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Loodusõhtu Urmas Tartesega Halliste rahvamajas. 					

FOTO: PIRET LESKOVA

Jaanuar osutus uskumatult tegusaks
Halliste piirkonna rahvamajade juhatajad said
kokku, et arutada ühiseid
tulevikuplaane. Pilk heideti ka möödunule ja leiti,
et jaanuarikuu oli kõigele
vaatamata tegus. Uued
teemad, nõuded ja muutused toovad värskeid
tuuli ning hulgaliselt töid
ja tegemisi juurde. Aasta
algas kõigile Viljandimaa
kultuuritöötajatele ühise
kokkutulekuga Viljandi
Sakala keskuses, kus vaadati tagasi möödunule ja
pandi paika 2021. aasta
sündmuste ajad. Tõdeti,
et nii mõnigi kavva võetud üritus lükkub juba
mitmendat korda edasi
ning see on väsitav ja
nukker. Kuid kultuuritöötajad meelt norgu ei
lase ja lasevad loovusel
lennata, nii ka Halliste
piirkonnas. Nüüd tuleb
lihtsalt uuel, huvitaval ja
võimalikul moel tegevusi
ja sündmusi korraldada.

Teiste Mulgi valla kultuuritöötajatega kohtusime
Uue-Kariste rahvamajas,
kus võõrustas Ivi Alp.
Hubane ja armas rahvamaja oli tööplaanide
ja soome-ugri kultuuripealinn 2021 plaanide seadmiseks ideaalne.
Poolest jaanuarist said ka
ringid tööd alustada ja
tantsurühmad taas rahvamajadesse. Koos ringijuhendajatega panime
paika selle aasta esimese
poole plaanid ja sõlmisime lepinguid. Uut tuult
ja lootust on toomas ka
kultuuriministeeriumi
suund toetada tantsu- ja
laulupeo protsessis osalevaid ringijuhte ametliku nn osalise palgaga.
Tingimuste ja nõuete
täpsemaks selgituseks
ja tutvustuseks osaleme
vastavatel infopäevadel,
et asjaga kursis olla ning
oma piirkonda see toetus
tuua. Jaanuarikuu an-

dis väga hea võimaluse
oma rahvamajade „füüsise“ eest hoolt kanda,
tegime mitmeid ruumide
parendusi ja korrastustöid. Samuti leidsid meie
juurde tee ka uuemad ja
erilisemad sündmused.
Halliste rahvamajas toimus loodusõhtu Urmas
Tartesega, kes jutustas
putukate imelisest elust.
Värvikad putukajäädvustused, värvikas esineja ja
värvikas sündmuse korraldaja Lilli looduskeskus
tõid Halliste piirkonda
hulgaliselt uut elu ja elamusi. Lilli looduskeskuse
loodusõhtud toimuvad
kuni maikuuni. Järgmine
on 21. veebruaril koos Vahur Sepaga. Üks uuematest tegevustest on Kaarli rahvamajas eelmisel
aastal alustanud Margiti
tegevustuba. Kaarli rahvamaja juhataja tõdeb, et
Margiti tegevustoas ideid
ja ideede teostajaid jagub

ning see on hea.
Juba saabunud kuul
on meil kavas piirkonna
rahvamajadega ühisüritusi korraldada: vabariigi
aastapäeva tähistamine,
soome-ugri teemalised
näitused jms. Siinkohal
meenub ütlemine: „Kui
inimene teeb plaane, siis
jumal naerab!“ Aga sellest
me end heidutada ei lase
ja mõtleme hoopis teisiti:
„Mõtestades minevikku
lood ka parema tuleviku!“
Ja paremat tulevikku me
tahamegi ja seda mitte
ainult plaanide seadmisega, vaid ka tehtule tagasi
vaatamisega.
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja juhataja

IVI ALP
Uue-Kariste rahvamaja juhataja

MERITAR VÕRO
Kaarli rahvamaja juhatajaga

Koome mulgi värvid ühtseks vaibaks!
Kuuenda Mulgi peo raames, mille teemaks on
„Mia ja sia ütenkuun“,
kootakse ühine hõimuvaip, mis põimib ühte
soome-ugri ja mulgi rahvaste head soovid.
Vaipa kootakse Karksi
külamajas üles seatud
kangastelgedel ning sellest saab osa võtta igaüks. Kuigi Mulgi pidu
toimub 29. mail, alustatakse kudumisega juba
veebruaris, kus esimese

jupi koovad Karksi-Nuia
kultuurikeskuse töötajad ja huviringid, Mulgi,
Tõrva ja Viljandi vallavanemad, Mulgi vanem,
abivallavanemad ja vallatöötajad, kelle kootud
osa jääb kaunistama ka
nimesilt tehtud tööst.
Ootame ühiselt kuduma kõiki valla huviringe,
rahvamajade töötajaid,
noortekeskusi ja Mulgi
peost osa võtvaid kollektiive, et festivali külaliste-

le saaks näidata mulkide
ühtset kudumisoskust.
Palume oma soovist teada
anda 15. märtsiks kultuurikeskus@karksi.ee, et
kokku leppida sobiv aeg
ning ette valmistada nimesildid. 29. mail saavad
kudumisest osa võtta kõik
Mulgi peo külalised, et
anda oma panus põneva
projekti elluviimiseks.
Taaskasutatud materjali
annetab Karksi kultuuriselts.

Mulgi vaiba kudumist
toetavad Karksi-Nuia
kultuurikeskus, Karksi
kultuuriselts, Mulgi kultuuri instituut, MTÜ Fenno-Ugria asutus, Karksi
külamaja, Soome-Ugri kultuuripealinn 2021
Abja-Paluoja, Mulgi vald.
MAE RAE
Karksi-Nuia
kultuurikeskus

ätte jõudnud veebruarikuu juhatas sisse Tartu
rahulepingu sõlmimise 101. aastapäeva. Märgiline saavutus, mis ühelt poolt on meie omariikluse
alustalaks. Teisalt aga, nagu on öelnud vabariigi
president Kersti Kaljulaid, diplomaatiline triumf.
Toonases ajas oli aga kindlasti kõige olulisemaks
see, et lõppes Vabadussõda ja inimeste jaoks saabus
oodatud rahu. Mälestame alati autundega kõiki
neid, kes selle võimalikuks tegid.
Vallavalitsus saadab valla 2021. aasta eelarve volikogule teisele lugemisele ja teeb seejärel ettepaneku
kinnitamiseks. Eeltöö planeeritud investeeringute
elluviimiseks on hoogsasti käimas. Nii valmis jaanuarikuu lõpus Mõisaküla uue hoolekandekeskuse
põhiprojekt, millele järgneb kohe hankemenetlus.
Ettemõtlevalt tuleb tegeleda teede ja tänavate remonttööde kavandamisega. Igapäevase töö osaks
on saanud tervisekriisist tulenevate küsimuste
lahendamine ja ennetamine.
Käesolev talv on kulgemas lumerohkelt ja üle pika
aja on võimalus tunda rõõmu kõigil kelgu- ja suusasõpradel. Rajameistrid hoiavad neile omast kvaliteeti, mille tulemuseks on suurepärased suusarajad.
Populaarsust kogub
taas üsnagi unustatud
talvine spordiala – lumerookimine.
Hoiame vormi ja oleme vabariigi 103. sünnipäeva ootuses!

IMRE JUGOMÄE
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MULGI VALLAVOLIKOGUS
21. jaanuari 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, Raimond Tammoja, Rein Tarkus, Taimo Tugi, Siret
Vene, Taevo Viitas, Villu Võsa.
Arutati 1. lugemisel Mulgi valla 2021. aasta eelarve eelnõud.
Võeti vastu Mulgi valla noorte omaalgatuslike projektide
toetamise kord, mille alusel on Mulgi vallas elavatel noortel
ja tegutsevatel noorteühingutel võimalik taotleda valla
eelarvest toetust omaalgatusprojektideks.
Otsustati anda Mulgi valla aukodaniku nimetus ning sellega kaasnev aukodaniku märk: tehnikaspordi edendajale
ja Karksi-Nuia linna arendajale Heino Nõgule; ajaloo ja
pärandlugude kogujale ning jäädvustajale Salme Vainlole;
vabatahtliku töö tegijale ja kodukoha mälestuste jäädvustajale Olga Palule.
Otsustati anda Mulgi valla vapimärk eakate sotsiaalhoolekande korraldajale ja kauaaegsele Polli hooldekodu
juhile Laine Ikonenile ning kultuuritegelasele, dirigendile
ja puhkpillimuusika populariseerijale Iivo Hakkajale.
Otsustati võõrandada otsustuskorras hinnaga 10 000
eurot Mulgi vallale kuuluv hoonestatud kinnistu aadressil
Halliste alevik, Jaama 20 (registriosa nr 17948850, katastriüksuse tunnus 19201:004:0283, korterelamu 235,4 m2, kinnistu pindala 8515 m2) müügiprotsessi pikendamisega kuni
15. aprillini 2021. a.
Anti luba Saksaveski Majand OÜle (registrikood 12664053)
Polli külas Saksaveski katastriüksuste 60002:001:1151,
60002:001:1152 ja 60001:001:0733 omandamiseks maatulundusliku sihtotstarbe kohase majandamise eesmärgiga, mis
ei ole vastuolus avaliku huviga ega takista Mulgi vallal kui
kohaliku omavalitsuse üksusel täita talle seadusega antud
ülesandeid.
Otsustati korraldada Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik
väljapanek 8. veebruarist 2021. a kuni 10. märtsini 2021. a
järgmistes kohtades:
1.1 Abja piirkonnas aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja,
Mulgi vald;
1.2 Halliste piirkonnas aadressil Leerimaja, Kulla küla,
Mulgi vald;
1.3 Karksi piirkonnas aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia,
Mulgi vald;
1.4 Mõisaküla piirkonnas aadressil Kesk tn 4, Mõisaküla,
Mulgi vald.
Muudeti Mulgi Vallavolikogu 29. novembri 2017. a
otsust nr 8 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine“
ja määrati kulttuurikomisjoni liikmete arvuks 13 ning kinnitati vallavolikogu kultuurikomisjon järgmises koosseisus:
esimees Urmas Suurpuu; liikmed Reet Joosing, Kai Kannistu, Piret Leskova, Leana Liivson, Ürjo Mälksoo, Evi Oissar,
Priit Oks, Laine Pedaja, Margus Põldsepp, Kerstin Rei, Lauri
Sepp, Deily Tatar.

Ajalehte Mulgi Sõna saab nüüd tellida
ka www.minuajakirjandus.ee
keskkonnas.
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Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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

SW Energia rekonstrueerib AbjaPaluoja kaugküttevõrku
SW Energia alustas augustis Abja-Paluojas
kaugküttevõrgu kaasajastamist. Mahuka projekti eesmärgiks oli ühildada seni 3 eraldiseisvat
katlamaja uute ühendtorustikega ning läbi selle
kohaliku kaugküttevõrgu energiatõhusamaks
ja töökindlamaks muutmine.
Ehitustööde tulemusena vahetati välja peaaegu
1800 m ulatuses vananenud torustikku. Vana ja
halvas seisukorras olnud
soojustorustiku lõik asendati uue eelisoleeritud
torustikuga. Torustike
rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda,
et vana torustik kaevatakse mingi lõigu ulatuses
lahti ning seejärel tuleb
see demonteerida. Seejärel saab alustada uue
eelisoleeritud torustiku
paigaldamist. Tööde käigus kahjustada saanud
haljastus ja asfaltteed
taastatakse kevadel.
Käesoleva aasta (2021.a)
sügiseks valmib AbjaPaluojas uus täisautomaatne hakkepuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik ning toodab
soojust taastuvenergiast,
hakkepuidust. Katlamaja
ehitustööd algasid möö-

dunud sügisel. Seni toodeti Abja-Paluojas sooja
neljas katlamajas, mis
ei olnud kuigi keskkonnasõbralik ega tõhus.
Täna, mil kaugküttetorustik on rekonstrueeritud ja ühendtorustike
abil üheks kaugküttevõrguks liidetud, toodetakse
toasooja Kastani tänaval
asuvas ajutises konteinerkatlamajas.
Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloo giaid, saab siiani õliküttel
töötavast Kastani tänava
katlamajast biokütusel
(hakkepuidul) sooja tootev katlamaja. Kütusena
kasutatav hakkepuit on
Eestis kohapeal puidu
raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt
kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena
annab see tööd kohalikele
inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.
Abja-Paluoja kahe projekti kogumaksumuseks
on ca 1 miljon eurot,
millest ca 50% (479 990
eurot) tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ja ülejäänu
investeerib SW Energia.
Trassi ehitab Metrx OÜ,
katlamaja ehitab Kolmtex
OÜ. Ehitustööde tulemusena muutub Abja-

Paluoja kaugküttevõrk
efektiivsemaks ja energiatõhusamaks.
SW Energia on 1999.
aastal asustatud Eesti
kapitalil põhinev ettevõte, mis varustab soojusenergiaga 52 kaugkütte-

piirkonda ning haldab
rohkem kui 260 katlamaja
üle Eesti.
Juri Frorip
SW Energia projektijuht
juri.frorip@swenergia.ee
+372 553 4066

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 2021. aastal
1. veebruarist kuni 1. aprillini.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine pole liitunud elektrivõrguga).
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale:
Programmi raames saavad taotlejaks olla isikud, kes vastavad
kõigile järgmistele nõuetele:
1) taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse;
2) taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse;
3) taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud. Toetuse taotluses tuleb ära
näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Kaastaotlejad
peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.
Kaastaotleja on isik, kelle majapidamine saab lisaks toetuse
taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab
rahaliselt projekti elluviimisse. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.
Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500
eurot. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2016–2020 hajaasustuse programmist saadud
toetuse summa.
Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning
oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%.
Tegevuste planeerimisel kindlasti arvestada sellega, et iga
valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord kuue
kalendriaasta jookusul. Iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi
taotlus.

