi, mida ei
suuda sealt eemaldada isegi
korstnapühkija. Põlema
minnes pigi paisub, lõhub
kütteseadme osad, millest
tekib otsene tuleoht hoonele.
Tihti näevad päästjad,
et kütteseadme esist kohustuslikku mittepõlevast
materjalist katet ei peeta
oluliseks. Veel halvem, kui
me leiame küttekolde eest
„ootava“ põlevmaterjali.
Kuuleme juttu: „Ma olen
hoolas ja midagi ju ei ole
juhtunud“, kuid samas on
põrandal põlemisjälgi näha.
Siiamaani on vedanud, aga
kui õnn lõpuks otsa saab?
Tihti on õnnetuste põhjuseks väike laiskus või mu-

gavus. Tuha õue viimata
jätmine ja selle esikusse
tõstmine? Teate ju, et see
tuleb lõpuks ikka välja viia?
Parem oleks ruumidest oht
eemaldada kohe, sest tulised söed kipuvad tuhas
säilima ja sealt ka aegajalt
välja tulema. Eriti lihtsalt
süttib tulekahju, kui tuhk
pannakse plastämbrisse või
kilekotti.

„Rege rauta suvel,
vankrit talvel„
Rikkest kütteseadmes,
hooletusest kütmisel või
tahma süttimisest saab alguse iga kümnes tulekahju.
Kevadel on paras aeg kütteseadmete üle vaatamiseks ja
puhastamiseks, et õnnetusi
vältida. Puhastatuna kestab küttekeha kauem ja ei
sea ohtu inimeste elu ega
vara. Seadme hooldust ei
tasu jätta sügiseks, aktiivse
kütmisperioodi algusesse,
kui tahm korstnas kinni ja
korstnapühkijate järjekorrad pikad.
Õnnetuste vältimiseks
soovitab päästeamet aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid puhastada vähemalt kaks korda aastas ning
hooajaliselt kasutatavaid
seadmeid üks kord aastas.
Korra viie aasta jooksul
peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja
ühenduslõõri puhastama
korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes annab
ühtlasi ülevaate kütteseadme seisukorrast.
Eramajades võib korstnat
pühkida ka ise, kuid korra
viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama
kutseline korstnapühkija.

Karksi-Nuia paisjärve
detailplaneeringu kehtestamine
Mulgi Vallavalitsus kehtestas 4. mai 2021.a korraldusega nr 380 Karksi-Nuias Karksi-Nuia paisjärve
kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on Karksi-Nuia paisjärve puhkeala korrastamine aktiivseks vaba aja veetmiseks ja
Rahvaparki matkaraja loomine. Detailplaneeringuala
suurus on ligikaudu 37 ha. Detailplaneeringuga ei
muudeta katastriüksuste piire ega kavandata uusi
hooneid. Planeeringuga kavandatud elluviimisel ei
kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks
ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu
inimese tervist ja heaolu. Ala korrastamisel luuakse
võimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks looduses, seetõttu on majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud eeldatavalt positiivsed.
Planeerigu elluviimisel paraneb maastikukaitseala
looduskeskkonna kasutamine ja selle säilimine.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Mulgi
valla kodulehel https://mulgivald.ee/karksi-nuia_puhkeala_dp

Nii pole ilus.

Korterelamutes, ridaelamutes, peab küttesüsteemi
puhastama igal aastal vähemalt korra kutsetunnistusega korstnapühkija. Kui
tekib väiksemgi kahtlus oma
küttesüsteemi korrasolekus,
tasub need kindlasti lasta
üle vaadata kutsetunnistusega korstnapühkijal ja
esitada talle julgelt küsimusi. Korstnapühkija vilunud
silm aitab märgata ka muid
tuleohutu põhjustavaid
probleeme. Hooldatud ja
kontrollitud kütteseadme
eest pole korstnapühkija
tasu kunagi liiga kõrge.
Punane kukk ei hüüa tulles,
kuid korstnapühkija suudab
teda juba varem ohjata.

Muutused
Käesoleva aasta märts
tõi kütteseadme omanikele
mitmed uued kohustused.
Elu muudeti veidi mugavamaks. Enam ei pea me meeleheitlikult meeles pidama,
kuhu sai pandud korstnapühkija tööd tõendav akt või
millal viimati korstnapühkija kütteseadmeid hooldas ja
kontrollis. Alates esimesest
märtsist kannavad korstnapühkijad kütteseadmete
hooldused kütteseadmete
portaali, mis on leitav vee-
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biaadressil https://kuttesusteem.paasteamet.ee/login.
Teine oluline muudatus
on vingugaasianduri kohustuslikuks muutumine. Kui
jälle tundub, et keegi kusagil
püüab meid kiusata, siis ei
ole see tegelikult nii. Selle
seadme olulisusest on palju
räägitud, kuid suhteliselt
vähe on olulist abimeest soetatud. Samas tuleb päris tihti
kiirabile või päästeametile
teateid mürgisest vingugaasist tingitud terviseriketest ja
õnnetustest. Vingugaasiandur on väärtuslik abimees,
kes annab märku, kui kütteseade ei tööta hästi või siiber
on liiga vara suletud. Meie
ellu tuleb peaaegu iga päeva
juurde asju, mis teevad elu
mugavamaks ja lihtsamaks
ning võtame need käed avali
vastu. Miks ei võiks samuti
suhtuda ohutust tagavatesse
seadmetesse?
Ohutus on meie elus oluline ja me ootame seda ühiskonnalt tervikuna. Igaüks
peab aga selle loomiseks ise
panustama. Kuidas ja millele
veel tähelepanu pöörata,
sellest juba järgmine kord.
ALOR KASEPÕLD
Viljandimaa päästepiirkonna
juhataja

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
algatamise teade Tikuti kinnistul Abja-Paluojas
Mulgi Vallavolikogu 15. aprilli 2021. a otsusega nr
193 algatati kinnistul aadressiga Abja-Paluoja Tikuti
(katastritunnus 10701:004:0013) üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise
vajadus tuleneb AS OG Elektra soovist rajada kinnistule
1-korruseline kaubandushoone Grossi Toidukaubad.
Planeeritava kinnistu pindala on 21 712 m². Tulenevalt
Planeerimisseaduse § 142 lõikest 6 koostatakse keskkonnamõju eelhinnang ja vajaduse korral keskkonnamõjude strateegiline hindamine lähtudes keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33
lõigetest 4 ja 5 sätestatud kriteeriumitest ning § 33 lõike
6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.
Planeeritaval alal kehtib Abja Vallavolikogu 14.08.2008
otsus nr 244 kehtestatud Abja Valla üldplaneering, mille
kohaselt on ala reserveeritud peamiselt P1 puhkealaks,
millel puudub hoonete ehitamise õigus ning millele tohib
ehitada vaid rajatisi. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise,
lähteseisukohtade kinnitamise ja keskkonna eelmõju
koostamise otsusega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel https://mulgivald.ee/et/uudised-ja-teated/ ja Mulgi
Vallavalitsuses (Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald).
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SAAME TUTTAVAKS

Evelin
Pissarenko
Alates 10. maist töötan
Mulgi vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti ja
ajalehe Mulgi Sõna toimetaja ametikohal.
Minu juured on Mulgimaa viljakas mullas, lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Karksi-Nuias. See
imekauni loodusega paik
ja siinsed soojad inimesed
on mõjutanud mind sügavalt ning saatnud südames
läbi elu.
Väikese tüdrukuna armastasin vanaema Aime
õunapuuaias mängida ja
loodust vaadelda. Tundsin
iga puud, põõsast ja kivi.
Aitasin vanaema loomade
talitamisel ja majapidamistöödel, käsin temaga
heinateol ja seenel-marjul.
Vanaema maalähedus, talupojamõistus ja elutarkus
on minusse püsiva jälje
jätnud. Ema Merikesega
käisin juba päris pisikesena
sageli Tallinnas, ta viis mind
teatrisse ja kontsertidele
ning olin kaasas ta tantsutrennides. Nii sain üsna varakult mitmekülgse ettekujutuse elust ja kultuurist nii
maal kui linnas. Küllap on
ilmekas ka minu tolleaegne unistus trükimasinast,
et kirjutada, mida mõtlen
ja hobusest, et ratsutada,
kuhu soovin. Aastad on
läinud ja kumbagi pole mul
siiani, aga võibolla on need
transformeerunud arvutiks
ja autoks – kes teab.

Kooliaeg oli minu jaoks
aktiivne ja kaasahaarav.
Näiteks laulsin õpetaja IviHeljo Harju juhendatavas
ansamblis ja õpetaja Syrle
Eesiku juhendatavas laulukooris, tegelesin rahvatantsuga Leili Naela käe all ja
õppisin Karksi-Nuia muusikakoolis kannelt õpetaja
Pille Bergmanni juures.
Mäletan koolidevahelisi
mälumänge, matemaatika
olümpiaade (mille eest
olen tänulik õpetaja Ülle
Värgile, kes mind mitmeid
kordi suurde Tartu linna
saatis – see oli mulle elamus
ja au), kooli aula diskosid,
klassiõhtuid, õpetaja Valentina Taliaru eestvedamisel
toimunud põhikooli suursündmusi koos näidendite,
paroodianumbrite, stiilipidude ja muu lahedaga ning
kooli raamatukogu. Raamatud on olnud minu suured
sõbrad kogu elu. Eraldi rolli
mängisid ürgorg, järved,
metsad, lossivaremed ja
vana puust rahvamaja, kus
toimus alati midagi köitvat.
Pärast põhikooli lõpetamist läksin õppima Tallinna
Georg Otsa nimelisse muusikakooli kandle erialale
ja selle lõpetades Tallinna
Diakooniakooli, erialaks
hooldusõde-hingehoidja.
Sain kogemusi nii kandleõpetajana laste muusikakoolides kui hooldusõena
lastehaiglas, andsin lastele
ka eratunde ja käisin hooldustöö praktikal mitmetes
paikades, alustades hooldekodudest ja lõpetades
naiste varjupaiga ning supiköögiga. Pere luues ja

Päevakeskuse tegemisi
esimese lapse sündides
kandis tee mind Tartusse.
Uudishimu maailma vastu, soov rohkem ennast ja
teisi mõista ning igatsus
maailmale omalt poolt midagi ilusat anda ja parema
sünnile kaasa aidata on
olnud alati mulle omane.
See viis mind iseõppimise
ja loomise põnevale rännakule. Alustades pisipoja
kõrvalt kontserdiplakatite
ja plaadialbumite kujundamisega ning väiksemate
kontsertide reklaamimisega, viis see teekond aina
suuremate ettevõtmisteni.
Tänaseks olen töötanud
üle kümne aasta meedia ja
turunduse valdkonnas, mis
on seotud Eesti kultuurimaastikuga. Koostöös oma
kauaaegse loomepartneri
Oleg Pissarenkoga olen
ellu kutsunud ja arendanud
mitmeid kultuuribrände.
Olen töötanud kümme
aastat rahvusvahelise Tartu jazz- ja rütmimuusika
festivali IdeeJazz haldus- ja
loovjuhina ning neli aastat
ka Eesti ainsa jazzkultuuri
ajalehe Jazzi Pala toimetajana. Tartu Jazzklubis ja selle
filiaalides Narvas ja Põltsamaal olen kaasa aidanud
kokku ligikaudu tuhatkonna sündmuse toimumisele.
Minu töö on sisaldanud
lisaks sündmuste korraldamisele ja turundamisele
ning artiklite, intervjuude
ja teiste kirjutiste loomisele
ka veebilehtede ehitamist
ja haldamist, brändi disaini,
kontseptsiooni ja terviklahenduste loomist ning
trükiste ja digimeedia sisuloomet ning kujundamist.
Samuti oman meeskonnatöö kogemust, osaledes
aastaid festivali toimkonna
tegevuses ning koostöökogemust erinevate asutuste
ja ettevõtetega ühiste eesmärkide nimel.
Läbi elu on minu huvi
olnud vaadelda ja analüüsida ühiskonda ja inimesi –
sealhulgas iseennast – ning
olen teinud seeläbi hulga
tähelepanekuid. Hiljuti
läbisin ka Holistika Instituudi 1. astme Tallinnas, mis