Taotlus koosneb taotlusvormist (vastav vorm) ja järgmistest
kohustuslikest dokumentidest:
1) projekti eelarve (vastav vorm);
2) projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vastav
vorm iga valdkonna kohta);
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (vabas vormis);
4) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee
kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel
kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi
parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või
sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue
rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta
joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada
eelarvesse);
5) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased
põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
6) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek (vabas
vormis);
7) kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui toetuse
taotlejaks pole omanik (vabas vormis).
Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi
nõutud ja vajalike lisadega Mulgi Vallavalitsusele, tuues dokumendid
paberil originaalallkirjadega vallavalitsuse postkasti Pärnu mnt 30,
Abja-Paluoja või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna epostiaadressil mulgi@mulgivald.ee.
Hajaasustuse programmi reguleeriv määrus, vastavad vormid ning
abimaterjalid on elektrooniliselt kättesaadavad Mulgi valla kodulehelt
või Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida:
Arvi Meidla, telefon 435 4793, e-post: arvi@mulgivald.ee
Anneli Pälsing, telefon 436 3185, e-post: anneli@mulgivald.ee
Hajaasustuse programmi kontaktisikuks on keskkonna ja maaspetsialist
Anneli Pälsing, tel 436 3185, anneli@mulgivald.ee
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Ülevaade valla rahvastikust
Mulgi vallas elab rahvastikuregistri andmetel 1.
jaanuari 2021 seisuga 7407
inimest. Valla elanikest pisut üle poole, 50,7% on mehed ja 49,3% naised. Vallaelanike keskmine vanus
on 47 aastat (naistel 50,2 ja
meestel 43,8 aastat). Valla
eakaim naine on 102-aastane ja vanim mees saab
sellel aastal 98-aastaseks.
2020. aastal sündis Mulgi
vallas 56 last ja suri 103 inimest. Valda tuli elama 222
ja mujale kolis 260 inimest.
Valla elanikkond vähenes
aasta jooksul 85 inimese
võrra (1,1%).
Elanike arvu poolest on
suurimad asulad KarksiNuia (1465), Abja-Paluoja
(1040) ja Mõisaküla (771
elanikku). Väikseima rah-

vaarvuga on Maru küla
(3 elanikku).
Mulgi valla elanikest 93%
(6920 inimest) on eestlased,
lisaks elab vallas araablasi, armeenlasi, burjaate,
hollandlasi, ingerisoomlasi, ingerlasi, itaallasi, jaapanlasi, juute, kanadalasi,
leedulasi, lätlasi, moldovlasi, mordovlasi, poolakaid, rumeenlasi, sakslasi,
soomlasi, tatarlasi, tšehhe,
tšuvašše, ukrainlasi, USA
ameeriklasi, valgevenelasi
ja venelasi.
Mulgi valla elanikest
7022-el on emakeeleks eesti keel, lisaks elab vallas
araabia, armeenia, eesti
viipekeele, inglise, itaalia,
jaapani, keskhollandi, leedu, läti, moldova, poola,
rumeenia, saksa, soome,

2020. aasta
Asula
Abja-Paluoja linn

MULGI VALLA RAHVAARV VANUSEGRUPITI
Vanusegrupp		
0–7-aastased		
8–18-aastased		
19–63-aastased
64– …aastased
KOKKU		

Mehi
250
397
2343
765
3755

Naisi
250
338
1807
1257
3652

KOKKU
500
735
4150
2022
7407

Rahvastiku vanuseline koosseis

Rahvastiku vanuseline koosseis
64-…aastased
27%

0-7aastased
7%

8-18aastased
10%

19-63aastased
56%

Mulgi
koosseis
Mulgivalla
vallarahvastiku
rahvastiku soolis-vanuseline
soolis-vanuseline koosseis
2500

tatari, türgi, tšehhi, tšuvaši,
ukraina ja vene emakeelega inimesi.

Elanike arv

2000

Rohkem infot Mulgi valla rahvastiku kohta leiab
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Mõni sõna seadustest

Kõigepealt pöördun
kirglike õngemeeste poole
ja neid ei ole Eestis vähe.
Mõningatel andmetel
kuni 180 000. Üle mitme
aasta tuleb jälle hoovis
lund kühveldada ning
õngemees või -naine saab
talikalastusega tegeleda.
Sellel hooajal juhtus imelik lugu, sest Päästeameti
peadirektori käskkirjaga
keelati isegi siseveekogudel jääle minek. Toompealt
tuli käsk jää paksust mõõta
ja õngemehi ära ajada. Selleks istus päästekomando
võimsasse tuletõrjeautosse, nelja mehe peale oli
üks jääpuur, sõideti kõik
ümbruskonna järved läbi,
mõõdeti jää paksust ning
aeti kalastajaid ära. Kui jää
paksus oli juba üle 10 cm,
käisid päästjad endiselt
luurel ning õngitsejaid
süüdistati noortele halva
eeskuju näitamises. Seda
imelikum tundus mulle, et Pärnus niideti veel
muru ja teiselpool Eestit,
idas, paukus juba korralik pakane. Meil on tihti
olnud juttu teisest Eestist
ning sama olukord on
tekkinud ka kalameeste

seas, sest kutselised lasid
juba rahulikult Võrtsjärvel
võrke sisse ning neid ei
kimbutanud keegi. Eesti
eri paigus on ilmastik nii
erinev ja mina kutsuksin
Päästeameti peadirektori
kalale ning oleksin nõus
teda õpetama õngitsema
ja samal ajal talle Eesti
ilmast rääkima. Jää paksus ei ole ainus näitaja
ning meetrise jäägagi võib
ümbruskonna järvedel läbi
kukkuda. Ohtlikud kohad
on sissevoolavate jõgede ja
kraavide suudmed, allikad
ning tihti ka tingimused
jää tekkimisel. Tooksin
näite Kariste väikejärvest,
kus meetrise jää korral kuraditee peal kukud läbi jää,
kui sammu kõrvale astud.
Minul sai „mõõt täis“, kui
naabrimehest vanahärra
aeti Pöögle järvelt koju.
Mõtlesin, et mida teha,
sest ega naaber ainuke
olnud, keda kimbutati.
Pöördusin Mulgi vallast
riigikokku läinud rahvaesindaja Peeter Rahneli
poole, et lõpetagu lipsusõlme kohendamine ja
tehku midagi õngemeeste
kaitseks. Kirjutasin väikese

kirja ja oma imestuseks
sain nädalaga keskkonnakomisjoni esimehe Erki
Savisaare vastuse. Kirjas
tunnistati, et käskkirjaga
mindi liiale ja piirkonniti on olukord erinev
ning lubati järgmisel talvel
seda viga mitte korrata.
Jäälemineku keeld võeti
ka kohe maha. Lisaksin
siia kaks sõna, et elame ja
näeme. Mul on hea võimalus samas pöörduda veel
korra kalalkäijate poole.
Lugupeetud õngemehed,
palun korjake oma praht
peale kalapüügi lõpetamist kokku – ussitopsid,
toidupakendid, suitsukonid jne – ja viige sinna, kus
on nende koht. Päästjatele
teen ettepaneku, et kui te
kardate, et peate iga päev
lapsi ja kalastajaid päästma, siis teile teadmiseks,
et statistika järgi on õngemehi väga vähe ära uppunud. Pooled õnnetused on
juhtunud purjus peaga ja
palju inimesi on uppunud
oma kodutiiki või kraavi.
Õngemeeste kaitseks ütleksin endise jalgpalluri,
tänase kutselise kaluri Raio
Piiroja sõnadega, et kui

Tabelis toodud elanike arv
asulates

jää kajakat ei kanna, siis
kalameest juba kannab.
Päästjatele teeksin ka paar
ettepanekut. Jääluure sõitude arvelt paluge tõsta
oma kasinat töötasu ja kui
te kardate, et lapsed jääle
tükivad, tehke neile liuvälju. Raiuge auk järvejäässe,
mõõtke samas jää paksust
ja tõmmake vesi paaki,
võtke ühendust noortega
ning saabki uisutamise ja
liulaskmise koht olema.
Rõhutan veel kord, et vesi
võtke looduslikust veekogust ja kindlasti mitte hüdrandist, sest puurkaevu
vesi, mida on pumbatud,
filtreeritud ja torudes, on
hindamatu väärtusega ja
meilgi Eestis kaevanduste
piirkonnas veetakse seda
juba püttides inimestele
toidu valmistamiseks.
Teine oluline dokument
on Mulgi valla üldplaneering …(täieliku pikkusega
pealkiri võtaks mitu A-4
lehekülge), mis on kättesaadav valla koduleheküljel. Leidke aega ja lugege
seda kindlasti. Jälgige selle
menetlemist ning lööge
ise aktiivselt kaasa. Tehke
ettepanekuid ja võtke osa

Mehi

Naisi

2021. aasta

Kokku

Mehi

Naisi

Elanike
arvu
muutus

Kokku

498

554

1052

497

543

1040

-12

Abjaku küla

34

38

72

35

29

64

-8

Ainja küla

36

28

64

34

29

63

-1

Allaste küla

25

26

51

27

26

53

2

Atika küla

39

33

72

38

32

70

-2

Ereste küla

19

18

37

19

19

38

1

158

161

319

152

154

306

-13

Hirmuküla

13

10

23

15

12

27

4

Hõbemäe küla

15

12

27

14

9

23

-4

Kaarli küla

48

41

89

53

46

99

10

Kalvre küla

22

21

43

19

16

35

-8

Kamara küla

92

83

175

92

84

176

1

Karksi küla

217

219

436

210

216

426

-10

Karksi-Nuia linn

-28

Halliste alevik

693

800

1493

681

784

1465

Kulla küla

47

50

97

51

54

105

8

Kõvaküla

37

26

63

36

24

60

-3

Laatre küla

19

18

37

17

19

36

-1

Lasari küla

11

15

26

12

14

26

0

Leeli küla

21

17

38

17

15

32

-6

Lilli küla

60

62

122

62

59

121

-1

Mulgi vald

14

2

16

17

5

22

6

Maru küla

2

2

4

1

2

3

-1

Metsaküla

29

17

46

29

20

49

3

Morna küla

20

18

38

21

17

38

0

Mulgi küla

50

16

66

49

17

66

0

Muri küla

14

8

22

13

8

21

-1

Mõisaküla linn

390

398

788

386

385

771

-17

Mõõnaste küla

20

13

33

22

13

35

2

Naistevalla küla

5

7

12

6

7

13

1

Niguli küla

6

4

10

6

4

10

0

Oti küla

14

10

24

15

10

25

1

Penuja küla

32

22

54

32

21

53

-1

Polli küla

84

108

192

80

102

182

-10

Pornuse küla

12

9

21

12

9

21

0

Põlde küla

81

86

167

79

87

166

-1

Päidre küla

53

34

87

54

33

87

0

Päigiste küla

39

29

68

41

30

71

3

Pärsi küla

32

33

65

31

32

63

-2

Pöögle küla

40

24

64

40

25

65

1

Raamatu küla

10

6

16

10

6

16

0

Raja küla

16

16

32

17

16

33

1

Rimmu küla

11

13

24

11

11

22

-2

Mäeküla

12

17

29

13

17

30

1

Räägu küla

24

23

47

25

21

46

-1

Saate küla

10

4

14

10

4

14

0

Saksaküla

14

9

23

17

15

32

9

Sammaste küla

21

14

35

21

14

35

0

Sarja küla

14

13

27

14

13

27

0

Sudiste küla

63

61

124

63

61

124

0
-2

Suuga küla

7

9

16

6

8

14

Tilla küla

15

13

28

16

13

29

1

Toosi küla

11

11

22

10

11

21

-1

Tuhalaane küla

66

42

108

64

41

105

-3

Abja-Vanamõisa küla

30

27

57

29

27

56

-1

Umbsoo küla

18

13

31

18

13

31

0

Univere küla

34

20

54

33

18

51

-3

Uue-Kariste küla

22

17

39

21

16

37

-2

Vabamatsi küla

18

16

34

19

18

37

3

Vana-Kariste küla

36

32

68

34

32

66

-2

Veelikse küla

62

46

108

64

49

113

5

Veskimäe küla

51

43

94

53

45

98

4

Õisu alevik

87

103

190

88

104

192

2

Äriküla

55

45

100

52

42

94

-6

Ülemõisa küla
Kokku vallas

33

26

59

32

26

58

-1

3781

3711

7492

3755

3652

7407

-85

aruteludest. Kindlasti tundub paljudele, et kirjutaja
on ära pööranud. Püüan
selgitada. Võrreldes vana
planeeringuga on muudetud mõningaid piire
ja korrastatud ehitusseadustikku. Vana planeeringu aegu ei olnud tuuleparke ega päikesejaamu
ning üllatuste vältimiseks
vaadake kindlasti nende
planeeritavad asukohad
järele. Siis on juba hilja, kui
tuulikulabad väristavad
õhku ja päikesepaneelid
vaatavad toaaknast sisse.
Oluline osa on kindlasti
ehitusega seonduv ja taristu. Kontrollige kindlasti
üle ega Abja-Paluojal tule
plankusid ja aedasid madalamaks hakata saagima
ning hekid ja puuriidad ei
oleks kõrgemad. Tulevikus
on hilja vaielda, kui sa
oma kinnisvarale juurde
ei pääse ning naabri või
vallaga ehitiste üle vaidled. Juhul kui sa õngemees
ei ole ja ütled, et igal lollil
oma lõbu, siis arvesta, et
üldplaneeringu järgi kujundatakse Mulgi vallas
elu ja tegemisi tulevikus
pikka aega.

Ühest seadusest veel.
See on vastu võtmata ja
kirjutamata seadus. Kuid
kas kõiki asju peab seadusesse kirjutama. Võiksime
vahest näpu panna meelekohale ja natuke mõelda.
See seadus puudutab suusaradasid. Miks ma sellest
kirjutan? Kahjuks tuleb
kirjutada, sest Saaremaal
sõideti autoga suusarajale, Tallinnas oli Leedu
veoauto rajal ja Tõrvas
mindi rajameistrile kallale.
Tahan öelda, et suusarada
on mõeldud suusatamiseks ning sellel ajal saab
kõndida teistes kohtades
küll ja küll. Meil on kergliiklusteed ning lumest
puhtaks aetud tänavad ja
teed. Vahelduse mõttes on
terviselegi kasulik muuta
treeningupaiku ning raskusastmeid.
Kutsun kõiki suusatama
ja uisutama ning õngemehi jääle kalastama. Kohtume looduses ja kasutame
neid võimalusi, mida talv
meile sellel aastal pakub.
LEO LIIBER
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Kaitseliitlane Meelis Eelmaa
Õhtupoolik, mil piirivalvuri, kaitseliitlase, õpetaja
ja noortejuhi Meelis Eelmaa külaliseks olin, juhtus
lumesajune olema. Istusime hallipäise peremehega
soojas toas kohvilauas ning
tegime koos lühikese retke
minevikku.
1969. aastal Pärnus ilmavalgust näinud Meelise lapsepõlve mängumaad asusid
Tõstamaal, kus tema vanemad metsandusega seotud
ameteid pidasid. Poisi esimesed kaheksa õpinguaastat möödusid sealses koolis.
Koos põhikooli lõpuga tuli
päevakorda suurem elumuutus, sest vanemate töine
karjäär sai jätkuda Saaremaal või Mulgimaal. Läks
nii, et Saaremaal käiakse
endiselt üksnes huvireisidel.
Vanemate tegemised metsas olid sütitanud sära poisi
silmades. Kõhklemata alustas ta õpinguid Kaarepere
Sovhoostehnikumis, mida
ka „luuakoolina“ tunti. Lisaks asjalike ja ökoloogiliselt
puhaste koristusvahendite
valmistamisele õpetati seal
kõiki muid metsamehele
tarvilikke tarkusi. Meelis
omandas kolme poole aastaga metsatehniku kutse, kuid
alustas oma töömeheteed
raietöölisena Polli metskonnas. Täisealiseks saanud
nõukogude noorele oli partei ja valitsuse poolt alati valmis hall munder, metallist
voodi ning koht relvastatud
jõudude ridades. Antud saatust sai väärata üksnes hullumaja või surm. Mõnikord,
aga harva, sobis selleks isegi
kõrgem kool. Meelis Eelmaast sai vääramatult reamees Ida-Saksamaal asunud
õhutõrjeüksuses. Teenistus
oli põnev, sest traataia taga
algas Saksamaade ühinemise protsess. Sündmused võõral maal mõjutasid
meeleolusid vormikandjate
hulgaski. Kaupade küllus
lettidel ning kodumaal veel
väga nõutud Lada kaubamärgiga autode kiire odavnemine ei saanud sõdurite
pilkude eest varjule jääda.
1990. aasta kevadel asus
endine õhutõrjuja taas ametisse koduses metskonnas.
Nõukogude armee reamehe
vorm leidis koha kusagil
kapinurgas ning on sealt
koos samanimelise riigiga
olematusse rännanud. Veidi
sõjamehelikkust ja nooruslikku seiklusjanu need 24
teenistuses veedetud kuud
mehele siiski andsid, sest
selleks ajaks juba Sakala
nime taastanud Viljandimaa
ajalehes ilmunud kuulutus,
millega otsiti Kodukaitse
nimelise organisatsiooni
ridadesse majanduspiiri
kaitsjaid, köitis tähelepanu.

Noorte Kotkaste Mini-Erna 2017 Viljandimaal.

Vilks Taka LV 2014. Meelis Eelmaa vasakult esimene.

Eesti Vabariigi mundrisse lõunapiiriga oli piirivalvuril huvides siia lisatud, et sellele
asumise kasuks otsusta- mõistlik hüvasti jätta. 2008. tegevusele pühendumine on
miseks piisas Meelisel isa aastal suundus mees tee- toonud talle tunnustusena
abistavast soovitusest. Võib- nima Värskasse ning sealt Kaitseministeeriumi hõbeolla polnud noore inimese edasi Saatse kordonisse, rinnamärgi aastal 2006 ning
jaoks viimasel kohal seegi kus kulgeb tema teenistus kuldrinnamärgi 2015.
asjaolu, et majanduspiiril tänaseni.
Teatavasti on Kaitseliit
Piirivalvurina on vanem- vabatahtlik organisatsioon,
teenistuses veedetud nädalale pidi järgnema sama pikk veebel Meelis Eelmaale mille liikmed oma vaba aega
vaba aeg ning palk püsinuks omistatud PPA 2016. aasta riikluse kaitsmiseks vajalike oskuste omandamisele
metsamehega võrdne. Kon- töötaja aunimetus.
Abja kordoni ülemana pühendavad. Nüüd olengi
kurss piirivalvuri ametisse
sarnanes mõne eriti ahvat- puutus Eelmaa teenistusli- jõudnud selle kohani, kus
leva eriala omale tänases kult tihedasti kokku Kaitse- pean meenutama Meelise
kõrgkoolis: kaheksale kohale liiduga. 1998. aastal sidus ta teenistuse algust ning seda
kogunes üritajaid
ahvatlevat vaba
Teatavasti on Kaitseliit vabatahtlik orga- nädalat. Kaitse40. Meelisel katsed õnnestusid nisatsioon, mille liikmed oma vaba aega liiduga seotud
ning alguse sai riikluse kaitsmiseks vajalike oskuste oman- tegemiste iseloom võimaldab
tänaseni kestev damisele pühendavad.
valida viisaka
karjäär riigiametis.
miinimumi ja vajaliku makEsimene teenistuskoht end selle organisatsiooniga simumi vahel. Esimese vaasus Lillis. Piirivalvurina toetajaliikmena. Piirivalvu- riandi korral peab vabatahton Meelis Eelmaa teeninud ritest moodustus kordonis lik mundrimees oma näo
kõigis Viljandimaal asu- kaitseliitlaste jagu. Abja kor- säilitamise huvides vähenud piiripunktides, seitse doni mees Taavo Kikojan malt 48 tundi aastas tegevuaastat Abja kordoni ülema- jõudis olla teenistuses Sakala sele pühendama, teise puhul
na, olnud allohvitser Ikla maleva staabiülema ja peali- piirab osalust üksnes seni
piiripunktis. Riigiteenis- ku kohusetäitjanagi. Tihedat ära muutmata palgalise töö
tuses on olnud kombeks koostööd tegid piirivalvurid tegemise vajadus. Asjaolu,
teatud aastate järel suurte ka Abja gümnaasiumiga, et piirivalvur Eelmaa Sakala
reformide teostamine. 2007. kus riigikaitset õpetamas maleva staabis ja ettevõtmisaastal avanes eestimaalas- käib Meelis Eelmaa 1998. tes sageli osales, tingis selle,
tele Schengeni ruum ning aastast tänaseni. Saagu tõe et malevapealik Mati Mumm

FOTOD: MEELIS EELMAA ERAKOGUST

pidas vajalikuks mehele
täisliikme staatust soovitada.
22. jaanuarist 2001 on Meelis
Eelmaa Sakala maleva kaitseliitlane. Loomulikult tõi
see kaasa kohustuste hulga
olulise kasvamise, sest allüksuse juhtimine vabatahtlikus organisatsioonis ei ole
lihtne ülesanne. Riigikaitse
õpetamise kaudu tekkinud
side kooliealiste noortega
viis selleni, et 2008. aastal
sidusid piirivalvuritest kaitseliitlased-koolipapad Harri
Mäesalu ja Meelis Eelmaa
end kotkanoortega. Ühiselt
võeti juhtida Noorte Kotkaste rühmad Abja ja Nuia
koolides. 2013. aastal sai
Meelisest Noorte Kotkaste
Sakala malevapealiku abi.
Kaitseliidu Sakala maleva
sõbralikud suhted Läti vabariigi vabatahtlikega suunasid
mõtted kahe lähedase rahva
sarnaste huvidega noorte
kokkuviimisele. Läti Zemessardze (Eesti Kaitseliidu analoog) juures tegutseb noorteorganisatsioon Jaunsardze,
mille Naukšenis tegutsevat rühma juhib soliidne ja
meeldiv härra Gatis Ceršins.
Suhtluse tihedusele jagub
küll arenguruumi, kuid olemas see on. Eesti Vabariigi
102. sünnipäeval seisid Läti
noored ja vabatahtlikud
riigikaitsjad Karksi-Nuias
Vabadussõja mälestussamba
juures toimunud tseremoonial auvalves koos Karksi
malevkonna kaitseliitlaste,
naiskodukaitsjate ning kotkanoortega.
Kuidas mees seda kõike
jõuab? Aus vastus: ega kõike jõuagi, sõbrad toetavad.
Meelis on endale seadnud
sihte, mis ajas muutuvad.
Piiril teenides on ta tervise
huvides juhtivalt kohalt
taandunud. Kaitseliidus
peab endiselt juhi ametit
Põhja rühmas. Oma tegemiste peamise raskuspunkti
on ta suunanud noortele