Kauri Sõlg
Karksi-Nuia noortekeskuse noorsootöötaja
Olen 28-aastane elu-entusiast Karksist, hariduselt turundaja ja läbinud
ka hulgaliselt erinevaid
koolitusprogramme. Olles
varasemalt hõivatud juhiabina, tegelesin samuti
enesearenguliste õpitubade, koolituste, praktikate
jmt ettevõtmiste organiseerimise ja turundamisega.
Kui varasemalt oli minu

tegevuste peamiseks sihtgrupiks täiskasvanud, on
edaspidiseks fookuseks
just noorsugu. Minu plaanid noortekeskuse noorsootöötajana on elustada,
toetada ning täiendada
kohalike noorte igapäevaelu uute võimalustega
enesearenguks läbi mitteformaalse õppe edendamise. Soovin võimaldada

kõigile huvitunutele vastavaid tingimusi nende
potentsiaali ja loomingu
väljendumiseks, pakkudes
seda soodustavaid sündmusi ja huviringe. Muuhulgas loodan arendada
kogukondlikku koostööd
kõikvõimalike huviliste
osalusel ning omandada
samaväärselt teadmisi ja
kogemusi.

andis täiendavaid teadmisi
enesejuhtimise, inimestega
suhtlemise ning psühholoogia valdkonnas.
Nüüd on mul au ja rõõm
suunduda tagasi oma kodupaika Mulgimaale ja
loodan, et minu senised
elu- ja töökogemused ning
omandatud oskused saavad olla kasuks ja panuseks
lapsepõlvemaale, siinse elu
järjepidevusele ning arengule. Samas näen elu alatise
õppeprotsessina ning usun,
et see töö ja seonduvad väljakutsed on mulle endale
väga rikastavad ja silmaringi avardavad.
Minu peamised tööülesanded avalike suhete spetsialistina on Mulgi valla
maine kujundamise korraldamine, turundamine ning
valla sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine
ning ajalehe Mulgi Sõna
toimetamise, väljaandmise
ja valmimise koordineerimine.
Olen kogenud, et koostöös on vägi, avatusest sünnib mõistmine ja mõistmisest lahendused. Loodan, et saan kaasa aidata
Mulgimaal olnu, oleva ja
tuleva väärikale, selgele ja
tasakaalustatud kajastamisele, teineteise mõistmisele
ja koostööle ning siinsete
rikkuste, imeliste inimeste
ja pärandi ning potentsiaali
avamisele nii meile endile
kui ka teistele, kes elavad
kaugemal, kuid võiksid
meile vahel külla tulla.
Mulle meeldib üks aastaid tagasi sündinud hüüdlause: hea laeng iga ilmaga!
Kõik, mida teeme, toob teatud tulemusi. Kui soovime,
võime luua need tulemused
ülesehitavad, tujutõstvad
ja ühendusi loovad – olgu
see ilm siis milline tahes.
Ootan põnevusega teiega
kohtumisi, koostööd ning
häid mõtteid ja infot, mis
on seotud Mulgi valla käekäiguga ja siin toimuvaga.
EVELIN PISSARENKO

E-post: evelin@mulgivald.ee

Ja selline see lapivaip meil sai.

FOTO: LAURI SEPP

Mulgi kõigi viie kihelkonna mulgimustrilised padjad.

FOTO: LAURI SEPP

Ajad on olnud keerulised kõikjal, nii ka päevakeskuses.
Kooskäimised on jäänud ära. Vaatamata kõigele oleme käsitöö
tegijatega teinud kodudes erinevaid käsitöid.
Üks uhkemaid ja põnevamaid oli lapivaiba õmblemine,
millega alustasime veebruaris ja meid juhendas Veronica.
Lapivaiba teemaks oli Soome-ugri kultuuripealinn 2021 AbjaPaluoja. Vaiba planeerimise juures olid hästi olulised linaõied,
mulgi mustrid ja muidugi Soome -ugri kultuuripealinna logo.
Ja selline see lapivaip meil sai.
Viimati on valminud Mulgi kõigi viie kihelkonna mulgimustrilised padjad. Oluline oli kasutada ikka mulgimustreid kuna
aprill oli mustrite kuu.
Hetkel on käsil uus käsitööprojekt, aga sellest kunagi hiljem.
Päevakeskuses on KOP-i projektiga saadud pehmejäätise
masin ja küpsetusahi. Kindlasti esimesel võimalusel pakume
jäätist, karaskit ja mulgi korpi.
Oleme teinud väikese näituse meil valminud töödest, mis
on välja pandud akendele, et saaksite osa meie tegemistest.
Ootame, millal saame alustada esmaspäevase jututoaga,
teisipäevase saviringiga ja reedese kokkamisega.
Kolmapäeviti alustame esimesel võimalusel rahvarõivaste
valmistamise kursusega, milleks oleme raha saanus KOP-i
kevadvoorust. Huvilised on oodatud endale rahvarõivaid
õmblema. Rahvarõivakursust juhendab Veronica, kes õpetab
siduma Halliste naise pearätti ning saame ülevaate kuidas
õigesti kanda rahvarõivaid.
Veebruaris alustasime Soome-ugri kaltsuvaiba kudumisega,
kus kootud read kannavad kuduja nime. Ootame vaibakudujaid, et lõpetada alustatud vaip.
Huvilised helistage päevakeskuse tel 436 4405 ja ootame
teid kuduma.
Info kõigi meie tegemiste kohta on päevakeskuse aknal.
MARI SAARELA
Päevakeskuse juhataja-sotsiaaltöötaja

Õisu piimanduskooli 100. aastapäevaks ilmub raamat
Õisu mõisas asunud piimanduskooli 100. sünniaastapäeva eel on
ilmumas A4 formaadis 136-leheküljeline värvitrükis raamat „Siversite
pärand Õisu rahvale“ I osa: Mõis
ja kool.
Selles raamatus on palju fakte
Õisu mõisas töötanud kooli lõpetanud piimandusspetsialistide raamatutest ja teadustöödest, õpetajate
kirjatükkidest, perioodikas avaldatud artiklitest, arhiividest. Siit võib
lugeda SIO Investmentsi tegevusest Õisu mõisas.
Raamat maksab 15 eurot. Ettetellimine toimub 1. juulini 2021.
Tasuda palume pangaülekandega Uue-Kariste Külade Seltsi kontole EE522200221041435769. Selgitusse lisada: ÕISU RAAMAT,
kogus, tellija nimi ja telefoni number.
Infot saab Õisu raamatukogust tel 436 5124.
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Tantsuga läbi elu TUREL 46
Oleme täiesti kindlad,
et 1975. aasta sügisõhtul
uute tantsurühmade kooskäimise plaane arutama
kogunenud seltskonnad
järgnevatest proovidest
väga palju kaugemale tulevikku oma mõtetes ei
rutanud. Hilisemast, paberile jõudnud loost on
võimalik aimata alustajate
õrna unistamist pääsust
järgmisele, Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregati kultuurikavaga
seostamist aimata lubavale
suurele tantsupeole. Unistuste kohtumine tegelikkusega tingis peatselt Abjas ja
Hallistes alustanud tantsupaaride liitumise.
Seltsis tantsu vihtumisega läks aga nii, nagu kogenematutel pidutsejatel
inimkonna hallist minevikust alates juba lugematutel kordadel ennegi läinud
on: esmakordselt jäi kellegi
pilk pikemaks kalendrile
hetkel, mil alustamisest üle
kümnendi märkamatult
mööda oli lipsanud. Juhtub
ju! Sellest äratundmisest
sündinud suur kontsert

ja pidu Uue-Karistes pani
aluse traditsioonile, mis
tänaseni kogu Tureliga
seostatava tantsurahva iga
viie aasta järel korraks kokku toonud on. Meie rühma
tantsija rollis vähemalt
ühe hooaja tantsutarkust
omandades pastlaid kulutanud poisse-tüdrukuid
leidub laias ilmas tublisti
üle saja. Tänastest pastlakandjatest ei olnud esimeses proovis mitte keegi,
kuid loodetavasti liitub
meiega peagi tantsija, kes
sajandal juubelil üht õnnetut pandeemiat muhedalt
meenutab.
Juba varases lapsepõlves
saime kõik tunda saatuse
vingerpusse, mis ettevõetud tegemiste ootuspärased tagajärjed omatahtsi
ära muutsid. Lootus väikese inimese väikeste viperuste kadumisele aastatega
kogunevate elukogemuste
tolmukihi varju oli siis ja
on nüüdki puhas perepoliitiline reklaam, mis pisikahjude leevendamiseks
loodud. Möödunud aasta
esimestel kuudel elasime

kaasa järjekordsele üleilmsele sebimisele linnu-, seaja lehmataudide kannule
ilmunud koroona-nimelise
kangelase seikluste ümber. Uskusime kõrgeimalgi
tasemel, et nii kuulus tegelane meie tähtsusetule
maalapile ei tule. Kui „külaline“ oma volikirjad siiski
esitas, kostitati rahvast kahenädalase karmi, ajutise,
eriolukorraga. Asjaolu, et
käimas on segaduste teine,
aga mitte üldse viimane
aastaring, polnud otsustajate plaanides kindlasti
kirjas!
Turel askeldas oma neljakümnenda juubeli järel
tantsupundile kohaselt
ikka edasi. Igale proovisaalis veedetud talvele
leidsime suure ja põneva
eesmärgi. 2016. aasta suvi
viis meid koos Viljandi
tantsijatega Krakowisse.
Aasta hiljem tegime teoks
Skandinaavia ringreisi.
Külma Nordkapi külastamise järel sobis meile suurepäraselt üks troopiline
seiklus! Suvel 2018 nautisimegi päikest ja eksootikat

Gruusias. Kõigi nimetatud
reiside loomuliku varustuse hulka kuulusid rahvariided ja meile omased
tantsud.
2019. aasta üldtantsupeo
lähenedes pidime tunnistama tõsiasja, et rühma
viimasest visiidist suurele
Tallinna peole oli möödunud tervelt 25 aastat.
Turelile omase tõsidusega
asusime valmistuma selle
tähistamiseks. Arvestades
meie kihelkonna tantsupaaride kesist arvukust ja
laste soositud rändamist
linnakoolidesse, tuli meilgi
suurest Viljandist tuge otsida. Edukalt läbisime Kesklinna kooli lasterühmaga
Pillerkaar moodustatud
pererühmana ülevaatuste
sõela ning saime osaleda
suurel tantsupeol.
Peojärgsel sügisel polnud proovidele teemat
tarvis kaugelt kaeda, sest
rühma 45. sünnipäev koputas uksele. 12. märtsil
2020 pidime kõik ühiselt
juba hoogu kogunud ettevõtmistele hädapidurit
tõmbama. Sellest sündi-

nud segadus on tänaseks
kogu kultuurielule mõjunud suure sõja kahjude
mõõtudes. Püünele trügis
tuntud habemikust elutõde: ajutistest nähtustest
püsivamaid pole kusagil
olemas! Ajutised piirangud
leevenevad küll, aga ainult
ajutiselt...
Turel on ajutiselt paremate aegade ootel. Lõppev
hooaeg koosnes napilt üle
kahe kuu kestnud proovidest ning järgnenud Suurest Ootusest. Me usume
siiralt, et taud taganeb.
Ajaloost teame paljudest

inimkonda tabanud suurtest epideemiatest, mis
oma ajastute „tervisetööstuse“ võimekuste või võimetustega arvestamata
ikkagi otsa said. Kaasaegne
meditsiin oma ulmeliste
võimetega toetab meie
lootust! Soovime kõigile
tantsuhuvilistele püsivat
tervist ning pakume võimalust oma kodus tantsurahvaga liitumise ettevalmistamiseks – teadagi,
et seni üksnes virtuaalselt.
SEGARÜHM TUREL

Mustrid levisid omal ajal nagu tänapäeval moekaubad
Enamus arhailisi mustreid
on rohkem või vähem sarnased ja levinud kunagi
suurtel aladel justnagu
tänapäeval moekaubad.
Ainult nende leviku kiirus oli toona väga palju
aeglasem, selgitab tekstiilikunstnik Ave Matsin.
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia
ja rahvusliku tekstiili õppejõud Ave Matsin on uurinud väikese Lõuna-Eesti
kagunurgas oleva Siksälä
külakalmistu 13.–15. sajandi matuste rõivaesemeid. Selle põhjal võib ta
öelda, et sealsed naised
on kandnud kaks sajandit
ühesuguseid rõivaid, ilma
et midagi nende välimuses
oleks eriti muutunud. Teisalt on paljud mustritest
olnud varasemalt laialt
levinud ka Põhjamaades,
mis näitab, et kultuuri ja
majanduskontaktide kaudu toimus mustrite ränne
ka tuhande aasta eest: „Siis
oli lihtsalt tempo teistsugune ja nähtavasti hoidsid
osad piirkonnad pärandit
kauem kasutuses.“