õpetades riigikaitset ning
jätkates kotkanoorte tegemiste toetamist maleva juhtkonnas ja Noorte Kotkaste
Halliste rühmas.
Midagi põnevat ja natuke
naljakat ka. Mundrimehel
on ju alati himu oma teoreetilisi teadmisi praktikas
rakendada. Sõtta küll enamikku ei kisu, kuid metsas
kaardi, kompassi ja seljakoti
toel, mänguvaenlaste kiusu
saatel mütata ikka vahel
saab. Läksid siis ka Meelis ja
Harri kord Sõduriproovile.
See Sakala maleva meestemäng nõuab kõigi teadmiste
lauale panemist. Muidu üpris tuttav maastik kattus ühel
hetkel uduga ning käiku läks
kompass. Mida kauem seda
kasutati, seda selgemaks sai
tõsiasi – mehed on eksinud.
Hilisem analüüs viis ammu
teada tõeni, et metallist kiiver ning samast ainest relv
kompassi kõrval muudavad
magnetnõela tegemisi just
sel moel, et ilmakaared polnud oma asukohas enam
üldse kindlad.
Meelis Eelmaa soovitab
noortel ikka rohkem õppida
ja pakutavaid võimalusi ära
kasutada. Linn ja linnastumine on tema arvates Kaitseliidu liikmetele suurimaks
väljakutseks. Side loodusega
muutub üha nõrgemaks ja
oskused seal toime saada
vajavad üha rohkem tõsist
harjutamist. Oma roll noorte
meeste Kaitseliiduga liitumises on kindlasti Kaitseväe
personalil, sest ajateenistusest saadud elamus mõjutab
seda, missuguseid tundeid
tekitab neis laiguline riietus.
Meelis Eelmaa tegemisi
Kaitseliidus ning kotkanoorte juhtimisel on tunnustatud
Kaitseliidu teenetemedali III,
II ja I klassiga ja Sakala maleva „hõbekotkaga“. Noorte
Kotkaste teenetemärk ja
teenetemedali III klass ning
Kodutütarde tunnusrist on
annetatud pühendumise
eest kotkanoorte tegemistesse. Siia lisanduvad veel 2019.
aasta Sakala maleva kaitseliitlase aunimetus ja hulk
tänukirju organisatsiooni
erinevatelt tasanditelt.
Meelis Eelmaa on igati
usaldusväärne ja abivalmis
kaaslane. Küsin lõpetuseks
tema mõtteid seoses ajas
rändamise masinaga. Kui
seda seni leiutamata riistapuud saaks kasutada, siis
mida otsustaks mees teisiti? Vastus Meeliselt tuleb
kiiresti: „Astunuks varem
päriselt Kaitseliitu, juba
üheksakümnendatel!“
ENN PINSEL
Karksi malevkonna
teavituspealik
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Linda Lamp 90
Linda Lamp sündis
1921. aasta 21. jaanuaril
Tartumaal Aakre vallas
taluperes. Haridustee viis
teda Aakre seitsmeklassilisse kooli ja Tartu 2.
keskkooli. 1955. aastal
lõpetas Linda Lamp Tartu
ülikoolis matemaatikaloodusteaduskonna. Tema
diplomitöö teema oli „Jõhvika levimine Ida-Eesti rabades ja tema kasutamisvõimaluste väljavaated“.
Linda on pidanud Eesti
erinevais paigus mitmesuguseid ameteid, küll
jõhvikate uurija, mikrobioloogi, laborijuhataja
kui ka bioloogiõpetajana.
Alates 1964. aastast oli
Linda Lamp Pollis ametis
teadurina. Ta tuli ja jäi
pikkadeks aastateks kuni
pensionile siirdumiseni
1989. aastal. Ilmselt võlus
teda Polli ümbruse maaliline loodus ja huvitav
töö aedade keskel. Linda
tööalaseks põhiülesandeks oli õunte säilivuse ja
säilitushaiguste uurimine.
Oma töös oli ta põhjalik.
Tema uurimistöö kokkuvõtteks on 1987. aastal
kirjutatud raamat «Õunte
säilitushaigused». Oma
uurimistulemusi tutvustas
ta aiapidajatele arvukatel
loengutel ja artiklitega.
Peale põhitöö oli Lindal veel palju muid ülesandeid. Tema vastutas
iga-aastaste näituste korraldamise eest Tallinnas,
Viljandis, Pollis ja mujalgi.
Sellega pidi tegelema hak-

kama juba suve lõpul, niipea kui esimesed õunad ja
pirnid valmima hakkasid.
Olulisemaid eksponaate tuli korjata vähemasti
paarkümmend kilo, sest
näitus hoiti üleval nädal
või kauemgi ja vahepeal
riknenud puuviljad tuli
asendada uutega. Samuti
pidi olema varu degusteerimise tarbeks. Linda oli
ka alatine eksponaatide
ülespanija ja pidi viibima
näituse lõpuni kohal. Pollit on aiandushuvilised
ikka külastatud. Linda oli
neile hinnatud giid. Loodust armastava inimesena
oli Polli pargi ja ümbruse
korrasolek tema südameasjaks, ikka muretses ta,
kui mõni puu hävis või et
täiendusistutusel iga puu
õigesse kohta saaks. Tema
oli enamasti igakevadiste
ja -sügiseste korrastustööde eestvedaja.
Lindal on mitmekülgse
inimesena palju hobisid.
Nagu juba öeldud, oli
ta loodusega sinasõber,
mis viis teda ikka ja jälle
loodusmatkadele nii Kitzbergi loodukaitse seltsi
liikmena kui ka muudele
matkaradadele. Reisimine
ja reiside korraldamine on
olnud Lindale oluliseks
tegevuseks. Ka on Linda
suur ajaloohuviline, talle
on oluline põhimõte: „Kes
minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta“. Ta on koostanud Polli mõisa ajaloo
kohta väga põhjaliku ülevaate. Ja muidugi iseloo-

Virtuaalsed soomeugri muinasjuttude
laupäevad

Aiandusele ja loodusele pühendunud Linda Lamp veetis juubeli lilleilu
keskel.					
FOTO: LY EINSTEIN

mustab teda suur kunstihuvi. Siinkohal peab
ütlema, et Linda hoolitseb
väga oma kaaslaste heaolu
eest, nii leidis ta Tallinnast lektori ja korraldas
Pollis väga huvitavaid
kunstialaseid loenguid.
Ka on Linda suur muusika-, spordi- ja teatrisõber.
Nüüd, mil suusarajad
kipuvad vaid kaugeteks
mälestusteks jääma, pole
vast päevagi, kui Linda
väikese jalutuskäigu tegemata jätab. Ja mitte
ainult jalutuskäigu, suvel
müttab ta agaralt veel
aiamaal. Kõigele lisaks on
Linda väga hea perenaine.
Kui enamikele inimestele
meeldib rohkem külla
minna, kui külalisi vastu
võtta, siis Linda naudib

külaliste võõrustamist.
Vahel mõtleme, kuidas
Linda on säilitanud kõrges eas suurepärase vitaalsuse, reipuse ja erksa
mõistuse. Tõenäoliselt
ammutab ta jõudu loodusest, taimedest, on olnud
kogu elu liikuv, positiivse
ellusuhtumisega ja ikka
tegev huvitavate sündmuste kirjapaneku, hea
muusika kuulamise, huvitava raamatu lugemise või
sõprade võõrustamisega.
Soovime juubilarile tugevat tervist, ergast meelt
ja jätkuvat tegutsemislusti!
Polli aiandusuuringute
keskuse nimel,
ASTA-VIRVE LIBEK

Halliste rahvamaja korraldab veebruarist maini igal
laupäeval Halliste rahvamaja
Facebooki-lehe kaudu soome-ugri rahvaste muinasjuttude laupäevi. Postitame
kuulamiseks ühe soome-ugri
rahvaste muinasjutu ja lastele värvimiseks pildi.
Osalejatelt ootame rohket kuulamist ning muinasjutupäeva joonistusi, mis
tuleks postitada rahvamaja FB-lehele või sõnumitesse. Ootame, et toote ka
muinasjutupäeva joonistusi ja värvimisi rahvamaja Ungari muinasjutt Lillehaldseinal asuvasse postkasti. jas. ILLUSTRATSIOON: LILIAN HÄRM
Tulevikus on kavas neist näitus teha. Lisainfo: hallisterahvamaja@mulgivald.ee või
telefonil 5886 1997.
PIRET LESKOVA
Halliste rahvamaja juhataja

Loitsuväega uude
aastasse
6. jaanuaril koguneti Karksi-Nuia paisjärve äärde traditsioonilisele kuuskede põletamisele. Vallahooldus oli
päeval linna prügikonteinerite juurde pandud kuused
juba kokku kogunud ja lõkke algatuseks platsile valmis
seadnud. Lisaks toodi nii mõnigi kuusk mööda Kitzbergi
mäge lõkkeasemele juurde. Koroonapiirangute tõttu sel
aastal kahjuks sooja teed jagada ei saanud, kuid kommi
või kaks said kõik osalised põske pista.
Umbes 30-pealise kambaga lauldi ja tantsiti ümber lõkke. Eriti mõnus oli tants Karksi kandist pärit loitsu järgi,
mis tegi külmast ilmast hoolimata keha ja vaimu soojaks
ning loodetavasti aitas kõikidel head soovid algavasse
aastasse kaasa võtta.
MAE RAE
Karksi-Nuia kultuurikeskus

Kanname maski ja oleme terved

Möödunud kevadel alanud koroonapuhang peatas
kõik Karksi-Nuia pensionäride ühenduse kokkusaamised.
Õnneks suvekuudel viirus taandus ja tavaline elu
sai jälle õigesse rütmi, käisime ekskursioonil ja võtsime
osa muudest üritustest.
Lootsime, et oleme pääsenud viirusest ja saame alustada tegevustega juba uutes
ruumides Kalda 6. Pidasime
plaani, kuidas eakatepäeva
tähistada ja valmistusime
isegi kultuurikeskuses jõulukuuskede kaunistamise
konkursist osa võtma.
Novembris kogunes väike
seltskond viltimist õppima ja juttu puhuma. Meie
inimesed on olnud väga
seadusekuulekad ja ettevaatlikud, hoides nii ennast
kui teisi. Jaanuaris kogunes
jututuppa 13 inimest maskides, tavaliselt on meid

Naised viltimist õppimas ja juttu ajamas.

kolmekümne ringis, mis
nüüd ei ole aga lubatud.
Tuleb tunnistada, et eakad
inimesed vajavad kokkusaamist, neil on palju küsimusi,
mille üle arutada ja omi mõtteid väljendada. Seekord
sai päevakohaseks teemaks
meie riigi ministrite vahetus,
mida kommenteeris poliitikahuviline Heino.
Palju küsimusi tekitas
vaktsineerimine – vajadus,
võimalus ja isegi hirm. Hea
kui saadakse küsimuste-
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le objektiivseid vastuseid.
Meie ühenduse endine meditsiinitöötaja Enna selgitas väga põhjalikult selle
vajalikkust. Ta tõi näiteid
varasematest aegadest, kus
tänu vaktsineerimisele on
saadud peatada mitmedki
eluohtlikud nakkushaigused: lastehalvatus, difteeria,
sarlakid, leetrid ja kollatõbi.
Enna meenutas emotsionaalselt, kuidas ta Karksi
piirkonna velskri rollis viis
vaktsineerimist läbi Nuia

haiglas, koolides ja kodudes,
keskusest väljapoole tuli
liikuda hobusega. Lastele
tilgutati vaktsiini küpsisele,
kui viimast ei jagunud, siis
leivatükikesele ning kõik
toimus täpselt nimekirja
järgi.
Edasi hakkas jutulõng
veerema. Nii otsustasimegi
alustada mälestuste kogumisega ja igaüks sai kodutööks kirja panna mingi
meenutuse oma kodust,
majast, naabrist, koolist vms.
Kuna ruumid on meil praegu jahedavõitu, siis kuum
kohv ja tee lõid hubasuse,
osalejad said rõõmsa meele
ja rahulolu ning ootavad uut
kokkusaamist. Igapäevaselt
eakate tuba veel avatud ei
ole, aga võimalus juttu ajama tulla on kolmapäeviti
kella 11–15. Oleme terved!
OLGA PALU

Karksi-Nuia pensionäride
ühenduse juhatuse esimees

Pühadeperioodile tõmbas joone alla traditsiooniks saanud kuuskede
põletamine.			
FOTO: MAE RAE

Tulge Mulgi peo laadale
kauplema!
29. mail toimub Karksis suur Mulgi pidu, mille üheks
osaks on laat koos mulgi keele, muusika, maitsete ja
mustritega.
Pange oma suitsuahjud küdema ja sukavardad liikuma, sest kutsume üles kõiki Mulgimaa käsitöölisi ja
toidu pakkujaid osalema 29. mail Mulgi laadal Karksi
rahvamaja tagusel platsil.
Lisainfo ja registreerimine laadale: kultuurikeskus@
karksi.ee, tel 435 5529
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS,
MULGI KULTUURI INSTITUUT