Rahva valik suurest
mustrimerest
Matsin tõdeb, et mida
rohkem maailmas ringi
vaadata, seda selgemaks

Mulgi mustritega savinõud.

saab, et ka kõige vanemad
mustrid on olnud universaalsed ja levinud ühe rahvuse piiridest kaugemale.
Ta peab oluliseks seda,
milliseid valikuid on iga
rahvus suurest mustrimerest teinud, mil viisil on ornamente kodustatud, kus
ja millisel viisil kasutatud.
Eesti näidete varal on
need valikud sündinud kitsamal alal ja on tihti paikkondlikud. Matsin toob
esile, et Kihnu, Muhu, Seto
ja Mulgi piirkonnal on oma
selge teisest eristuv mustrikeel. „See meenutab veidi
murdekeeli,“ ütleb Matsin

FOTO: MARI SAARELA

ja arvab, et tegelikult on
hoopis identiteet mõjutanud mustrite ja nende
kasutamise valikuid.
Kihnu meremehed tõid
kaugete maade sadamatest naistele kallisseltsi
rätikuid, mis on siiani väärtuslik osa Kihnu rahvarõivakultuurist. Ilma merelise
kultuuri levikuta ei oleks
see tekstiilikunstniku arvates nähtavasti nii tugevasti kanda kinnitanud.
Seto rahvakunsti on jälle
mõjutanud sügav õigeusu
traditsioon, mis on jätnud
muuhulgas erilise jälje
näiteks sealsetele hõbe-

ehetele. Ka ajaloolised
tõmbekeskused ja poliitiline haldusjaotus, näiteks Eesti- ja Liivimaa, on
Matsini sõnul jätnud jälje
siinsetesse mustritesse.

Mulgimaa tikandid
on teistest
alalhoitumad
Eesti tikandimustrite eripärad on seotud aja, koha,
tehnika ja kasutusalaga.
Tikandit on kõige rohkem
kasutatud rahvarõivaste
juures, hiljem ka erinevate
tekkide ja katete kaunistamisel. Õppejõud selgitab,

et rahvarõivaste tikandi
võib suures plaanis jaotada
kaheks: Põhja-Eestile on
omane lilltikand ja LõunaEestis on enim kasutust
leidnud geomeetriline ornament. Ja siis on veel
erilised ja omanäolised tikandiliigid näiteks Muhus
ja Mulgimaal.
„Kui uuemad Muhu tikandid on kuulsad just
oma loomingulise loodusläheduse ja värvimängu
poolest ning räägivad lugu
sellest, kuidas tikkimismeister leiab inspiratsiooni
oma talu aias ringi jalutades, siis Mulgimaa vanema tikandi ornamentide
puhul on imetlusväärne
just nende alalhoidlikkus
ja arvatav seos keskaegsete
sakraalsete seinamaalingutega,“ räägib Matsin.
Sama alalhoidlikkust võib
märgata ka Mulgimaa rõivastuse juures: „Hallistes ja
Karksis on säilinud lõikelisi
lahendusi, nagu vaipseelik
ja hame, mille ajalugu võib
arvestada pea aastatuhande
taha.“

Sümbolite
tähendusväli
Mustrite algsete sümboolsete tähenduste kohta
on säilinud väga vähe allikaid. Ornamentide sümboltähendust on püütud
üle tuua mujalt maailmast,

aga Matsin pole päris kindel, kas me ikka saame sel
viisil teada, mida on need
tegelikult meie esivanematele tähendanud.
„Mulle isiklikult tundub,
et kui on kokku pandud
palju ornamente, siis on
tegemist kaunistamise viisiga, kui aga kasutatakse
üksikuid mustreid, siis
omavad need suure tõenäosusega mingit tähendust. Peamiselt on selliste
üksikute sümbolite kasutamise eesmärgiks olnud
omandi tähistamise kõrval
kaitsemaagia.“
Enamlevinud märkidest
toob õppejõud välja silmusnelinurga ja kaheksakanna, aga ka nüüdseks
rikutud kultuurilise tähendusega viisnurga ja haakristi. Olulise tähendusega
on ka punane värv, algselt
täpsemalt madarapunane värv, millele on omistatud ravivat ja kaitsvat
tähendust. „Nähtavasti
on sama algupäraga ka
enamike mulgi kuubede
juures kasutatavad punane laisalõng, kandid ja
ka kaaruspael laiemalt,“
selgitab Matsin. Nendega
ümbritseti just rõivaesemete avaused ehk kohad,
kust kuri võis ligi pääseda.
KAIDI REINART
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Muutuste
ootel

Talgupäev algas järveäärse korrastamisega.

Keskväljakule rajati niidulillede ala, mida on hea tulevikus lastele ja külalistele näidata.
			
FOTOD: ENN SARV

Talgupäevad Tuhalaanes
Eks kõigile on teada,
milline on üldine olukord
ja kuidas seetõttu käituma
peab. Nii ka talgutega.
Kuid, üllatus-üllatus, me
oleme Tuhalaanes hajutatult talguid teinud juba
mitmeid aastaid. Ei pea
tulema kokku just ettemääratud kuupäeval ja
kellaajal, vaid nii, kuidas
kellelgi aega ja võimalusi
on. Alustasime juba reede
lõunast, kui Anneli Anijär-

ve pere koristas järve äärt
ujumiskohas ja platsi selle
kõrval. Edasi planeerisime
kokku saada õhtupoolikul,
et rajada niidulillede plats.
Oli arutamist, kuhu ja kuidas teha, et lillede kooslus
ja silmailu oleks kõigile
ka tulevikus näha, kui
need õitsema hakkavad.
Rajasime selle siis keskväljakule suure tee äärde.
Maha sai külvatud 38 liiki
taimi. Suur tänu perekond

Zujenkovile abi eest.
Otsustasime paigaldada
ümber platsi ka piirded,
et taimed oleks kaitstud
ja keegi neid kogemata
maha ei niidaks. Samasse
panime ka taimede nimed
koos kirjeldustega, aga
ilma piltideta. Las möödamineja mõistatab, mis
taimega tegu ja leiab selle
platsilt ise üles. Eriti sobib
see mõttetegevus ju lastele. Kui kõik lilled õitsema

hakkavad, on plaanis teha
õppepäev-viktoriin.
Ja lõbus seik talgutelt.
Kes aga juurde tuli, sellel
oli kaasas koer. Üks eksootilisem kui teine. Oli
omavahel uudistamist ja
haukumist. Sõbralikult
muidugi. Peale tööd süütasime mailõkke ja vestlesime maast-ilmast ja külaelust. Laupäeval, ametlikul
talgupäeval, käisime läbi
teeääred ja tõime ära ku-

rikuulsa televiisori, mis
oli sinna visatud. Kellelegi
vist ei meeldinud mingi
saade. Olid vahvad talgud.
Olen ka maakonna Teeme ära koordinaator ja
kokkuvõtteks oli Viljandimaal kirjas 131 talgut,
mis on maakonna rekord.
Nagu ikka, oli Mulgi vald
väga aktiivne. Aitäh ja
oleme terved!
ENN SARV
Tuhalaane külavanem

Teeme Ära talgupäev õnnestus igati
Traditsiooniline talgupäev Karks-Nuia õigeusu
kiriku kinnistul Pärnu mnt
16 toimus seekord väiksema seltskonnaga kui tavaliselt. Esmased planeeritud
tööd said kiriku ümbruses
tehtud. Kirikuaiast sai kokku korjatud ja hunnikusse kantud põlispuudelt
murdunud oksad, riisutud
lehed ja tänavaäär ning
puhastatud kiriku küljetrepid. Heakorra koristustöid

jagub kinnistu teises osas
veel kauaks.
Peale väsitavat tööpäeva
istusime ühises teelauas
pastoraadimaja soojaks
köetud toas. Tore oli juttu vesta ja maailma asju
arutada. Tahan tänada talgupäeva õnnestumise eest
Heinot ja toredaid töökaid
naisi Veerat, Ruthi, Reginat, Agnest, Maiet ja Reeta.
OLGA PALU
Talgulised kiriku trepil.
FOTO: OLGA PALU

Näitus Halliste rahvamaja akendel
Halliste rahvamaja
akendel on maikuu lõpuni soome-ugri koomiksite näitus. Kuna
piirangud leevenevad
järk-järgult, pole hetkel
täpsemalt veel teada,
millal me teid tuppa
saame kutsuda. Nii otsustasimegi näituse välja panna Halliste rahvamaja akendele ja ilusatel
kevadilmadel on teil
võimalik neid nautima
tulla.
Soome-ugri koomiksite projekt sai selle ühe
looja, Anti Lillaku sõnul alguse 2015. aastal
Karjalas Petrozavodskis toimunud töötuba-

des ja kestab tänaseni.
Keeleaktivistide loodud
soome-ugri koomiksite
väljapanekuid on olnud
palju Venemaal ja Soomes, neid on levitatud
ka brošüürides ja postkaartidel.
Tegu on kogukondliku
kunstiprojektiga, mis
tutvustab koomikseid
ohustatud soome-ugri keelte toetamise vahendina. Projektis on
osalenud ajakirjanikud,
õpetajad, kodanikuaktivistid, lasteaedade,
raamatukogude, muuseumide jne töötajad
Venemaalt ja Soomest.

Joonistatud on koomikseid Udmurtias,
Mari Elis, Permi Komi
ringkonnas, Komi Vabariigis, Handi-Mansimaal, Mordvas ja Koola
poolsaarel. Koomiksite
tekst on küll erinevates
soome-ugri keeltes, aga
need on varustatud ka
eestikeelse tõlkega.
Ootame teid näitust
külastama ja soovime
kultuurilisi jalutuskäike
maikuus!

Elame ajal, mil meid valitseb sunnitud ärevus ja
teadmatus tuleviku ees.
Tänaseks oleme teadvustanud, et epideemiapuhang
ei tunne piire ja puudutab
meist igaüht, olenemata
east, rahvusest, haridustasemest või võimupositsioonist.
Aastakümneid kestnud
harjumuslik kindlustunne
heaolus on meid hellitanud
ja aasta tagasi alanud hävitav viirusepuhang pani
tõsiselt muretsema. Läinud
suvel nakatumiste taandumine oli vaid petlik lootus
viiruse leviku peatumiseks.
Sügisel alanud uus puhang võimendas olukorra
tõsidust ning infokanalid
lisasid masendust ja hirmu.
Meie kogukonna inimesed on olnud tublid ühist
muret kandma ja suutnud
end ise kaitsta ning olnud
toeks lähedastele, et mitte
langeda masendusse.
On olnud raske ja harjumatu, et ei ole saanud elada
ja toimetada oma soove ja
vajadusi arvestades. Ära on
jäänud planeeritud üritused ja perekesksed tähtpäevade tähistamised. Raske
on olukorraga leppida üksikutel inimestel. Õnneks
on tänapäeval võimalus
suhelda mobiiliühendusega ning keegi ei tohiks olla
unustatud ja üksi jäetud.
Kindlasti muutub meie
igapäevane elu avatumaks,
kui igaüks kannaks maski
ja ei keelduks vaktsineerimisest.
Meie pensionäride ühenduse liikmed igatsevad
kokkusaamist remonditud
ruumides Kalda tn 6b maikuu viimasel teisipäeval.
Elame positiivsete muutuste ootel ja loodame, et päikeseline suvi peatab viiruse
kulgu ning eakad saavad
reegleid järgides jätkata
planeeritud tegevustega.
Oleme terved!
OLGA PALU
MTÜ Karksi-Nuia PÜ
juhatuse esimees

PIRET LESKOVA

Halliste rahvamaja juhataja

Ehk toob saabunud kevad
piirnagutele leevendust ja eakad
saavad taas kokku saada.FOTO:
ERAKOGU

Mulgi valla infoleht
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Teringi õpperada 20, MTÜ Lilli Looduskeskus 15
Kui täiesti ausalt ära rääkida, siis kõik sai alguse sellest, et Lilli tantsurühmal
oli sõprusrühm Saksamaal
Minden-Lübecki maakonnas Levernis. Saksa sõprade üheks suureks sooviks
oli meile külla tulles näha
looduslikku raba, sest nagu
teada, on Euroopas põhiliselt kultuurmaastikud.
Leidsime vaatamisväärsuseks Hüpassaare õpperaja Soomaa rahvuspargis.
Peale seda reisi hakkas
aga südames kripeldama,
et miks peab minema nii
kaugele, kui meil Lilli küla
külje all on 1999. aastal
maastikukaitsealaks kinnitatud Teringi raba. Pidasin
nõu maakonna keskkonnaspetsialisti Hille Lapiga
ja sealt see kõik alguse
saigi. 2001. aasta lihavõttepühade reedel kogunes
Hille juhtimisel Teringi
juurde vallavanemaid üle
maakonna, RMK esindaja,
ajakirjanik Aime Jõgi, kohalik maastikutundja Jaak
Põldma ning mina. Hoolimata lörtsist ja vihmast, sai
rabale ring peale tehtud ja
vaimustus oli üldine.
Peale kireva seltskonnaga soos solberdamist
muutus plaan Teringile
laudteed ehitada küllaltki
reaalseks. Finantseerida
lubasid Viljandimaa Keskkonnateenistus, Karksi
vald, Riigimetsa Majandamise Keskus. Tööde
teostajaks planeeriti Lilli
külaselts „Tatsu“. Projektijuhiks ja tööde korraldajaks usaldati mind, toonast
RMK Paanikse metskonna
spetsialisti ja külaseltsi
liiget. Raha oli olemas, töö
võis pihta hakata.
Vaheldusrikka raja planeerimisel oli oluline roll
heal loodustundjal, kauaaegsel metsaülemal Jaak
Põldmal ja raba naabruses
elaval Marta Varikul. Esimesed plangud panime
paika 11. juulil 2001. Kellelgi polnud kogemusi, kuidas
sellist tööd teha. Pool päeva kandsime käsitsi. Lõunaks olid käed „põlvini“
ja tundus täiesti võimatu
poolteist kilomeetrit niiviisi
jätkata. Peale lõunat rõõmustas Enn meid hunniku
võsalõikaja rakmetega, millele kombineerisime nöörid
külge ja plangud ei tundunudki enam nii rasked.
Rõõm ja üllatus oli väga
suur, kui õhtuks oli valmis
210 meetrit. Inimesed olid
täis optimismi ja energiat.
Esimestel päevadel kujunes välja tööjaotus ja igaüks
leidis meelepärase ning
jõukohase töö. Väsimatult
kandsid materjali Harri,
Heiki, Tarmo, Peeter, Janek,
Joonas, Joosep, Raivo ja
Rait. Aluspuid kärutasid

Sarap, Age Laande, Evelin
Rannu, Olav Renno, Elerin
Öövel, Daire Gorjatško, mu
armsad lapsed Anni, Liina,
Ando ja Liisi ning abikaasa
Anti ja paljud külalislektorid üle Eesti.
2006. aastal alustas järjepidevat tegutsemist Lilli
loodusmajas keskkonnaring „Sookolli kool“. Lapsi käis meie juures palju.
Igakordsetel kokkusaamistel olid erinevad loodust
tutvustavad tegevused,
suvel laagrid ja õppereisid.
Paljud ringides osalejad on
praeguseks juba pereinimesed ja usun, et nad oskavad
ka oma lastele loodusest
üht teist rääkida või vähemasti tunnevad metsas
ennast koduselt.

14. aprillil 2004 panime koos Olav Rennoga metsalindudele pesakaste. 				

veidi nooremad Maikel ja
Martin. Teed panid äärmiselt kohusetundlikult paika
Jaanus ja Raivo. Alli ja Ingrit toksisid naeltega lauad
kindlalt aluspuude külge.
Heinot jagus igale poole
– ise tööd rassides juhatas
ta ka vägesid ja vaatas, et
rada igast kasvavast puust
mööda juhtida. Veel õhtuhämaruses meisterdasid
Heino, Tarmo ja Heiki lõkkeplatsile prügikasti ning
panid käimla paika.
Suureks abiks oli lastelaager Margiti juhendamisel.
Lapsed olid tublid ja uudishimulikud. Kui huulheinaga oli tutvust tehtud, ei
juletud rajalt eriti kõrvale
astuda, ikkagi lihasööja
taim. Palava ja väsitava
tööpäeva lõpetas mõnus
suplus Ruhijärves.
Viimase paarisaja meetri
valmimisele aitasid kaasa
ka Paanikse metskonna
töömehed Aare, Juhan,
Vaimar ja Villu. Lõpp juba
paistis, kuid plangud olid
otsakorral. Tänu Argo Jõgile valmisid viimased meetrid teed ning järveäärne
vaateplatvorm õigeaegselt
ja väga korralikust materjalist. Valmis oli saanud 1,5
km pikkune rajalõik Alatsi
järveni.
Paar päeva enne avamist
hõljus lõkkeplatsi kohal
suur suitsusammas ning
kohal oli peaaegu terve
küla. Ühed korjasid prügikottidega rajalt viimaseid
ehitusjääke, teised silusid
rehadega parkimisplatsi,
kolmandad ladusid kividest müüri ning lõkkeaset.

Kõigile jätkus tegevust, ainult pisike Paula ei lasknud
end sellest lärmist segada ja
tudus magusasti oma mugavas hällis. Kui pimeduse
saabudes särisesid lõkketulel viimased vorstijupid,
olime õnnelikud ja rahul –
nüüd võisid külalised tulla.
Suur töö sai tehtud.
Tänada tahan kõiki, kes
nõu ja jõuga abiks olid. Eriti
AS Litiku traktoristi Aavot
ja autojuht Peetrit, kes nägid hulga vaeva, et materjal
rajale võimalikult lähedale
saaks. Suur tänu Reinule,
kes niitis teeääred ja Rihole,
kes meisterdas grillimisrauale vägeva aluse. Suur
abi oli AS Meliorist parkla
rajamisel. Kõige tähsam oli
aga see, et kõiki meie ettevõtmisi toetas suure huviga
toonane vallavanem Piret
Koorep.
2002. aastal tegime raja
ringkujuliseks ja lisandus
veel kolm kilomeetrit. 2003.
aasta projektiga said valmis
infotahvlid raja äärde, suur
infotahvel ja püstkoda nii
parklasse kui Erelise mägedesse ning spiraalköites
inforaamatuke.
Iga aastaga kogus rada
populaarsust nii kohalike
kui kaugemalt tulijate hulgas. Selleks ajaks tundsin
rada ja sealset loodust nagu
oma viit sõrme ja minu
elus oli Teringi õpperada
kujunenud lausa viiendaks
lapseks, sest niivõrd palju
aega olin nendele projektidele pühendanud. Mind
hakati kutsuma gruppidele
rääkima ning sealt algas

ka minu retkejuhi amet
ja erinevad koolitused, et
lastele ja õpilastele loodust
huvitavalt ja tulemuslikult
tutvustada. Mida rohkem
lastegruppe mu juurde sattus, seda rohkem tundsin,
kui oluline on see, kuidas
uusi teadmisi edasi anda.
Tundsin, et leian lastega
kergelt ühise keele ja nad
on väga huvitatud sellest,
mida neile loodusest räägin.
2004. aastast algas projektipõhine koostöö KarksiNuia kooli lastega erinevate
keskkonnahariduslike projektide raames. 14. aprillil
kogunes hulk lapsi loodusmajja, et Olav Renno
juhendamisel panna metsa
pesakaste. Järgmistel kordadel istutasime metsa, käisime puukoolis, tutvusime
raietööde ja -masinatega
ning jahimeeste tegemistega. Üks esimesi tegemisi oli
ka vanapaberi kogumine.
Kindlatel päevadel enne
metskonna tööpäeva saime
kokku koolimajas ja kaalusime toodud paberipakke.
Projekti lõpetuseks said
tublimad kogujad õppereisi
Räpina paberivabrikusse ja
Kiidjärvele. Tegime koolitusreise ka Sagadisse, kus
olid eraldi tegevused nii
lastele kui õpetajatele.
Kuna mõtteid tekkis järjest rohkem, siis otsustasime 2006. aastal, et oleks
õige aeg moodustada eraldi
MTÜ. Siiani olin projekte
kirjutanud küll Karksi valla, küll Lilli külaseltsi alt.
Asutamiskoosolek toimus

FOTO: MAIKEL SOOVIK

20. veebruaril 2006 ja MTÜ
Lilli Looduskeskus kanti
registrisse 5. aprillil samal
aastal. MTÜ asutajateks
olid Ly Laanemets, Pille
Põllumäe ja Kalle Räästas.
Keskuseks sai meile kunagine Polli mõisa karjamõis ja
kauaaegne Polli metskonna
kontor koos suure õuealaga, mis 2000. aastal erastamise tulemusena meie pere
valdusesse kuulub ja mida
hakkasime Lilli loodusmajaks kutsuma.
Sellest ajast alates algas
hoogne tegevus. Erinevates projektides lõi kaasa
palju inimesi. Koolitasime
oma retkejuhte ja saime
neile maksta ka korralikku
tasu tehtu eest. Kindlasti ei
tule paljud osalised enam
meelde, aga tänada tahan
kõiki, kes meiega huvitaval ja tegemisterohkel
teekonnal abiks on olnud.
Hakkasime koolidele pakkuma erinevaid metsaja rabaprogramme ning
looduslaagreid. Samuti
toimusid erinevad õppe- ja
talgupäevad täiskasvanutele. Esimesed programmide
tegijad, kes lisaks minule
lastele loodustarkusi jagasid, olid Valli Öövel, Olev
Kallas, Kersti Kalbus, Triinu
Menning, Kalle Räästas,
Jaak Põldma, Aivar Saatmann. Looduslaagrites,
keskkonnaringides ja erinevatel üritustel on olnud abiks Kaja Saar, Urve
Kass, Asta Vilumets, Tarmo
Vaalmäe, Saima Sildna,
Jaak Kõdar, Kai Kütt, Alli ja
Harri Laande, Pille Põllumäe, Merike Soovik, Ahti

Peale programmide ja
ringide sai tänu meie loodusmaja initsiatiivile käima
maakondlik projekt, mida
alguses hakkas vedama
Viljandimaa Omavalitsuste
Liit. Selle raames töötasime
välja igale klassile erinevad
õppeprogrammid, mida
hakati üle Viljandi maakonna koolidele pakkuma.
MTÜ oli projekti eestvedajaks aastatel 2012–2015.
2013.–2015. juhtisime sarnast projekti ka Valgamaal.
Projektid olid väga mahukad ja nendega tegelesid
Liina Laanemets ja Eneli
Õun. Antud projekt läks
kulutulena üle Eesti kasutusse ja meie tüdrukud käisid oma kogemusi jagamas
erinevates maakondades.
Alates 2016. aastast oleme
korraldanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja
Mulgi valla toetusel loodusõhtuid nii Karksi-Nuias kui
viimasel aastal ka Hallistes,
Abjas ja Mõisakülas. 2019.
aastast oleme loodusmaja
juures arendanud mulgi
kultuuri tutvustavaid tegevusi. Kasvatame lina,
sisustasime linaaida koos
vajalike tööriistadega ning
korraldame lasteaedadele
ja koolidele mulgikeelseid
programme „Päiv talun“,
„Päiv mõtsan“ ja „Lina
seemnest särgini ja teised
talutööd“.
15 aasta pikkuse järjepideva tegevuse kaudu
oleme saavutanud selle,
et MTÜ annab sissetuleku
kolmele inimesele. Keskmiselt külastab meid aastas
70 lasteaia- ja kooligruppi.
Pakume neile 12 erinevat
keskkonnahariduslikku ja
mulgi kultuuri tutvustavat
õppeprogrammi. Suviti
on kas tellitud või projektilaagrid ning Mulgi valla
laste looduse- ja kodulooring. Võtame vastu ka peresid, täiskasvnute gruppe
ja korraldame sünnipäevi.
Järgneb lk 7
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Soome-ugri kultuuripäälinn
meelitep uvilisi Mulgimaale

M

ineve suvel tulli uudis,
et soome-ugri kultuuripäälinn 2021 om Abja-Paluoja
üten kige Mulgimaage. Sellest
aast pääle om nii aakirjanduse
ku inimeste uvi Mulgimaa vastu järest suurembes lännu.