Mulgi valla infoleht
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Mulgimaa mees teise mulgi mehe köögis
Möödunud aasta viimasel
kaheteistkümnendikul pani
minu hea kamraad ja aatekaaslane Erlis Schönberg
purki oma esimese kokaraamatu „Maitsemeelelahutaja
[mulgi mees Hiiumaa köögis]”. Raamatu arvustust ei
pannud mind kirjutama
niivõrd meie lähedane tutvus, kuivõrd soov proovida
valmistada tuntuid ja vähem
tuntuid väikese vimkaga huvitavaid roogasid. Covid-19
viirus on aastaga tekitanud
mulle ja ilmselt ka paljudele
teistele väga palju aega tegelemaks asjadega, millele
varem aega ei leidnud. Minu
puhul võrdub see improviseerivalt kokkamisega. Huumoriga võib asja tõsidust
kinnitada möödunud suvel
abikaasa käest kingituseks
saadud suitsuahi.
Oleme Erlisega ikka aegajalt suhelnud ja oma tegemistest-toimetamistest
rääkinud. Ühes sellises vestluses mainis Erlis möödaminnes oma võimalikust
jaanuarikuisest kodukoha
külastamisest. Murdosa sekundiga oli otsus langetatud
– milleks ise punnida, kui sul
on suure privileegina võimalik peasüüdlane isiklikult
kohale kutsuda. Mõeldud
tehtud ja 17. jaanuari päeval
ta keset meie kööki seisiski.
Eelnevalt olime kokku
leppinud, et valmistame
selliseid toite, mida saaksid
kõik inimesed kodudes olemasolevate vahenditega valmistada. Seega välistasime
grillahjud, suitsuahjud jne.
Esimeseks toiduks pakkus
Erlis välja säina Bolognese.
Väidetavalt pidavat saama
kalaliha niimoodi maitsestada, et ükski kala mitte
sööv laps selle maitset ei
tunne. Kuigi meie laps sööb
kalatooteid, siis ikkagi oli
huvitav selle väite tõesust
järele uurida. Toidumaterjali

ostes selgus hooajaline tõsiasi – säinast eriti müügilt ei
leia. Õnneks raamatu eksperimenteerimisele suunatud
iseloomust lähtuvalt me lippu poolde masti ei lasknud,
vaid leidsime kiiresti asemiku haugifilee näol. Haugist
hakkliha, sibul ja küüslauk
õliga kenasti läbi praetud,
kuivatatud tomat, sool, pipar ja basiilik lisatud ning
spagettidega serveerimiseks
valmis see oligi. Kui minu
arvamus võis olla kallutatud,
siis oma tütre arvamust, et
kala maitset polnud tunda,
sai võtta ikka puhta kullana.
Ta sõi kaks portsu ja ei usu
tänase päevani meie juttu
kalahakklihast!
Magustoiduvaliku liisk
langes vindise ploomiga
saiavormi kasuks. Ka selle
toidu puhul osutus ploomimoos tõeliseks defitsiidiks.
Kus häda kõige suurem, seal
abi kõige lähem – mamma
valmistatud pohlamoos sobis asenduseks ideaalselt.
Detailne retsept ja valmistamise kirjeldus on leitav
raamatu 27. leheküljelt. Suus
sulav saiast maiuspala koos
piimaga viis mind ühe otsaga minevikku ja eriliselt
värskendavalt maitsenud
ploomimoos jälle tulevikku.
Sellel ajahetkel siin ja praegu
oli see ikka „jõle“ hea!
Erlise nostalgilistest kirjeldustest ja retseptidest pungil
raamat lennutas mind tagasi
noorusaega, kus nähtud,
tuntud ja kogetud mälupildid panevad kordama laialt
levinud ütlust: „Siis oli muru
rohelisem ja taevas sinisem!”
Äratundmisrõõm oli nii suur,
nagu oleksin ise need mälestused kirja pannud. Ega seal
palju imestada olegi, sest
oleme Erlisega ühe ja sama
aasta väljalase. Lähemalt
saime teineteisega tuttavaks
läbi spordi. Tema oli kõva
käsi kettaheites, mina pikamaajooksus. Põhikoolis ei

puudunud me vist üheltki
sügiseselt ja kevadiselt maakondlikult meistrivõistluselt.
Kuna võistluspäevad olid
pikad, siis raamatus kirjeldatud toidupakikesed olid
paljudele kodust kaasa pandud. Sellega meenub üks
seik Viljandist võistlustelt tagasisõidust. Mingil põhjusel
ma varem süüa ei jõudnud.

katuseluuki avama.
Muide, Erlis treenis kettaheidet tuntud treeneri Rein
Ahuni käe all, kelle kuulsaimaks õpilaseks on hetkel
Ameerika Ühendriikides
Ameerika jalgpalli kõrgeimas liigas NFL leiba teeniv
Margus Hunt. Mäletatavasti
võitis ta Reinu juhendamisel 2006. aastal juuniorite

Kuigi meie laps sööb kalatooteid, siis
ikkagi oli huvitav selle väite tõesust järele
uurida.
Kui oleks toidupaki sisu
teadnud, siis oleks kindlasti
selleks aja leidnud. Hirmus
näljasena sai heauskselt
toidukarp avatud ja ohhoo
...! Päev aega soojas bussis
seisnud, eelmisel päeval
keedetud ja kooritud muna
„lõhn“ pani bussis olnuid
õhku ahmima ja paaniliselt

maailmameistrivõistlustelt
kettaheites ja kuulitõukes
kuldmedalid. Erlis küll nii
suure kaarega ei lennanud,
kuid omavanuste neljakordne rajooni meister ja Eesti
meister 8–9 vanuseklassis
on siiski märkimist väärt.
Oleme ikka ja jälle enestele
tunnistanud selle aja sporti-

mise olulisust meie edaspidisele elule. Treeningsaalist
ja võistlustelt omandatud
distsipliin, järjepidevus ning
kohusetunne on igal eluhetkel suureks abiks olnud.
Järgmisel päev tuli minu
tütar välja omapoolse magustoidusooviga, milleks
ei rohkem ega vähem kui
laavakook! Minu jaoks on
see liiga magus suutäis, kuid
enamus oli juba otsustanud.
Teadupärast on täiusliku
laavakoogi valemiks täpselt
õige aeg, millal kook ahjust
välja võtta tuleb. Mõni minut hilinemist võib tähendada vedela šokolaadist
sisuga koogi asemel hoopis
muffinit. Kooki lusikaga
poolitades ja sealt šokolaadi
välja voolamas nähes ilmusid mu silme ette nõukaajal
müügil olnud lapikud nätsupadjakesed, mille sees
oli päris hea maitsega siirupilaadne vedelik. Kuigi
seda meeldivat mekki jagus
ainult loetud minutiteks, on
ta leidnud kindla koha minu
maitsemeelekeskuses.
Erlis oli laavakoogi serveerinud punaste sõstarde ja
valge jäätisega, mis viis mind
„kiirrongiga“ viiekordse
maja kangialuses paiknenud
jäätise müügipunkti ette.
Tänasel päeval on sellele
kohale ehitatud POP Cafe.
Müügipunktist väljastati
väikese luugi kaudu lahtist
plombiiri, mis oli haugatud
väga suurest jäätisekamakast. Lapse jaoks tundus see
kamakas olevat 50-kilogrammine, mis tegelikult oli vast
nii 10-kg raskune. Ennelõunasel suvepäeval müüdav
külm maius tekitas kohati
korraliku järjekorra. Jäätise
kohta on vist pentsik öelda
soe, aga nagu soe sai see letilt
haihtus. Loomulikult ei ole
ma sellest kilekotiga kaasa
müüdavast jäätisest ealeski
paremat saanud.
Erlise kirjeldus teisel pool

Karksi-Nuia paisjärve toimunud legendaarsete motovõistluste kastoori ja šašlõkiseguse suitsu tekitatud
joovastusest saaks Eurovisioonil kindlasti igaühelt
12 punkti. Muudkui loed
ja loed, et korrakski veel
seda tunda. Mõnedele olid
need võistlused ka tõelisteks äriprojektideks. Sarnaselt tänapäevale sai ka siis
klaastaarat kogumispunkti
viia. Meie noorte poistena
korjasime näpuotsa jagu,
saamaks tagasi söögile ja
joogile kulunud raha. Samas
pajatavad selle aja müüdid
perekonnast, kes suutis aastatega kogutud pudelite rahast osta endale uhke mosse
ehk Moskvitši.
Kindlal kohal oli šašlõkk
ka kõigil Karksi ordulinnuses toimunud suvekontsertidel. Erinevalt motovõistlustest, kus seda valmistasid
imelikku keelt rääkivad mägede pojad, oli kontsertidel
võimalik šašlõkki ise küpsetada. Kohapeal toorest liha
müüvast müügipunktist
sai laenutada ka šašlõkivardaid. Just seal oma esimesed
lihatükid vardasse aetud
saigi ja vanemate õllevineste
meesterahvaste näpunäidete saatel valmis küpsetatud.
Maailma parimat grill-liha
Orumetsa muusika saatel
nautides õnnestus mul oma
ema südamest õnnelikuna
näha. Vähemalt sellist lugu
mu mälupildid hetkel mulle rääkimas on. Erinevalt
minust on Erlis osaliselt ja
osavalt suutnud oma mälestused kaante vahele saada.
Kui eelnevast nostalgiaannusest jäi väheseks või
tekitasid teis suuremat huvi
vimkaga retseptid, siis kõike
seda leiate Erlise raamatust
„Maitsemeelelahutaja [mulgi mees Hiiumaa köögis]”.
ALMAR KALAM

Eesti parim noor IT-spetsialist tuleb Mulgi vallast

Kui tavaliselt saavad leheruumi meistrid spordis või
tehnikaaladel, siis seekord
tutvustame hoopis IT-süsteemide spetsialisti Joann
Mõndreskut, kes võitis teist
aastat järjest võistluse „Noor
Meister“. Jõukatsumisel tuli
noortel lahendada terve rida
erinevaid arvuti kasutamisega seotud probleeme, olgu
selleks takistused arvutisse
sisse logimisel või kaduma
läinud olulise faili leidmine.
Karksi-Nuiast pärit noormees noppis esimesed tiitlid
Viljandi Kutseõppekeskuses õppides, viimane suur
tunnustus tuli juba TalTechi tudengina. Joanni võib
uhkusega nimetada Eesti
parimaks nooreks IT-süsteemide administraatoriks. Uurisime, kuidas ta selle eriala

juurde jõudis ning millised
on tema tulevikuplaanid.

Millal sind hakkasid ITsüsteemid sedavõrd huvitama, et otsustasid sellega
oma õpingud siduda?
Mind hakkas IT huvitama
juba lapsena – esialgu küll
ainult arvutimängud, aga
sealt edasi tekkisid küsimused: „Kuidas see töötab?”.
Arvuti aitas mul varakult
reaalseid teadmisi omandada. Näiteks sai mul inglise keel selgeks juba enne,
kui hakkasin seda koolis
õppima. Keeleoskus aitas
omakorda arvutitundmisele
kaasa, sest enamus IT-süsteeme on ingliskeelsed.
Põhikooli ajal abistasin
klassikaaslasi, sõpru ja peret
arvutite hooldamisel ning
läbi selle mulle tundus, et

see on see, mida ma tahan
teha ka tulevikus töö ja
hobina.
Mu esialgne plaan oli
tarkvaraarendajaks õppima
minna, aga sisseastumise
aastal võeti sellele erialale
ainult keskhariduse baasil. Kuna mul oli tahtmine
ikkagi infotehnoloogiaga
tegeleda, soovitati mul ITsüsteemide spetsialistiks
õppida. Ma ei kahetse seda
otsust.

Kas koolis õpitu aitas
võistlusülesannetele kaasa
või nõudis see lisateadmisi?
Kindlasti aitas koolis õpitu
kaasa, aga olen ka iseseisvalt
palju teadmisi omandanud,
mis tulid võistlusülesannete
lahendamisel kasuks. Pealehakkamine ja suur huvi

eriala vastu igati toetab,
tuleb olla julge ja vigadest
õppida.
Too mõni näide, mida
sinult küsiti, mida pidid
lahendama?
Võistlus jagunes kahele
päevale. Telepildis näidati
ainult teist päeva. Telesaatesse valitud ülesanded
olid lihtsamad, IT-tehniku töö, kus tuli lahendada
veebikeskkonna probleeme, nagu näiteks kogemata
kustutatud faili taastamine,
sh üllatuskülalise Ivo Linna
arvutist tähtsa faili taastamine. Kui tavaliselt spetsialiseerutakse kas Windowsi
või Linuxi alal, tuli võistlusel mõlemaga hakkama
saada.
Esimesel päeval aga nii
lihtne ei olnud – pidi ühen-

dama kaks kontorit üle
võrgu turvaliselt ja seada
teenuseid üles. Tuli administreerida Windows ja
Linux masinaid, ühiselt kõik
masinad häälestada, luua
automatiseeritud skripte,
töötajate kontod süsteemi
registreerida, luua monitooringu lahendus ja palju
muud.