Nii tele- ja raadjujaama, aalehe-aakirja ku veebiväräti om
joba ligi aaste aiga käinu uurman, kos sii Mulgimaa sis õige
asup, mida esierälikku siit löüdä
võip ja mida mulgi kultuuripäälinna aastel laanive ärä tetä. Pääle
mede oma Sakala, Lõuna-Eesti
Postimehe, Üitsainus Mulgimaa
ja Vikerraadio Mulgi uudiste om
mitu lugu tennu Õhtuleht, Maaleht, Delfi. Saatit om tennu Eesti
tele- ja raadjukanali. ETV esieränis mitu kõrda: kaits kõrda om
mulgi ollu joba “Prillitoosin” ja
“Terevisioonin”, mitu kõrda uudisten, kõrra venekiilsen kanalin
ETV+, aprillikuul jõud Mulgimaale kultuurisaade OP.
Kõnelde saap Mulgimaast ja
soome-ugri kultuuripäälinnast
õige mitme kandi päält. Muduki
tetti lugusit ja pildigaleriisit veebruarikuul peetu aaste ürgämise
pidust. A näituses Eesti Päeväleht kirjut Mulgimaa juurdege
naistest, Sakala soome-ugri keelepuust, Naisteleht pakk põnevit
tõsiasju soomeugrilaste ja mulke
kohta, Õhtuleht tei mälumängu,
ETV+ käis üten mulkege aabjapuud maha võtman, Prillitoos
õpas mulgi süüke tegeme, OP
avit õimuvaipa kudade … Teemasit ja inimesi, kellest-millest
Mulgimaal ja Mulgimaage seosen
kirjute või mida näidäte, jakkup.
Egä saade ja kirjatükk annap
täädust Mulgimaast ja tuletep
miilde, et mulke maal om pallu
väärt ja vana ning uut ja põnevet. Tänu sellele om meil uuta
järest rohkemb külälisi Mulgimaale nii Eestist ku vällästpuult.
Kuigi kultuuripäälinna aaste
saap üitskõrd otsa, sis Mulgimaa
üten oma ilu ja võluge jääp.
Joba prilla om nätä, et inimese om akanu mulgi keele
ja kultuuri vastu rohkemb uvi
tundma ja oma Mulgi juuri taga
otsma. Mulgi Kultuuri Instituudile om tullu pallu küsimusi sel-

le kohta, kas ja kos saap mulgi
kiilt õppi, küsitu om õpmiseraamatit ja Mulgi rõõvaste meistrit.
Kelle juure om Mulgimaal, nii
julgeve ja tahave sedä nüid kõva
äälege kuulute.
Õnnetuses juhtus mulke kultuuripäälinna aaste kokku koroona-aastege ja kikki laanit pidusit ja kokkusaamisi ei saa tetä.
Sõski om joba ütte-tõist ollu ja
tulemen. Inimese om ärä arjunu
ka veebisündmustege ja jagave
oma tegemisi kah veebi tiil.
Mulgi Kultuuri Instituut kutsup kikki inimesi ja ühendusi üles
oleme esi akkaje ja kõrraldeme
kultuuripäälinna aaste sihen suurembit ja väiksembit sündmusi:
näitusi, õpikambrit, teemaõdakit,
konsserte,
veebikokkusaamisi
jne. Ja et uvilise neist asjust iki
täädust ja osa saas, andke oma ettevõtmistest laialt täädä.
Veebivärätin www.mulgimaa.ee om omaette soome-ugri
kultuuripäälinna teema ja selle
all sündmuste kava. Sinna paneme ää meelege tede sündmuse
kah manu, ku te sellest instituudile täädä annade. Säälsaman
om kah üleven enämbjagu linke,
kust saap lugede, kullete ja vaadete artiklit ja saatit, mes mulkest viimätsel aal tettu.
Ilves Kristi
toimeteje

Sel suvel kannave Puide külän kasunu maasiku joba Mulgi märki.
Pilt: Nurme Ahti

Maasikukasvateje
saive
Mulgi märgi

M

ulgimaa Arenduskoa
juhatus and jälle vällä
Mulgi märke. Siikõrd saive
Mulgi märgi Tõrva valla osaühingu Puide Talu ja Frago,
kes om üte suurembe maasikukasvateje Eestin.

OP-i saatejuhi Tabori Margus ja Kilumetsa Margit ollive üten võtterupige Mulgimaal jüripäeväl. Saade olli ETV eetrin 29. aprillil. Pilt: Ilves Kristi

Karksi-Nuia kultuurikeskuse man tetti pilti üten tantsumulkege. Pildi pääl om OP-i saatejuht Tabori Margus,
kultuurikeskuse juhateje Liivsoni Leana, mulgi keele õpeteje Ilves Kristi ja Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje
Grenbergi Ave.
Pilt: Häkli Antti

Puide Talu ja Frago om kokku
maasikide ala pannu üle 50 ektari maad, maasikupõllu om neil
Puide külän Valgamaal. Na piave lugu puhtan luudusen kasvatet söögist ja austeve Mulgimaa
kultuuri ja kombit. Ütenkuun
om katel ettevõttel luudu kaubamärk Mulgi Mari ja varsti ehive nende maasikupakke märgi,
mille pääle om kirjutet “Mulgi
värk”.
Mulgi märgi lei Mulgimaa
Arenduskoda selle jaos, et tähiste Mulgimaa süüki, kaupa ja teenussit ja et kunde levväs märgi
abige väärt mulgi kauba õlpsaste
kätte. Mulgi märk avitep Mulgimaad tuntumbes tetä ja annap
täädust sellest, et mulkel om
ütine kultuur, aalugu ja ilmavaade. Ütine märk avitep tõmmate
rohkemb tähelepanu Mulgimaa
ja mulke kauba pääle.
Edimese Mulgi märgi anti
vällä 2019. aaste akatusen. Kokku om seni vällä antu 21 Mulgi
märki. Ennemb om Mulgi märgi
saanu näituses osaühing Chaga,
Pajumäe Talu, Popsi Köök, Mulgi Pruulikoda, ansambel Lõõtsavägilased, Mulke Crisps, Mulgi Kõrts ja mitme tõise.
Kudas Mulgi märki saia,
vaate järgi kodulehe päält mulYM
gimaa.ee.
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Mulgimaa
turismilaan
seop ütte ja
annap väge
A

prilli lõpuotsan peeti
jälle aru Mulgimaa turismilaani tegemise jaos ja
nagu joba kombes saanu, sis
iki veebi tiil. Olli ää miil nätä
inimesi, kes mõtleve üten
suunan ja tegutseve samade
iismärke nimel. Ütenkuun
olli ää arute, mida tetä, et
nüid ja edespidi Mulgimaal
rohkemb külälisi käis.
Kirja om pant Mulgimaa turismilaani edimese mõtte ja sihi.

Käräjide käigun korjassime
kokku kige tähtsämbe tegemise, et nii mõtte kah teos saas.
Üits inime ütel kuldse sõna, mes
kik mede mõtte kokku võtave:
“Kuuntegemisen om vägi!”
Järgmine ja perämine Mulgimaa turismilaani arutemine,
mis võtap kik eelmise kokku,
tulep 28. mail Eesti Maaülikooli
Polli aiandusuuringide keskusen. Sinna om oodet Mulgimaa
turismige seot ja sellest uvitet
inimese. Laan saap valmis üten-

Vaatemist väärt kotussit om Mulgimaal küländ. Pildi pääl om Õhne jõgi ja paadikuuri Uvve-Suistle mõisa all.
Pilt: Ehrenpreis Tiiu

kuun arutemise ja vaidlemisege.
Oodet om kik ettevõtja, omavalitsuse, maakonna ühenduse,
kultuurikõrraldeje ja uvilise,
kes om seot turismige üümaja
pakmise, käsitüü, söögi, elämusturismi või muude teenuste
pakmise kaudu. Egäüte mõtte ja

arvamise om väige tähtsa, et luvva kõrralik alus Mulgimaa turismilaani kokkusäädmises.
Rohkemb täädust Mulgimaa
asju kohta levvät veebivärätist
www.mulgimaa.ee.
Mulgimaa turismilaani kokkusäädmise jaos annap raha

Eesti maaelu arengukava LEADER meede rojektige “Mulgimaa võrgustikud”.
Koppel Kati-Katri
Mulgimaa Turismistrateegia
iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Valmis sai Karksi kihelkunna luuduslike
pühäpaike tiijuhatus kuule jaos

O

leme suviti luudusmaja
man laagren ollu latsige
iki käinu mitmin kodukandi
luudusliken pühäpaigun. Uvitev om sii, et ku latse om üldiselt koolige ja peredege pallu
ringi käinu, sis nii kodukandi
kotusse om nende jaos võõra.
Kui vanempe esiki tiiave, et
säändse kotusse om olemen,
sis ommetigi ei mõista na sinna latsige ütenkuun minna.

Siiperäst otsustime, et pias
mõtleme, kuis saas tetä säändse juhatuse, et nii õpeteje ku
perede saas latsige ää ülevaate, kuismuudu nii ilusa kotusse üles löüdä. Kirjutime Eesti
Rahvakultuuri Keskusele rojekti
“Tutvustame lastele Mulgimaa
looduslikke pühapaiku”. Akatuses valisime Karksi kihelkunna.
Kige tähtsep inime mede rojekti
man olli pühäpaiku uurje Kaasiku Ahto. Temä teie iiltüü. Ta
otse vällä kotusse, kunkottale
minna, sääd valmis tiikonna ja
otse vällä luu egä kotusse kohta.
Minevaaste agustin võtseme
oma luudusmaja uviringi latsige
ette sõidu Karksi kihelkunna vanade pühäpaiku manu. Juhatejes
olli meil üten Kaasiku Ahto esi.
Käisime Silmaalliku ja Ussikivi
man, Kuustemäel, Iivakivi man
ja Sinejärve veeren. Egän kotussen kõnel iietark, kuis sääl oleme
piap, kuis ja määnsit soovilinte

sidude, midä ja mikeperäst annis viia, kuismuudu alliku man
õbet raapi ja silmi mõske. Ta kõnel lugusit ohvrekividest ja ande
viimisest, mäng parmupilli ja
lask latsil kinnisilmi ette kujute
vanade lugude tegelasi, kes sääl
elänu om. Iivakivi päält sai liugu
lasta ja ihenlaulje järgi regilaule
laulda. Latsile nii tegevuse ja kotusse vägä miildisive. Kikke sai
ju esi ruuvi ja suuve suuvi. Iie
om ju üte vanempe luuduskaitseala ja nenden kotusten käimise kombe õpeteve latsi luudust
oidma ja armasteme.
Pääle reisi panni Kaasiku
Ahto kogutu materjaali kokku ja säädse selle pääliskirja ala
“Looduslikud pühapaigad Karksi Kihelkonnas. Juhendmaterjal
koolidele”. Sii juhatus om ääs abimihes kigile, kes nende kotuste
vastu uvi tunneve. Õpeteje saave
ilma suurempide välläminekidede tetä latsige reisi kodukanti. Ku
materjaal üten, sis saap egä kotusse pääl esi lugusit kõnelde, latse saava esi kikki toimetusi tetä
ja peris pikki Karksi kihelkunna
regilaule laulde. Sedä retke võip
õvvenõppe jaos äste ärä kasute,
sest üte käigu aal saap mitut õppeainet õppi. Näituses eesti keele ala passip lugude lugemine ja
kõnelemine; rehkendemises saap
nii puid kui kive mõõta, regilaulu om muusikatunni teema, egän
paigan võip viil jooniste, taimi

Lilli luudusmaja uviringi latse Iivakivi pääl liugu laskmen.

õppi ja kehalise tunni jaos joosta
ja karate.
Sii materjaal om üles pantu
mulgimaa.ee lehe pääle luuduse
teema ala ja keskkonnaharidus.
ee lehe pääl om sii MTÜ Lilli
Looduskeskuse õppematerjaale
all. Egäüits võip selle omale alla
laadi ja vällä rükki. Kes rohkemp seletust tahap, sii võis miu
käest küski. Mia avite ja juhate
ää meelege.
Sii aaste om meil laanin
siandesama rojekt tetä Elme kihelkunna luuduslike pühäpaiku
kohta kah. Kui selle jaos raha
antas, sis saap uus juhatus valmis järgmises aastes. Pikemp
laan om tetä säände juhatus kigi

Pildi: Laanemetsa Ly

Õbeda andmine Lilli Silmaallikule.

Mulgimaa kihelkunde kotta, sis
saas nellä aaste peräst kokku
panna joba terve Mulgimaa luuduslike pühäpaiku juhatuse.

Senis teile ääd avastemist
Karksi kihelkunnan!
Laanemetsa Ly
Lilli luudusmajast
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Mulgi mustremaa

N

ii inimese, kes mulgi kiilt
kõnelde mõistave, tääve,
et Mulgi murde ümmer om
viil piltkirjakiil – värvi ja märgi rõõvaste, vaipu ja muude
asju pääl. Sii om mustrekiil,
mustremurre, inimese kätege
luudu mustremaa.

Kigepäält sii ek ülearugi tuntus
tarvitet vana tikand sõõre, riste,
agade, küüste, sämpe ja tillikside
elupuupuhmastege. Päämiselt
om ta võrguline, nagu iki eesti
mustremailman, et egä märgi
jaos om oma võrgusilm. Selle mustre man tulep iki miilde
esierälik köüdüs Kihnuge. Ku
kõrvute vana lillkirja musterd
Mulgimaal ja Kihnun, om nii
nõnda üttemuudu, et võip ärä
vahete. Nende kate kandi kokkuputmise ja läbikäimise om
ollu ammutse. Miandsen Mulgi
talun sis soolasilgupütti nukan
ei ole ollu. Silgu ollivegi tihtipääle kihnlaste käest ostet. Nemä
tullive siia kanti selleperäst, et
anki siit loomasüüki, mida neil
omal es jakku. Vastu paksive na
villatsit sukke ja kindit. Kihnlase irmuteve oma latsi ja oiateve
merre mineku iist mulgi nõiage
suure kivi pääl – siigi näitäp nallage pooles sõbralikku läbisaamist. A mulgi jälle ütleve oma
jonnitujun latsele, et kihnlane
tulep ja viip alva latse mineme.
Selle väikse Kihnu poole
kaemise perän võis minna mõtten ulkma mulgi mustremaie
pääle, päevä kätte liikma pant
linapalajide ja neist õmmelt ammide ja rüüde vahele. Sedä lina
värki ju mulkel jakkup – esiende
jaos, müügis ja rikkuse kodukandmise jaos kah. Linapäätükk

Raua Anu süämeasjas om õpete inimesi nägeme ja indame vanu rõõvit ja nende ilu.

annap elet ja valget, puhast, lahet
ja jahet. Kujutege ette lõhnavet
einämaad Mulgimaal, kus pallu
naisi valge rüü väel luugu võtman. Ainumas värv om verev
üüke piha ümmer. Sellele valgele
võime ligi võtta ja manu mõtelde
suuri ja uhkit muste mulgi vammussit ja kaabusit. Raasike punast kaaruspakla või näpunüüri
om muste kuube pääl ehtes, a
rohkemb iki kaitses selle vastu, et
vanakuri õlma ei akkas.
Üits tähtis märk mulke
mustremaal om mulgi viievärviline sõba, mida om tarvitet
üle terve Mulgimaa. Must ja
valge, punane, kõllane, rohilene – omgi kokku viis iluste kokku kõlavet värvi. Selle üle võime
samapallu uhkust tunda, ku sotlase oma iluside ruudurõõvaste

üle tunneve. Sõbasit tarvitive
naise õlgu ja pää kattes, a neid
võis nätä kah vankre või rii pääl,
aseme ja istme pääl. Latse mähiti kah lämme sõba sissi.
Nüid mõtles väiksembide,
särtsu, värvi ja värskust andvide
asju ek peris mustremaasikide
pääle: kinda, suka, üükse, pagla
ja suurembidest asjust uhke sõiduteki kirikuse või laadale mineku jaos. Mulgi om täädä-tuntu oma esieränis peenikselt koet
kirikukinnaste järgi, mes ollive
ariliguld potisinist ja valget kirja.
Kaitssada silmä kinda jaos ei ole
ime. Varda ei ole just juussekarvast jämmembe. Siandse kinda
musta kuvve pääl üü vahel om
ehtes ja uhkuses. Om kah värvirikkambit kindit punatse, valge
ja rohilesege. Innan om ubine-

Pilt: Ansu Anu (ERM)

kiri, maasikuäitsme kiri. Joba
nimetet värvele tulep Tarvastu
rattakirjaliste sõrmkinnaste pääl
manu kõllane. Esieränis värvirikka om mulgi roosit kinda ja
nende kirja – punatse, lilla, kõllatse ja sinitse. Musta mulgi kuvve man annavegi värvi kirivese
kinda ja üükse, mes om ariliguld
punast-valget kirja, laia, mõõgage koet. Värvilise om kah kitsa
kõlaüü, mida mihe oma kuube
pääle köüdäve. Värvi annave
kah mulgi maalit ja tikit pääräti
ja tanu.
Mulgi suka om kuulsa oma
jalast jämmembes koet seerdege. Ku paklit ümmer seere mähit
ja sis suka pääle tõmbat, paistat
ulka toekamb ja tugevemb vällä – sii tähendep, et jõvvat iki
tubliste tüüd tetä. Rammu an-

nap viil tumepunatse ja sinitsege mustrejutt just seeremarja
kohal. Sedä, kes jõus tüüd tetä,
peetigi ilusas.
Toredidest sõidutekkest om
viil kõnelemede. Na ehive esiki
luudust, inimestest, vangerdest
ja regedest kõnelemede. Kujutege ette rõõmside värvege jutilisi tekke, kirivesi lilltikandige
sõiduvaipu tume põhja pääl või
sis tuniisitehnikan ristpiste värvimänge valge lume pääl, sügävtõsitsen sügüsen või lopsaku
suvitse rohilese sihen. Siin om
kokku saanu meistride tüü, ilu
ja põlvest põlve mälestuse.
Kümnit aastit om ollu miu
tüü sii väärt perändus, mustre
ja värvi üliõpilaste silme ette
tuvva, näidäte selle sügävust ja
ilu. Õpime tarviteme sedä esivanembide kultuuriperändust
nii oma luumise vaimu ärgituses
ku kah otse, kanden edesi nende tüüd, oleme tähelepaneligu
ja targa korjame, oidma, lugu
pidäme. Ilus om kah sii uus, mes
luudu esivanembide juure pääle.
Miu unistus ja suuv om sii,
et inimese angis või tiis endele
väärt luudusligust materjaalist
rõõva ja õmles sinna käsitsi pääle kas või mõne põlvest põlve
edesi lännu mustremärgi – sõõri
ja risti. Siandse rõõva piave vastu väige kavva ja mustremärgi
kaitsave alva iist.
Sii oles peris endes olemine,
mes ei augutes moodunarrustege üten mineme ja ülearutsit
rämpsumägesit kasvateme.
Mulk olla om uhke ja ää!
Raua Anu
rõõvakunsnik

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Oodetes pilte mulgimustrelistest müübletükkest ja majatarbist

S

elle aaste teema om Mulgimaal vana mulgi mustre
ja nende tarvitemine nüidsel
aal. Ku aprillikuul kuts Mulgi
Kultuuri Instituut kikki üles
paneme tähele ja pildisteme
mulgimustrelisi postkaste, sis
maikuul oodetes pilte müübletükkest ja majatarbist.

“Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinna aastel tahame juhate inimesi vanu väege mustrit ja kirju rohkemb nägeme ja
tarviteme. Mulgi mustrit om
küländ kerge järgi tetä ja neid
võib tarvite väige erisuguste asju
pääl,” sellät Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri
asjatundai Ilves Kristi.
Maikuul oodetes sis pilte
müübletükkest ja kodustest tarbeasjust, mille man om tarvitet
mulgi kirju. “Ma ole esi nännu
palluden asutusten ja koduden

mulgi kindakirjalisi toolipõhju,
kaaruspaglage ehit riiulit, vanade mustridege taburette, mulgikirjalisi lõikelaudu ja pallu
muud siast esierälikku ja ilust
raami. Kahju, ku nii omanäolise
asja pallalt üte kodu või asutuse
seinde vahele jääve. Tahame tetä
saadet piltest veebialbumi, mida
egäüits vaadete saap,” kõnel Ilves.

Aprillikuul korjat postkastipildi om kik üleven mulgimaa.ee lehe pääl veebialbumin.
Müüblepilte oodetes e-aadressi
pääle kristi@mulgimaa.ee. A ää
meelege võetes viil vastu kah
postkastipilte ja muid pilte, kos
mõni tore mulgimustreline asi
pääl.
YM

Tarvastu raamatukogu riiuli ja lavva eht mõne aaste iist mulgi mustridege Tarvastu muusika- ja kunstikooli õpilane Seidla Stella. Pilt: Anderson Aili
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Mai – linnupesäkuu

Velleke, vennike,
vilespilli vitsake,
sõsar sale kaseke,
ossal linnupesäke.

Ku jäät ildas puiesallu,
peremihes kodutallu,
kanguteme nurmest kivi,
kündmä sirget vaorivi.

Sõsar linnupesäst lännü,
kosilane külän käünü.
Esä oodap siu rammu
joba ammu, ammu, ammu.

Abja-Paluoja Pärnu uulits 20. aastesaa akatusen. Pildi pääl om Lõhmusse äri, mes ollive präegutse Konsumi
poodi asemel.
Päeväpilt Tuuga Ado pildikogust

M

“Sii aaste sai Abja-Paluojast ütes
aastes soome-ugri kultuuripäälinn. Vanadest aalehtest võip
lugede, et Mulgimaa päälinna
uhket nime om omale ihanu nii
Karksi-Nuia, Tõrva ku Elme,

Villändist kõnelemede. 1938.
aastel taht Mõisakülä omale
Abja nime võtta. Kuna ulka piltpostkaarte miu kogun om just
Abja kohta, sis tulligi mõte siande välläpanek nüid üles panna,”
kõnel Tuuga Ado.
Puulsada vana Abja-Paluoja
piltpostkaarti om suurembes
tettu ja välläpanekuseinä pääle
rükit. Kaarte manu käive vanaaigsen kõnepruugin luu.
“Koroona peräst om mulgi
pidänu kodun istma, nüid oles
siande välläsõit Raplase ju tore
ettevõtmine, et vaadete killukest
Abja aalugu tõise kandi päält.

Ruute sissi om ärä paetet 10 lepätriinu rahvakiilset nimetust.
LEPÄRIINU, LEPÄLIND, KÄOKIRJÄT, KIRJULEHMÄK,
KIRJANDLEHM, KIRJÄTLEHM, KIRIKIRJAT, KIRILIND,
KÄOKIRI, KÄOLEHM.

Välläpanek “A(b)ja lugu vanade päeväpilte
pääl” oodap vaatejit Raplan
ulgimaalt peri Tuuga
Ado om oma lõbus joba
ligi seitse aastet toimeten
Facebooki-lehte Alistekund,
kos ta jagap vanu päeväpilte
Alliste ja Karksi kihelkondest. Nüid võtt miis nõus
Abja-teemalistest piltest oma
kodugaleriin Raplan välläpanek tetä.

Kõdare Jaak

Mulgi kiil: Ilves Kristi

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

Mia looda pallu Rapla mulke
kah näitusele kutsu. Üteldes, et
üits pilt kõnelep rohkemb ku tuhat sõna. Tulge ja kaege esi perrä!” kuts Tuuga, kel om Raplan
avar elämine, kos saap siast välläpanekut tetä.

Näitus om valla Raplan,
Veetorni 5 kodusaalin.
1.06. – 19.06. (k. a.)
T – L kella 12 – 18
(Muul aal kõliste ette
tel 507 9699, Ado Tuuga)
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Värvi lepäriinu ja lilli iluste ärä!

YM

Nalla kah
mulgimaa.ee

Mia ja Sia ütenkuun
31. juulil 2021 Karksi mõisapargin

10.00 –17.00

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

Miis om vangimajan. Naine tulep tedä vaateme ja küsüp:
“Noh, kudas sul sis siin lännu
om?”
Miis: “Ah, nõndasamate ku
kodun, süük om vilets ja vällä ei
lasta.”