Kas sulle tehti võidujärgselt ka koostöö- või
tööpakkumine?
Kuigi on napilt kuu aega
võistluse tulemuste avalikustamisest möödas, on
minuni jõudnud pakkumisi.
Hetkel on need veel läbirääkimiste faasis. Püüame
paika saada mõlematele osapooletele sobivad tingimused, et ei segaks õpinguid,
mis on minu põhiprioriteet.

IT-valdkonna kroonitud kuningas,
Joann Mõndresku. FOTO: ERAKOGU

Millisena kujutad oma
karjääri peale kooli lõpetamist?
Plaanin jätkata oma erialal
töötades ja kuna IT-eriala on
kiiresti arenev valdkond,
õpin ma veel edasi.
Küsitles
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Abja aavapuust tetäs õimurahvaste
aus aabjas

A

bja-Paluoja Kõrvemäe
veere pääl võeti jaanuari
keskpaigan maha uhke aab,
millest tetäs Abja-Paluoja
soome-ugri kultuuripäälinna aaste joosul õimurahvaste
aus aabjas.
Sii aaste om Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinn ja mitu
kõrda om sel teemal käräjit peetu, sääl pakk Eesti aabjakultuuri nõnamiis Ruukel Aivar vällä
mõtte, et õimurahvaste aus võis
kah aabja tetä, sest aabja ehitemine ja tarvitemine om palludel
soome-ugri rahvastel ütine asi.
Aabjauvilise Mulgimaa mihe
Rõigas Andres ja Tamme Georg
om joba vana sõbra ja 21 aastet
tagasi teive na ütenkuun valmis
edimese aabja. Nüid, ku Tammel
olli niikuinii laanin oma mõtsast
puid tetä, näi ta sääl ütte suurt
aaba, mes just aabjateos passis.
Nõnda saivegi ää mõte ja paslik
puu kokku. Kuna aig om tubliste
edesi minnu ja nuur põlvkond
joba pääle kasunu, saap selle
aabjateo iistvedäjes Rõika poig
Alar. A muduki ei ole sii üte või
kate mihe tüü, vaid selle jaos om
vaja iki suurembet punti. Tüü
võetes ette suve poole lämmembe aage.
Esmald kogunive puu mahavõtje, aakirjanigu ja uvilise
Kahvre talu manu püstkotta

tule ümmer, kos peremiis Tamme Georg pakk oma küdsätet
leibä. Säält minti ütenkuun
edesi mõtsa, kos vägev aavapuu
mäeveere pääl seis. Ku mihe
ollive mitu sõõri ümmer puu
käinu ja selle aabjakõlbuligus
tunnisten, tullive puu ümmer
Mulgi Kultuuri Instituudi naise, kes Laande Alli iistvõtmisege puule regilaulu laulive.
“Tänäsime mõtsa, et ta siandse
uhke puu om kasvaten, ja aaba
tulevese aabja iist. Vanast tänäti
luudust iki kigi ande iist, kahjus
oleme selle ilusa kombe nüid
ärä uneten,” ütel Laande.
Sõs võtive mihe võimsa puu
maha. Rõigas Andres sellät, et
ku paat valmis om, piap ta viil
kujume, nõnda et sii aaste ta viil
vii pääle ei saa. Nüidses om puu
joba mõtsast vällä kah veetu ja
oodap kevädet. Kik selle sündmuse võtt üles venekiilse telekanali ETV+ võttemiiskond ja
latsin ollive Vikerraadio mulgikiilse uudise.
Puu mahavõtmist ja kikke
muud täädust soome-ugri kultuuripäälinna aaste tegemiste
kohta saap vaadete mulgimaa.ee
veebilehe päält ja Facebookist:
Finno-Ugric Capital of Culture
2021.
Ilves Kristi
toimeteje

Ku uhke aab olli maha võetu, akassive Rõigas Andres (kirvege) ja Ruukel Aivar uurma, kas puu om iki kõrralik
ja passip aabja jaos. Kik võtt vilmi pääle ETV+ kaameramiis.
Pilt: Ilves Kristi

Enne mõtsa minekut peeti Kahvre talu püstkoan laani ja mekiti peremihe küdsätet leibä. Pildi pääl astuve
koast mõtsa poole mulgi keele õpeteje Laande Alli (kige ihen), Mulgi valla turismitüüteje Rei Kerstin ja Mulgi
Kultuuri Instituudi juhateje Grenberg Ave.
Pilt: Bergmann Taavi

Kuame mulgi värvi õimuvaibas!

K

arksi külämajan tetti 8.
veebruaril akatust õimuvaiba kudamisege, mes pias
peris valmis saama 29. mail
Mulgi pidu aal. Tettäv vaip
seop ütte soome-ugri rahvaste ja mulke ää soovi.

Soome-ugri kultuuripäälinna
aaste pääteema om mulgi mustre ja käsitüü. Just selleperäst
tekkusigi Karksi-Nuia kultuurikeskuse naistel mõte, et vallarahvas ja Mulgi pidu osalise
võis ütenkuun üte vaiba valmis
tetä.
Vaiba kudamisege tetti aka-

tust 8. veebruaril Karksi külämajan. Edimese jupi kudasive
Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja
Mulgi Kultuuri Instituudi tüüteje. Oma juti kuave vaiba sissi
kah Mulgi, Tõrva ja Villändi
vallavanembe ja nende abide,
Mulgi vanemb, vallatüüteje ja
tõise asjamihe. Egä juti manu
jääp kah nimesilt, et peräst oles
täädä, kes selle kudas.
“Oodame kudame kikki
Mulgi valla uviringe, rahvamajade inimesi, noordekeskusi ja
Mulgi pidul üles astjit, et enne
suurt Mulgi pidu saas külälistel
näidäte, mida mulgi ütenkuun

tetä mõistave. Nii, kes tahave
Karksi külämajja õimuvaipa kudame tulla, pias endest enne 15.
märtsi meile täädä andma e-kirjage kultuurikeskus@karksi.ee.
Sis saame kokku leppi aa ja valmis tetä nimesildi,” kõnel Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhateje
Liivson Leana.
29. mail tulep Karksin kuvves Mulgi pidu “Mia ja sia ütenkuun” ja sääl saave kudade kik
pidulise, kel tahtmist om. Vaiba
materjaali annap Karksi kultuuriselts.
Mulgi õimuvaiba kudamist
toeteve Karksi-Nuia Kultuu-

Vaipa saap Karksi külämajan kudade Mulgi piduni. Kui pikk vaip tulep,
ei tää prilla viil kennigi.
Pilt: Pihlap Küllike

rikeskus, Karksi kultuuriselts,
Mulgi kultuuri instituut, MTÜ
Fenno-Ugria Asutus, Karksi
külämaja, Soome-Ugri kultuu-

ripäälinn 2021 Abja-Paluoja,
Mulgi vald.

Ilves Kristi
toimeteje
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Mulgi tahave turismivangerd
ütenkuun vedäde

J

aanuari lõpuotsan peeti
edimest Mulgimaa turismilaani kokkusäädmise seminari, kus arutedi, mes om
äste, mes alvaste ja kudas
oles kige paremb edesi minna. Kokkusaamine olli küll
veebin, a kik saive iki oma
arvamise vällä ütelde ja üten
mõtelde. Tekkunu ää mõtte
panti kik kõrraliguld kirja.
Uhke ollas Mulgimaal selle üle,
et meil om olemen mede oma
kultuuriperändus – mulgi söögi,
mustre, kiil ja äärbäni. Meil om
mägesit, jõgesit ja kuupit, mede
külä eläve. Ütenkuun tulli arusaamine, et ku teeme asju ütenkuun, sis om kik võidumihe –
nii Mulgimaa külälise kui mede
ettevõtja. Mulgimaal om ruumi,
et siia saas tekkude viil põnevit ärisit ja kotussit, mes võõrit
Mulgimaale meelites. Meil om
uhke Mulgi pidu, kus oodetes
nii oma inimesi ku külälisi kaugembelt ja piiri tagast kaeme,
kes ja mes sii mulk sis iki om!
Loodame, et riik toetep kah
järest rohkemb viirmisi kante.
Usume, et riigi ja valdu valitseje
mõistave tetä tarku otsussit, et
alla jääs mede ilus luudus ja rikas
kultuur. Villändi linnale ja maakonnale tahame olla ää abimihe,

Reisilise tiil Kuurkülä koobaste manu.

et ütitse tüü käigun lääs elu parembes nii elänigel ku külälistel.
Sii olli edimene kokkusaamine Mulgimaa turismilaani tegemise jaos, neid tulep viil.
Edespidi saame kokku elualade kaupa: käsitüülise, söögi ja üü-

Pilt: Kõverik Ilmar

maja pakja, teenussepakja, tuutje.
Kokkusaamistest anname täädä
veebilehe pääl mulgimaa.ee.
Ku olet esi uviline või täät
kedägi, kes tahas kah Mulgimaa
turismilaani tegemise man sõna
sekkä ütelde ja kampa lüvvä,

sis ole ää ja anna sellest täädä
e-postige koppel.kati@gmail.
com, sis saat edespidi Mulgimaa
turismilaani tegemisest osa.
Lõpetuses üits lõbus mõte
seminarilt: Tahame, et egä inime, kes eläp Mulgimaal, oles

uhke selle üle, et ta om mulk.
Ja ku ta eläp Mulgimaal, a ei ole
mulk, sis ta tääp sedä kah!
Koppel Kati-Katri
Mulgimaa turismilaani iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Tõrva vallan vurave mulgimustrelise autude

J

oba paar aastet vurap Tõrva kandin ilus punatse ja
mustage värvit mulgimustreline bussike. Nüid tell vald
manu kolm uut autut ja kik
nii om kah kaaruspaglage
ehit.
Veebruari akatusen jõusive
Mulgimaale Tõrva valla sotsiaalosakonna ja sihtasutuse
Tõrva Haigla uvve ammatiau-

tude. Kolm uut Citroën Berlingot paistave silmä vahva mulgi
mustre ja õpetlike vanasõnadege, mes autude külgi ehive. Uute
massinide pääle saave õlpsaste
nii kah, kel liikmine rasse. Ja
muduki ei rüüpä nii autude ülearu kütet.
Tõrva vallavanemb Ruusmanni Maido ütel, et ääde autudege saap ädälisi parembini
avite. “Kõrraligu ja mahuka

massina saive ehit kaaruspagla ja tarkuseterädege – om ju
Tõrva Mulgimaa kige suuremb
linn,” ütel Ruusmann, kellel tulli
joba 2019. aastel mõte edimene valla sotsiaalosakonna buss
Mulgi kuvve värvege ehti. “Vallavalitsuse sotsiaalosakonna autude liiguve pallu müüdä valda
ja kaugembel kah, mesperäst
sis mitte nende abige näidäte, et
oleme Mulgimaal. Olli ju Elme

Siandse kaaruspaglamustre ja tarkuseterä saive pääle kik kolm uut Tõrva valla autut.
Pilt: Tõrva vallavalitsus

kihelkond, mille piiri lääve kokku nüidse Tõrva valla piirege,
üits Mulgimaa viiest kihelkonnast ja viil üits rikkambit ja suurembit.”
Kaits uut autut teeve Tõrva
valla sotsiaalosakonna sõite ja
üits sõidutep Tõrva Haigla vanadekodu elänikke. Autude tagumiste otse pääl om kirjan kah
numbre, mille pääle mure kõrral
kõliste.