***

Naine mihele: “Kullake, kudas sulle tundus, kas ma ole siin
koroona aal paksus lännu?”
Miis: “Sa ei ole ju kunagi
peenike ollu!”
Surma aig: 23.11.
Surma põhjus: COVID 19.

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna! Kirjute sii
juti pääle!
VÕTA OMA JÄTÄ ÄRÄ VÕÕRAST ÄRÄ.

***

Emä määrip piigle ihen omal
ütte ja tõist riimi ja võiet pääle.
Tillike Juku uurip, et mes emä
tiip.
“Ma tii ennest ilusas,” kostap
emä.
Raasikse aa peräst tõusup
emä püsti. Juku uurip tedä uvige
ja küsip sis:
“Noh, kas es tule vällä või?”

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

Mudilased kuulasid soome-ugri
muinasjutte pidžaamades

Südamekuu KarksiNuia lasteaias

Lapsed meisterdamishoos.

Saades Halliste rahvamaja juhatajalt soomeugri rahvaid tutvustava
materjali, otsustasin ka
Õisu lasteaia lastele tutvustada kõnealuseid muinasjutte ja rahvarõivaid.
Koolieelikutele meeldis
eriti, et kuulamine toimus
pidžaamades rühmaruumis, mitte voodis. Lastel
oli muinasjutte küllaltki
raske mõista, kuid õpetaja
kaasabil sai nii mõnigi jutt
selgemaks. Meisterdasime
ka rahvariietes pabernukke, seegi tegevus meeldis
kõigile väga. Hiljem said
lapsed nukkudega mängida ja koju viia, et neid

Oravate rühm rattamatkal Ainjasse.

Soome-ugri rahvariietes pabernukud. 						

ka vanematele näidata.
Edasiseks toimetamiseks
on meil veel pilte, mida
värvida ja erinevaid must-

reid üle kirjutada. Materjal
on väikestele lasteaialastele
raske, kuid loodame, kui
nad kuulevad sõna soo-

FOTOD: LILLI SIHT

me-ugri, tuleb see neile
kindlasti tuttav ette.
LILLI SIHT

Teringi õpperada 20, MTÜ Lilli Looduskeskus 15

Mulgi valla looduse- ja koduloo huviringi lastega Teringi rabas 2020. aasta augustis.

Teemadeks on taluelu,
linatööd ja mulgi toidud,
metsaretk ning taimeteed
ja -toidud, retked Teringi
rabas ja palju muudki, mis
tellijad soovivad.
Meie õueala on kujunenud traditsioonilist Mulgimaa taluelu tutvustavaks

miljööks, kus koplites ja
aedikutes on koduloomad
ja -linnud ning kus igapäevaselt elatakse ja toimetatakse. Võtame vastu
külastajaid ainult eelneval
kokkuleppel. Meie tegemistest saab hea ülevaate
MTÜ Lilli Looduskeskus
FB-st ja puhkaeestis.ee.

FOTO: BERIT RUUSVÄLI

Keskkonnahariduslikud
programmid on üleval
üle-eestilisel kodulehel
www.keskkonnaharidus.
ee, üht-teist meie kohta
leiate ka mulgimaa.ee ja
meenutusi möödunust on
väga hea vaadata uuendamist ootavalt kodulehelt
www.looduskeskus.ee.

Tänaseks on Teringi õpperada väga populaarseks
saanud. Tänu RMK Külastuskorraldusosakonna
Lõuna piirkonna külastusjuhile Riho Männikule on
rada peale renoveerimist
mugav, turvaline, informatiivne ning heakorrastatud. Minu viies laps on
hästi hoitud ja „20-aastasel noorukil“ on suur
roll inimese ja rabalooduse tuttavakssaamise loos.
Kooligruppidega rappa
minnes me enam ei seo
pihlaka külge soovilinte,
vaid teeme kaitsepuule pai
ja täname selle eest, et meil
on koht, kuhu tulla ja osa
saada mitme tuhande aastasest raba kujunemisloost.
Sookollid jagavad sügiseti
meiega oma rubiine ja
kalliskive ning eksitamise
asemel pakuvad ahhetamapanevaid vaateid, värve
ja kohtumisi.
Uskuge mind, soovid
lähevad täide.
LY LAANEMETS
Lilli loodusmaja
perenaine

FOTO: ANNIKA ARTLA.

Karksi-Nuia lasteaiaperel on traditsiooniks tähistada
aktiivselt aprillis toimuvat südamekuud. Planeerisime mitmesuguseid virtuaalseid tervist toetavaid
tegevusi nii lastele kui ka töötajatele. Ühistegevusi
koos peredega teha ei olnud võimalik, need toimusid
peamiselt rühmade põhiselt. Viisime läbi laste huvist
tulenevaid terviseteemalisi projekte, mille kaudu said
mudilased teadmisi liikumisest, toitumisest, toiduvalmistamisest, inimkehast, taimedest jne. Hommikune
virgutusvõimlemine rühmades andis lastele ja täiskasvanutele mõnusa energia kogu päevaks. Õppekäikudel ja matkadel tehti GPS-kunsti nutiseadmetega.
Rühmad korraldasid prügimatkasid, et kodukoha ilu
eest hoolitseda. Liikumisõpetaja Ade kutsus kõiki
suuri ja väikeseid südamejooksule ümber lasteaia, kus
võitjateks osutusid kõik. Vanemad rühmad jätkasid
„Toidukooli” tegevustega, mille kaudu toetati üheskoos toitumisharjumuste kujunemist ning valmistati
endale tervislikku toitu. Rühmaõpetajad viisid läbi
jalgratastega liiklustegevusi lasteaia liikumisväljakul
ja noortekeskuse hoovis. Võeti ette ka pikemaid retki
koos oma õpetajatega ning sõideti jalgratastega mööda kergliiklusteed Ainjasse.
Kuu lõpuks olid umbes pooled lasteaia töötajad
jalgsi ja jalgrattaga sõites kogunud kokku pea kaks
miljonit sammu ja veidi üle tuhande kilomeetri.
Kõige edukam kõndija oli Katrin Aru ja rohkelt rattakilomeetreid läbis Kaire Sinimets. Südamekuu sai
ilusa punkti rahvusvahelisel tantsupäeval. Lapsed ja
ka lasteaia töötajad esitasid õpitud omaloomingulisi
tantse ja võimlemiskavasid. Tavaks on saanud aktiivne
tervisekuu lõpetada ühise perematkaga, kuid sellel
kevadel seda koos teha ei saanud.
Suur rõõm on näha ning kohata peresid matkaradadel. Viljandimaa Tervisenõukogu kutsub kõiki isasid
koos lastega liikuma maakonnaülesele orienteerumismängule „Fotopeitus“, mille korraldajateks on Paistu
ja Karksi-Nuia lasteaed. Valida on teatud tervise- ja
matkaradade vahel, mida on võimalik läbida kahes
etapis aprillist-maini ning augustist-oktoobrini. Informatsiooni „Isad koos lastega liikuma” saab KarksiNuia lasteaia kodulehelt ja MTÜ Viljandimaa Tervist
Edendavad Lasteaiad. Ettevõtmist toetavad: Viljandimaa Tervisenõukogu, Viljandimaa Omavalitsuste
Liit, Transpordiameti Liikluskasvatuse Viljandimaa
osakond, Päästeameti Viljandimaa päästepiirkond,
jalgpalliklubi Tulevik, MyFitness ja teised.
Peamine on liikumisrõõm. Uute liikumisteni!
ANNIKA ARTLA
lasteaiaõpetaja
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Mõisaküla muuseumis saab vaadata kaunist käsitööd
Mõisakülas tegutsev
MTÜ „Käetöö Koid“ tähistab sel aastal oma 10.
sünnipäeva. Juubeli puhul
tegi juhataja Juta Jalakas
ettepaneku tuua rahvale
vaatamiseks aastate jooksul erinevates tehnikates
valminud käsitööesemed.
Nii valmis kaunis näitus,
mida saab vaadata alates
11. maist kuni lehekuu lõpuni. Tragid naised käivad
koos korra nädalas, teisipäeviti. Mõisaküla muuseumil on käsitööhuvilistega olnud tore koostöö
juba aastaid varem, mil
enne MTÜ moodustamist
sai korraldatud märtsikuus

kevadisi käsitöönäitusi,
mida käisid vaatamas huvilised üle Eesti.
Algselt oligi plaanis näitus üles seada märtsikuus,
kuid tuli leppida olukorraga, kus kõik muuseumid
olid sel ajal külastajatele
suletud. Pidulikku näituse
avamist ei toimu kuid käsitöölised on väga rõõmsad,
kui nende näputöid vaatama tulete.
Harilikult maikuus toimunud muuseumiööd sel
aastal Eestis ei korraldata.
Mõisaküla muuseum on
aastate jooksul saanud
muuseumihuviliste hulgas
populaarseks külastuspai-

Tõstmine

MTÜ Käetöö Koid liikmed tööhoos 2. oktoobril 2013. a. FOTO: LAURI SEPP

gaks ja nii on 15. mail, laupäeval, muuseum avatud
tavapärasest pisut kauem,
kella kuueni õhtul.

ANU LAARMANN
Mõisaküla muuseumi
juhataja

Näitus Abja kultuurimajas
Abja kultuurimaja väikeses saalis on 18. juunini
eksponeeritud udmurdi
päritolu maalikunstnik Stanislav Antipovi maaliseeria
“Soome-ugri rahvaste eluhetked”. Ta on lõpetanud
Udmurdi Riikliku Ülikooli
kunstipedagoogika eriala.
Hiljem omandas Tallinna
Ülikoolis kunstiteaduste
magistrikraadi. Kunstnik
on saanud inspiratsiooni
eesti, seto, komi, kihnu,
mordva-ersa, ungari, mari,
udmurdi, handi ja soome
rahvarõivaste ilust ning
muusikainstrumentidest.
Teema on kunstnikule alati

Gert Lehtme ja Erik Raagmets tõstesaalis.

südamelähedane olnud.
Maalid näitavad soomeugri rahvaste tänapäevast elu. Inimesed, keda

KOGUDUSTE TEATED
HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
23.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Nelipüha
30.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Kolmainupüha.
Koguduse täiskogu koosolek ja nõukogu valimine.
13.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
24.06 kell 12 surnuaiapüha jumalateenistus Halliste kalmistul
24.06 kell 14 surnuaiapüha jumalateenistus Abja kalmistul
27.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
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
16.05 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Pärast jumalateenistust koguduse täiskogu koosolek nõukogu, juhatuse,
revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimiseks.
23.05 kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga
06.06 kell 14 jumalateenistus armulauaga
Palume võtta ühendust õpetajaga ristimise, leeri, laulatuse, matuste,
pihi ning samuti eelseisvate valimiste asjus tel 521 2518 või
e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

MÕISAKÜLA KIRIK
13.06 kell 14 jumalateenistus kirikus
27.06 kell 11 Mõisaküla kalmistupüha
Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
tel 524 9654; arvo.lasting@eelk.ee

maalidel näeme, on säilitanud oma esivanemate
traditsioonid põlvest põlve. Maalid on suurefor-

maadilised.
Toredaid elamusi!
ÜLLE RÕIGAS

Mõisaküla kiriku
käärkambri remont
Meie kiriku taastamine algas 1990ndatel just
käärkambrist. Siin hakkasime esmalt pidama jumalateenistusi ja korraldama kõiki sündmusi. Viimased
kümmekond aastat oleme valdavalt tegutsenud
suures kirikus, aga käärkambris korraldame sageli
kirikukohvi ning võõrustame laulukoore, kes saavad siin riietuda ja valmistuda esinemiseks ning
samuti kosutada end kaetud kohvilaua ümber.
Käärkambris vajasid põhjalikku renoveerimist
põrand, seinad ja lagi ning lakke tuli paigaldada
sobivad valgustid. Siinsed tööd veel jätkuvad, sest
vaja on seada sisustust, paigaldada riiulid ning
kapid kogunenud ajakirjanduse ja muude dokumentide hoiuks. Tööde teostaja on OÜ Grüps
ning kulud on olnud suurusjärgus 15 000 eurot.
Tublisti toetab Mõisaküla kogudust alati Soome
Nurmijärvi sõpruskogudus. 3000-eurose toetuse
eraldas Siseministeeriumi usuasjade osakond. Kõik
saavad kaasa aidata Mõisaküla kiriku korrashoiule
oma annetustega. Üheks võimaluseks on pangaülekanne EELK Mõisaküla koguduse arvelduskontole
EE632200001120204044.
Äsja valisime Mõisaküla koguduses ka nõukogu.
Juhatuse esimeheks sai täieliku usalduse ja toetusega Kunnar Keres. Lisaks temale kuuluvad nõukogusse Niina Jegorova, Elsa Lindikrei, Anne ja Viktor
Õigus, Margit Usin, Sirje Usin, Ene Elblaus, Mihkel
Taganov ja Marju Taganova.
ARVO LASTING

FOTO ENN RAIESTE

1. mail toimusid Eesti 2. online-tõstevõistlused.
Proovisime seda uutmoodi, aga võib-olla tuleviku võistlusvarianti Erik Raagmetsa ja Gert
Lehtmega kaasa teha. Võistluspaigaks oli meil
Abja spordi- ja tervisekeskus. Viimati olid poisid
võistluspõrandal seitse kuud tagasi.
Erik oli kehakaalus kuni 73 kogusummaga 203
kg esimene ja Gert kehakaalus kuni89 kogusummaga 185 kolmas. Eriku rebimise 97 kg ja
kogusumma olid tema isiklikud rekordid.
ENN RAIESTE

Riigikaitse võistlus Hakk
7. aprillil 2021 toimus esimest korda üleriigiline
riigikaitseõpetuse ainevõistlus Hakk. Võistluse
eesmärk oli tekitada noortes huvi riigikaitse vastu, kasvatada nende kaitsetahet ning luua seoseid
riigikaitseõpetuse ja teiste õppeainete vahel. Oma
teadmised pani proovile 194 õpilast üle Eesti.
Võistlus toimus 45-minutilise veebipõhise testina Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas. Osalemise aja ja koha sai iga õpilane ise valida. Vastata
tuli 19 valikvastustega küsimusele riigikaitse
eri teemavaldkondadest nagu relvad, esmaabi,
topograafia, ajalugu jpm.
Ülesanded olid erineva raskusastmega. Lisaks
riigikaitselistele teadmistele tuli ülesannete lahendamisel kasuks analüüsioskus ja kriitiline
mõtlemisvõime.
Kokku oli osalejaid 60 koolist. Abja gümnaasiumi 10. ja 11. klassist osales võistlusel 36 õpilast.
Märkimisväärne oli see, et võistluse TOP 10-sse
jõudis kolm Abja gümnaasiumi õpilast, kelleks
olid Robert Pirs (5. koht), 6. koht ja Tavo Annuk
(9. koht). Parimaks 10nda klassi õpilaseks, kes
saavutas üldtabelis 66. koha oli Tambet Jõgi.
Abja gümnaasiumis toimub riigikaitseõpetus
alates 1995. aastast. Kool on riigi- ja sisekaitse õpetuse õpetamise traditsioonidega tuntud üle terve
vabariigi. Käesoleval aastal on riigikaitse õpilastel
jäänud läbida veel praktiline laager, mis toimub
juunikuus Kuperjanovi üksikjalaväepataljonis.
Selle aastase võistluse Hakk ülesandeid on võimalik lehelugejal lahendada Tartu Ülikooli kodulehel
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/
hakk
MEELIS EELMAA
Abja gümnaasiumi
riigikaitseõpetaja
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
Väikeses saalis Soome-ugri kultuuripealinn 2021 esitleb Stanislav Antipovi maalinäitus “Soome-ugri rahvaste eluhetked”. Näitus avatud kuni 18. juunini.
Pargi galeriis Abja keskpargis on üleval Abja lasteaia kevadnäitus.
18. mail kell 9–11 doonoripäev. Pärnu haigla veretalitus
kutsub verd loovutama. Kaasa võtta sõbrad, hea tuju ja
isikut tõendav dokument! Jääme teid kõiki ootama!
22.05 kell 12 muusikakooli pidulik lõputunnistuste kätteandmine (vastavalt hetkeolukorrale).
22.05 kell 13 muusikakooli 4. klassi lõputunnistuste kätteandmine (vastavalt hetkeolukorrale).
23.05 kell 11 Pühapäevased kohtumised. Külas Arne Ader.
Teemaks aasta lind kuldnokk (Toimumine sõltuv hetkeolukorrast).
06.06 kell 15 Pühapäevased kohtumised. Külas Urmas
Sellis. Teemaks lindude ränded ja seire. (Toimumine sõltuv
hetkeolukorrast).
HALLISTE RAHVAMAJA
Maikuus toimuvad virtuaalsed soome-ugri muinasjuttude
laupäevad Halliste rahvamaja FB-lehe kaudu.
Rahvamaja akendel on näitus „Soome-ugri koomiksid“
Jooksev info Halliste rahvamaja Facebooki lehel ja telefonil
5886 1997.
HALLISTE RAAMATUKOGU
3.–31.05 raamatunäitus „Raamatud aitavad aega maha
võtta“

HALLISTE PÕHIKOOL

kuulutab välja konkursi
järgmistele ametikohtadele:
• kokk (1,0 ametikohta)
• inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta)
• haridustehnoloog (0,4 ametikohta)
• pilliõpetuse õpetaja (0,14 ametikohta)
• abiõpetajad (1,0 ja 0,6 ametikohta)
• loodusainete õpetaja (1,0 ametikohta) alates
01.11.2021
Kandideerimiseks saata CV, avaldus, motivatsioonikiri ja ametikohale vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendavad dokumendid hiljemalt 31.05.2021
aadressile hallistepohikool@mulgivald.ee. Lisainfo
telefonil 528 3798.

1.06–31.07 raamatunäitus „Mulgimaa ja mulgid“
10.05–20.06 raamatunäitus „Mulgimaa kirjanikud“ Halliste
põhikoolis
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
3.–31.05 Henrik Hürdeni isikunäitus I korruse fuajees.
Erinevad maalid läbi aegade
3.05–18.06 Hülle Haabi isikunäitus „Seda, teist ja kolmandat“ sinises saalis
3.05–18.06 Enno Alliku maalinäitus II korruse fuajees
Näitused on avatud E–N 9–17, R 9–15
15.05 kell 9–15 laat kultuurikeskuse ümbruses.
Info ja laadakoha registreerimine 5837 6587
16.05 kell 11 Pühapäevased kohtumised. Mereteadlane
ja matemaatik Tarmo Soomere „Kliimamuutuste mustrid
Eesti kontekstis.“ Pilet 5-/7-. Info ja registreerimine ly@
looduskeskus.ee või 513 2994
20.05 kell 19 kontsert Klassikatähed Karksi-Nuias,
Tähe-Lee Liiv klaveril ja Karl Tipp saksofonil.
Piletid 5-/722.05 kell 12 Laupäevased kohtumised. Zooloog, looduskaitsja Uudo Timm. „Jutte lendoravast. Aasta loomad rändja kodurott.“ Pilet 5-/7-. Info ja registreerimine ly@looduskeskus.ee või 513 2994
28.05 kell 11 Lastekooride kevadkontsert „Rõõm laulust“
30.05 kell 12 Pühapäevased kohtumised. Mati Kaal „ Zooloogina Botswanas.“
Pilet 5-/7-. Info ja registreerimine ly@looduskeskus.ee või
513 2994
11.06 kell 12 Puuetega inimeste infopäev

Kavas võib toimuda muudatusi. Siseüritustel kehtib maskikandmise ja 2+2 reegel. Jälgi uusimat infot meie kodulehel
kultuurikeskus.karksi.ee ja facebookis @kultuurikeskus.
karksi
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
3.–31.05 näitused „Skandaalne kirjanik Kaur Kender 50“ ja
„Aidi Valliku 20 raamatut“
1.–30.06 näitused „Vägisi külmale maale“ ja „Suveks maale!“
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
15.05 kell 10–13 uute- ja kasutatud riiete laat (tule osta,
müü, vaheta!)
16.05 kell 15 loodusõhtu. Külas Marko Kübarsepp (Toimumine sõltuv hetkeolukorrast).
30.05 kell 15 loodusõhtu Külas Sven Zacek.
6.06 kell 9–15 Kevadlaat Mõisaküla suveaias (Piiripunktilaat
lükkub edasi 29.08)
MÕISAKÜLA MUUSEUMIS
11.05–31.05 MTÜ Käetöö Koid 10. juubelisünnipäeva tähistav käsitöönäitus.
15. mail, laupäeval on muuseum avatud 9–18.
Samuti on alanud dresiinisõiduhooaeg. Info tel 435 5607
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

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

ABJA MUUSIKAKOOL OOTAB
UUSI ÕPILASI
Abja Muusikakool ootab uute õpilaste sisseastumisavaldusi (saab täita ja saata ka kooli kodulehelhttp://amk.planet.ee/sisseastumisavalduse_taotlus/)
kuni 31 maini. Vastuvõtukatsed uutele õpilastele
toimuvad 3. juunil kell 15–18 muusikakoolis.

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Teated ja reklaam
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Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
20. aprillil sündis Ingret Kanguri ja
Marat Kazarjani perre tütar IIRIS

1. JUUNI
ASTA-ALIIDE ADAMSON

13. JUUNI
87

22. JUUNI

HILDA KALDOJA		

94

ALLI KALM		

86

VALTER KALAMIS		

75

MAIE MERIVÄLJA		

84

HILJA-ELLI RÄTSEP

81

HELLE TAUTS		

80

2. JUUNI
LIIVI KULDSAAR		

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

81

3. JUUNI

14. JUUNI
ANTS LOND		

86

EVA MÄGI		

83

23. JUUNI

ILME OJAMÄE		

88

AITA KÜTT		

81

SALME PIRSKO		

93

ANTS LOND		

87

EDUARD KANDLA		

75

VALVE JANSON		

90

VALVE HEINLA		

82

AAGE ALTIS LAHTINEN

87

ENDEL KASK		

70

MARI ARVISTO		

84

UULE RAIDSALU		

82

MILVI TIIDU		

81

15. JUUNI
VAIKE ASU		

Tellimine tel 5567 0408

81

5. JUUNI
LEIDA-ALVINE RANG

86

16. JUUNI

JÜRI ILUSMETS		

81

ELSA JUGANSON		

81

24. JUUNI

LIIDA MÄGER		

81

ARVO VEIDENBERG

81

6. JUUNI
HILJA TUISK		

84

18. JUUNI

MAIE KUKK		

75

ELLA KIRBITS		

25. JUUNI
85

AINO RIKKEN		

89

LII PILK			75

MALLE EELMAA		

75

ILMAR JÕERAND		

75

8. JUUNI
ÕIE KÜTT		

87

19. JUUNI

ANTS KAMA		

86

LEIDA HELIMETS		

88

27. JUUNI

AUGUST TORIM		

87

HEINO LUIK		

ALVI JELISEJEVA		

75

9. JUUNI

Jaga minu kontakti kõigiga,
kes vajavad kinnisvaranõu!
müük
üür
hindamine

SALME KÄÄMER		

87

HELGI TEEARU		

85

20. JUUNI

ENN TOOMSOO		

81

ELLEN-IRENE SAAR

VAIKE TREFFNER		

80

10. JUUNI
HELJU LEHESMETS

Malle Allese

520 5544

viljandi@uusmaa.ee

93

12. JUUNI

75

28. JUUNI
LJUBOV BREICIS		

85

93

IIVI KULL		

80

LEIDA TEOR		

91

GERSTI MURUVEE

75

JÜRI PIHU		

85

LAINE TEMPEL		

85

30. JUUNI

HELMI TORIM		

83

HEIKKI HEINRICH TANN

86

21. JUUNI

LEMBIT PÄRNA		

89

MAIE TAMMEARU		

82

ALMA RABA		

89

MATTI VILLEMSON

75

TIIU LIESMENT		

80

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

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

MÄLESTAME
KALJU KULL

TÕNU LUIK

22.06.1934–1.04.2021

18.02.1950–23.04.2021

LUULE PAUER

ANATOLI BÕSTROV

28.06.1931–15.04.2021

24.05.1959–25.04.2021

LEHTE SIKKA

JAAN OKS

13.07.1940–21.04.2021

5.03.1951–25.04.2021

LIINA KOSTENKO

ENDEL KALAMEES

9.10.1961–22.04.2021

29.01.1960–25.04.2021

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

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

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

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