Egä autu pääl om kah üits
tarkuseterä ja nii avit vällä valide Mulgi Kultuuri Instituudi
tüüteje Ilves Kristi.
Nii mulgimustreline buss ku
uvve autude jääve inimestel äste
silmä, teeve tuju ääs ja tuleteve
miilde, et eläme Mulgimaal.
Sokk Marianne
Tõrva valla tääduse jagaje

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Sii tore mulgimustreline ja mulgikiilse kirjage bussike sõidap Tõrvan joba 2019. aastest
saadik.
Pilt: Viskov Neil
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Ü its mulk

Laarmani Anu –
Mõisakülä muuseumi
vedur ja kige
tillembe linna tiijuht

M

õisakülä om Eesti kige
tillemb linn. Eesti- ja
Lätimaa piiri pääl, Mulgimaa
ja muu ilma veere pääl. Linnakse elust ja inimestest tääp
piaaigu kikke muuseumi pernaine Anu Laarmann.
Kas Mõisakülän om iki mulgi vaimu tunda ja kas inimese
piave ennest mulkes?
Mia esi ole Mõisakülän sündünü,
koolin käinu ja elänu juba kavvemp ku puulsada aastet. Miu
esä sündüs Kullan, kos olli temä
suur vahmiil ja tuuperäst mia
kõnele kah Kulla kandi mulgi
kiilt. Laarmanide sugupuu ulatep
aastese 1700 ja miu esiesäde om
ollu nii kunstniku ku kuulmeistre. Esä kõnel kik aig mulgi kiilt,
a mia sai sellele pihta alle sis, ku
akassive Mulgi mälumängu, kos
mulgi keele küsümüste vastusse
miu täädmistege es klapi.
Mõisakülän om mulgi vaimu
iki tunda. Ku vanembide inemistege kõneleme akka, sis esi
kah aru ei saa, ku juba kõneleme
tõistmuudu kiilt. Aigu tagasi, ku
Mõisakülän elu käimä läits, tulli
ulga inemisi Aliste ja Kulla kandist siia eläme ja niimuudu kõneleve siinse vanainemise oma
mulgi kiilt. Ja sii om jäänu miule
kah külgi. Päälegi kõneldes nüid
ju latseaian ja koolin kah mulgi
keelest ja latse ää meelege tantsive ja laulave oman keelen. Peris
rahvarõõvin mulke saap näta
sis, ku miski pidupäiv om. Mia
pia äbige tunnisteme, et miul
omal mulgi rõõvit ei ole.
Kõneleme prilla kate tähtsa
sündmuse vahepääl: mineve aaste lõpun sai Mõisakülä
muuseum poolesaa aaste vanutses ja tuleve aaste saap siul
20 aastet aast, ku akassit sedä
muuseumit vedäme.
Lännu aaste viimätsel kuul olli
jah tuu tähtis päiv, ku muusium
sai puul saandit vanas. Nigu miu
esä ütles, et ädä ei käi müüdä
kive egä kände, iki müüdä inemisi, sis tulli siikõrd kurjale tõvele alla vandu. Ku tuleve sui om
paremp aig, tõbi kadunu, sis om
laan kodukandipäive aigu tetä
muusiumin suuremp välläpanek
ja muud kah viil.

Mia ole muusiumin tüül
ollu pia kaitskümmend aastet.
Egä mia mudu ei oles, ku äste
ei miildis. Miule om muusium
ku tükk oma enge. Mia ole siin
pallu oma pääge mõtelnu ja oma
käe järgi sätnu. Ega nüid ei ole
muusium enämp paik, kus piap
vakka oleme ja aigamüüdä astma. Mia ole nännu siin tilliksit
latsi, kes nüid juba suure, tuleve
ja näitäve miule joba oma latsi.
No sis kaeve muusiumit kah,
aga iki kõlisteve ette, et kas sia,
muusiumi-Anu, olet iki sääl. No
ja miul tule sis iki ikk pääle suurest äämeelest. Mia olevet nigu
muusiumitädi, kedä piap Mõisakülän nägeme. Aig ja aaste om
tõeste kippeste lännü.
Mes om Mõisakülä muuseumin
säänest, mida mujal ei näe?
Siin om nätä mede kuulsa jõumihe Arnold Luhaääre olümpiamedali ja vällän raudtii pääl
saap ää ilmage dresiinige sõita.
Kes esi pelgäp, sis mia avite.
Siast sõitu kuskil mujal Eestimaa pääl tetä ei saa. No ja muduki om muusiumin pallu tõistmuudu kraami, nõnda et egäüits
levväp just sedä, mes temä vahti
tahap. Siin om käinu pudeli- ja
märgiuvilisi. Mõni vahip mitu
tunni vanu pildialbumisi.
Kas talve käip iki inimesi kah
muuseumin ja kudas koroonaviirus muuseumitüüle mõjonu
om?
Muusiumin om nigu luudusen
mitu aasteaiga. Tali om sääne tasemp. Talvitsel aal käip koolilatsi,
kel vaja uurmisetüüsit tetä. Alle
käis tore vanaemä, kelle latselatsel
vaja Pärnu koolin tüü tetä. Tulep
üits tore tüü mede olümpia-Arnoldist. Ja talvine aig kulup ärä
paperde ja asju kõrdasäädmise
pääle. Sii om sii tüü, mis kõrvalisele silmäle vällä ei paista. Aga
koroonast kõnelden akkap miul
peris lämmi kohe. Nii ku mullu
maikuul piirang päält võeti, akas
rahvas vuurma. Iki ütsi ja ulgi,
autuge ja bussige, esiki koera ollive üten võet. Muudsal aal om
ütelus nädäli kohta, et kaitskümmend neli seitse. Muusiumin olli
miul tüüd kaitskümmend viis
katessa. Mia sai vist kokku mõni

päiv vaba olla, sest suvi olli ilus
ja ma ei oles mõistan unen kah
nätä, et Eestimaa pääl nõnnapallu inemisi om. Ja na lubasive kik
sii suvi tagasi tulla. Vällämaalasi
olli kah peris ulka. Mia ei mäletegi säänset suve – vahepääl es ole
aiga päevä joosul levätükki kah
suhu pista.
Mes Mõisakülän pääle muuseumi vaatemise viil tetä om?
Meil om ää kuuntüü Mõisakülä
luteriusu kirikuge. Ku suurembe rupi tuleve, sis käime kirikun
kah. Kiriku-Niina (Niina Jegorova) tiip usse valla ja sääl saa
ma puul muusiumijuttu ärä kõnelde. Võõra istuve penke pääl
ja aalugu om nii tore kõnelde.
Riigipiir om ju kah kohe kiriku
külle all ja alati oleme tennu tiiru piiriposti manu. Ja et asi viil
toremp oles, ole ma kõlistanu
Lätimaale Ipiku puuti Gunitale.
No sedä piap oma silmäge kaeme, ku suure linna inemise litsuve ennest tilliksese puuti sissi
ja viil jääp vällä pikk saba kah. Ja
sis tetäs küläpoodist pilti nigu ilmaimest. Nüid ju suure ostukeskuse ja küläpuut nigu muusium.
Nii et siin kandin om tetä küll ja
viil. Ja ku om plaan tulla, piap
oma neli tunni aiga varume.
Ku vanast ollive Mõisakülä
päämise tüüandja raudtii ja
massineehitus, sis mes inimese
nüidsel aal teeve?
Niisama vabriku uugave iki edesi,
a tetäs sääl sehen muid asju. Mõisakülän om mitmit ettevõttit, om
metalli- ja puutüüd. Om kuul ja
latseaid, rohupuut ja muu paiga.
Kultuurimajan, noordekeskusen,
raamatukogun ja käsitüütuan
levväp egäüits tegemist. Muduki
tuvvas leib oma lavva pääle kah
Pärnust, Villändist, Abjast, Nõmmest, Tihemetsast… Egäüits
rabap, kus saap. Me ju mulgi! A
kikse parempe meelege ollas suve
aigu oma aian. Mõisakülä maja
om inemisi täis tullu. Koroona
aigu otsiti paika, et suurdest majadest vällä saia ja siia om tullu
pallu võõrit. Muist neist om akanu siin eläme, a muist käive Mõisakülän puhkamen. Miul omal
om kah pallu lille ja sis õdagu ma
istu ja nuusute neid ja vahi tai-

Laarmani Anu om Mõisakülä muuseumi eng ja küläliste tiijuht joba
paarkümmend aastet.
Pilt: Lija Kornis

vast. Inemine piap õpma moluteme, nigu Fred Jüssi om ütelnu.
Tede naaber Abja-Paluoja om
nüid soome-ugri kultuuripäälinn. Kas sia näet, miast kasu võis
mulgi ja terve Mulgimaa sest
kultuuripäälinna aastest saia?
Muduki näe. Mia arva, et ku nüid
Abjan sii päälinnavärk peris valla lääp ja egätsugutsit sündmusi
kah oleme saap, sis lääp sii tääde
ku kulutuli üle Eestimaa ja suvel
piap Mulgi kõrts tõise uune viil
valla tegeme. Ku mõtelde mineveaaste rahvarände pääle, sis
tuup sii täädmine mede kanti
pallu võõrit. Egäüits meist saap
esi kah avite – tulep tetä lahke
nägu pähä ja olla oma kodupaiga
kikse paremp tiijuht. Ärge ommeti pelläke võõrit! Nii kuis külä
koerale, nii koer küläle – mida
etemp arvamine mede kandist
võõrile jääp, sedä rohkemp nemä
tagasi tuleve. Mulgimaa om kikse
ilusemp maa. Ja mulgi esi kikse
parempe inemise.
Sia näet pallu võõrast rahvast
ja vällämaalasi. Kas meil om
midägi, mida me esi küländ innate ei mõista?
Mia tää rohkemp Mõisakülä
kohta. Arilikult om egä aaste
muusiumin käinu nii viietõisku
eri riigi külälisi. Võõra ütleve, et
ku puhas siin om, ku ilus ja lille
täis linn ja ku ilusa aia. A no priipäivil na imesteve, et kus sis inemise om. Mia vasta, et na puha
omgi oma iluste aide sehen.
Tore vene rahvusest poisi teive
lühikse vilmi mede linnast. Sedä

saap kaia muusiumi näoraamatu lehe päält. Vaadessi esi kah
sedä vilmi ja no tõeste ilus om
mede Mõisakülä. Poisi viil imestive, et nõnda kõrran kik, mitte
papretükki kah es ole uulitse
pääl. Egäüits, kes oma juure õigen paigan mulda aanu, tääp, et
temä kotus om kikse etemp ja
sedä paika temä oiap. Aga vällämaalase seisäve ja engäve – õhk
pidävet oleme nõnda puhas ja
luuduse värvi nõnda ilusa. Mia
lätsi kaits aastet tagasi suvel Ollandi aakirjanikege müüdä Rohileste Rööbäste kõndmiserada
ja me kõndsime katte kilumiitert neli tunni! Mia vahtsi, kudas
nemä vahtsive puid ja puhmit,
suumände ja puuokkit ja mudku
engässive… Ju sis sii Mulgimaa
üits väärt maa om, et sedä õhku
piap ende sissi ahmma.
Mõisakülä om Eesti kige tillemb linn ja selle üle uhke. Kas
siin om iki kik olemen, mes
vaja, või om midägi puudu kah?
Me ei ole ju suurlinn. Mes tillukse paiga jaos vaja, om piaaigu
olemen. Et mia ole siin suuaure pääl üles kasunu, mälete eri
aigu. Kunagi olli siin resturaan,
nüid ei ole kohvipuuti kah. A
mede rahva päämine suuv om,
et rohupuut ja postikontur oles
olemen. Ja et tohtre manu saas,
oles latseaid ja koolimaja. Kaits
söögipuuti om ja bussi kah sõidave. Mia tunne ennest siin küll
toreste ja Mõisakülä om miule
armas kodulinn.
Küsüs Ilves Kristi
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Sirku näep sii aaste Abja
raamatupoodi akne pääl

M

ulgimaa päälinna om
jõudan soome-ugri kultuuripäälinne tähistev Sirk.
Kes ta siande om?
Läänemeresoome rahvaste perimuse järgi tekkusi mailm linnumunast. Enne sedä ollive olemen
pallalt taevas ja ilmatu suur iidne ookean, mille kohal ilmalind
omale pesäkotust ots. Ku ta leid
paraje ütsiku mättä, munes ta selle pääle kolm muna. Tuuleiil veerit nii muna merre ja neist saive
taevas, maa, päe, kuu ja tähe.
Soome-ugri kultuuripäälinne Sirgu siibu küllen om üttekokku 26 sulge, kummagil siiväl
13. Egä sulg tähistep ütte soome-ugri rahvast.
Mulgimaa päälinna lennäs
Sirk maride küläst Miškinost,
mes om Baškiirian.
Sii om joba tõine soome-ugri
kultuuripäälinne Sirk. Edimene
lind, kelle siivä ollive allapoole,
sai valmis 2013. aastel ja anti üle
edimesele kultuuripäälinnale
Bõgõle ja sinna om ta nüid jäänu
vanaduspõlve kah pidäme. Tõise

Lämmi kasuk einäkuhja sihen
Esä ja poig lätsive talve obeseriige suu viirde einu kodu tuuma.
Tii pääl akas poig külmä kaibame.
“Sõidame sis kähku,” ütel
esä, “miul jäi suvel einäaal kasuk einde sissi, säält võit ta nüid
omale selgä panna.”
Ku na einäkuhja manu jõusive, ütel esä: “Akka nüid pakilt
einu rii pääle tõstma, sõs saat
kasuku kätte!”

Poig olli joba puul kuhja rii
pääle tõstan, kasukut es paista
kunnigil. A selle suure tüüge olli
poisil nahk sellän liges minnu ja
kasukut es ole enämb vajagi.
Esä ütel sõs naarden: “Ei ole
mul siin einde sihen üttegi kasukut. Ku tahat külmäst valla saia,
sõs tii tüüd!”
Eesti rahvajutt

Ruute sissi om ärä paetet 10 süüki, mida mulgi talve sööve.
UASUPP, ERNESUPP, MULGIPUDER, SIAJALA, MULGIKAPSTA, SUURMEPUDER, RÜÄLEIB, VASTLESAI, AHJUKARDULE, KESVÄKARASK.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

Pilt: Finno-Ugric Capitals Of Culture /FB

Sirgu siivä om sirutet üles taeva
poole ja tähisteve soome-ugri
liikmise ja kultuuripäälinne lenduminekut. Mõlembe Sirgu tei
valmis Peipsimaa meister Varunin Pavel.
2021. aastel om Abja-Paluo-

ja soome-ugri kultuuripäälinn
ja Sirk jääp terves aastes Abja
raamatupoodi akne pääle, et sis
uvveste lendu minna ja käändä
oma nokk järgmise soome-ugri
kultuuripäälinna poole.
ÜM

29. mail tulep Karksin suur Mulgi pidu,
mille manu käip kah uhke Mulgi laat üten
mulgi keele, laulu-tansu, söögi ja mustridege.

Tulge
laadale
kaupleme!
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna. Kirjute sii
juti pääle!
KULUTE ÜTTE TULUTE ILMÄN TUNNI ÄRÄ.
Värvi
pilt
numbride
järgi
iluste
ärä!
Mes
puu
vällä
tulli?

Aage oma suitsuahju lämmes
ja pange sukavarda liikma, sest kik
Mulgimaa käsitüülise ja söögipakja om oodet
29. mail oma kaubage Karksi rahvamaja taga latsi pääle.
Küsi täädust manu ja pane ennest kirja: kultuurikeskus@karksi.ee

Nalla kah

Vana mulk akkap sureme
ja kutsup sängi viirde ää sõbra:
“Sia, Jaan, kanna uult, et mu matusse oles uhke. Kigil peielistel
olgu musta pidurõõva.”
“Olgu pääle, Märt, a mul ei
ole endel kah musta ülikonda.”
“Sa võit miu oma ärä osta,
miul ei ole ju enämb vaja. Ma
anna siule ää innage.”

***

“Mes om liiter?” küsüp kuulmeister Juku käest.
Juku mõtlep raasike ja kostap: “Piaaigu sama mes miiter,
pallalt vedel.”

***

Kes om sõber?
Sõber om inime, kes tääp
siust kikke ja selle kige pääle
vaatemede piap siust lugu.

***

“Kae, omgi susi söönu ja
lamba terve,” ütel unt, ku olli
karjatse nahka pannu.

***

Mulgi peremiis olli suremen.
Pere koguni temä sängi ümmer.
Miis vaades ümmerringi ja
küsse: “Kas naine om siin?”
“Mia ole iki siu kõrvan, kul-

lake,” kost naine.
“Kas latse om kah siin?”
“Jah, esä, oleme puha siin,”
vastassive latse.
“A sugulese, kos nii om?”
“Kik om siin,” tulli vastus.
Selle pääle kärät vanamiis
kurjaste: “Ku kik om siin, mesperäst sis köögin tuli palap?!”

***

“Kuule, esä, kui kavva sa
emäge olet joba abielun ollu?”
küsüp poig.
“Kuus aastet,” vastap esä.
“Ja kui kavva sa viil piat oleme?”

1 – sinine

2 – rohilene

3 – pruun

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: mki@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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Edasi liikumiseks tuleb vahel
vaadata ka tagasi
Möödunud aasta pakkus Rimmu külaseltsile
nii põnevust kui ärevust,
nõudis kiiret otsustamist
ning seniste väärtuste ümberhindamist. Külamaja
uksed on olnud küll avatud, aga pidime arvestama paljude piirangutega.
Seda arvesse võttes oleme
siiski jõudnud palju teha.
Kahtlemata oli Rimmu
piirkonna kogukonnale
suureks ja meeldivaks
teoks külamaja katuse
vahetamine. On ikka uhke
tunne küll, kui näed keset küla maja, mille välimus on igati meeldiv
ning pakub elanikele ja
ka külalistele silmarõõmu.
Olgu tänatud ehitajad,
kes väledalt lamekatuse
viilkatuse vastu vahetasid! Viilkatuse ehitusega
avanesid aga head võimalused ärklikorruse (katusealuse) väljaehitamiseks,
kus ainuke lahendus oli
selline: „Pööningul saa
repi müüda minnä“. Nii
soetati ja paigaldati puidust piirete ja treitud pulkadega sisetrepp, mida
mööda saab ohutult ärklikorrusele minna. Läbi
parenduste on vaba pind
leidnud hea lahenduse
kangastelgedega käsitöötoale, noortetoale ja laste
mängunurgale. Ees ootab
veel ärklikorruse soojustamine ja väljaehitamine.
Kogukonna liikmed on
täna juba teinud algust teise korruse põrandalaudise
paigaldamisega.
Eks kik piave oleme
tänapäeväl kõrran. Külaplatsil on juba ammu
silmailu riivanud lääpas
ja õnnetu puukuur. Mõtteid oli igasuguseid. Ühed
arvasid, et tuleks lammutada ja uus ehitada,
teised aga, et ehk saab
veel asja ja püüaks vana
hoonet säilitada. Viimase kasuks otsustasimegi
ning puukuurile said ette
korralikud uksed. Samuti

Rimmu külamaja uues kuues.

FOTO: ANNELI PÄLSING

tõsteti äravajunud kuuri
ühte külge, vahetati välja
mädanenud alustalad ja
nendele toetunud äärematerjal. Lõpuks võtsime
ette ka sammaldunud mitmekihilise katuse. Vana
katusematerjali eemaldamine, ladustamine ja uue
roovitusega katuse sirgeks
ajamine koos katuse paigaldusega nõudis talgulistelt mitmeid tihedaid
tööpäevi. Aga tehtud sai
seegi. Nüüd on puukuur
saanud värskema hingamise. Sellega parandati
tunduvalt hoone ilmet ja
olukorda ning hoiukoha
tingimusi. Remondi- ja
parandustööd said tehtud kogukonnajõudude
abil. Tahan eraldi tänada
Heikkit, Kalevit, Priitu,
Veikot, Riivot ja Andrest
oma perega.
Kilgi puhkealal vahetati
välja aastaid tagasi rajatud
suvise ujumiskohani viiv
laudtee. Kõik veest ja niiskusest mädanenud ning
kevadistest jääminekutest
vigastatud kandepostid ja
laudis tuli asendada uutega. Nüüd saavad piirkonna inimesed turvaliselt
ujuma ja kalamehed tee
jõeni. Ametlik ujumiskoht
on varustatud ka päästerõngaga. Lisaks eelnevale
parandati ujumiskoha

infostend. Edaspidi on
plaanis veel vastavalt vajadusele paigaldada mõned
käsipuud ja immutada
puitmaterjali.
Mulgimaa Peremänguga on Rimmu külamaja
olnud seotud alates 2016.
aastast. Esimesel korral
olime vaatlejad, kuid järgneval sai mängupunktina
kaasa löödud. Nii on, kui
annad vanakuradile näpu,
võtab kogu käe. Seekord
oli juba viies aasta. Selleks päevaks on külamaja avanud uksed ja toimekad sädemeinimesed
on lahkesti külalisi vastu
võtnud, et jutustada oma
lugu. Oleme välja pakkunud osalejatele, nii lastele
kui ka täiskasvanutele
erinevaid käelisi ja sportlikke tegevusi. Näiteks on
saanud ise kala püüda,
saunavihta valmistada,
metsapuid määrata, meisterdatud laevukestega
unistussoove parvetada
ning maitsta mulgiputru
ja võluväega raviteed. Aga
kõige suuremat naudingut on pakkunud jõe ääres
pesupesemine. Rõõm on
tõdeda, et peredele meeldib ikka ja jälle tagasi tulla
ning mis peamine, meid
on märgatud kaugemalgi.
See annab indu edasi tegutseda ning uusi mõtteid
ja tegevusi tutvustada.

Vaatamata keerulisele
aastale suutsime väiksemate talgugruppidega
palju ära teha. Eks üheskoos tegutsedes saame
nii mõndagi enda ümber
muuta. Nii sai Halliste
kihelkonna Araku kooli
juurde viiva tammede allee, mälestuskivi ümbrust
ja õue trimmerdatud. Samuti tükeldati ja ladustati
varju alla külamaja katuse
vahetuse käigus tekkinud
puidust ehitusjäätmed
Toimusid muru-, pillirooja võsaniitmised, puude
saagimised, lillepeenarde
rajamised ja muud tööd.
Talgusupi keetmistel ja
muudes tegemistes on
oma panuse andnud Ulvrika.
Teada on, et hea MTÜ
juhtimiseks on vaja kool i t a d a l i i k m e s ko n d a .
Aeg-ajalt lihtsalt tuleb
eestvedajaid ja liikmeid
motiveerida, et säiliks ind
edaspidi panustada küla
tegevustesse. Plaanis oli
minna Ida-Virumaale sealsete külakogukondadega
kogemusi vahetama, kuid
takerdusime uute koroonapuhangute taha.
Möödunud aastal traditsioonilist jõulupidu ei toimunud, kuid jõulurõõmu
otsustasime peredele pakkuda siiski, aga õues. Jõuluaeg on imede aeg, sestap

Mulgi valla LED
ekraan otsib
reklaami

tegid külaseltsi päkapikud
suuri jõupingutusi dekoratsioonide seadmisega.
Nii said metsast toodud
kuusepuu ja raagus sirel
ning muud puhmad, kaev
ja lipuvarras selga kirkad
tuled. Kuigi jõulud saabusid lumeta, siis teiseks
jõulupühaks sündis ime
ja maa kattus paksu lumevaibaga. Puudel ja põõsastel olid uhked läkiläkid
peas ja ilm oli mõnusalt
soe. Hubasust lisasid veel
Heikki süüdatud pakutõrvikud. Külaplats oli
kui tõeline muinasjutumets. Värviliste vilkuvate
tuledega välitares ootas
saabujaid kuum glögi, karask, jõulukook ja mõnus
ansamblimuusika. Suve
meenutuseks küpsetasid
Heikki ja Riivo šašlõkki.
Jõuluvana kingikotist oli
võimalik saada valgust,
soojust, tervist ja niisama
maiust. Kingi lunastamiseks tuli jõululisel lausuda
oma järgmise aasta suurim
soov. Kõik olid rõõmsad
ja tänulikud. Ja lastel oli
lõbu laialt, sest unistatud
ja oodatud lumi lubas kelgutada ja lumememmesid
meisterdada hilisõhtuni.
Külaselts aitab hoida
elu maal, kogukond särtsu ja sädet. Kui kohapeal
on julget pealehakkamist, eestvedajaid ja koos
nendega ka tegijaid, siis
võib liigutada mägesid.
Kahjuks ükski kogukond
ei saa kasvada ilma väljastpoolt tuleva toetuse
ja märkamiseta. Selleks
täname Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP),
Mulgimaa Arenduskoja
LEADER meedet, Mulgi
valda ning seltsi liikmeid
ja vabatahtlikke, kes meid
abistasid ja toetasid.
Hoidkem kokku, kuid
jäägem terveks!

Mulgi valla asutused, ettevõtted ja MTÜ-d saavad
ekraanil tasuta tutvustada
oma piirkonna toodangut,
tooteid ja teenuseid. Eelistatud on erinevate ürituste
teadaanded. Samuti on oodatud Mulgi valda tutvustavad reklaamklipid ning
huvitavad algatused kooliõpilastelt. Juhised reklaami
kuvamiseks LED-ekraanile
leiad Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehelt. Lisainfo saamiseks ja reklaamisoovidega pöörduda mae.
rae@karksi.ee või 435 5529.

Kase sauna uus
tulemine
Kui Kase saun eelmise
aasta lõpus taasavati, olid
saunalised meeldivalt
üllatunud. Leiliruum oli
tundmatuseni muutunud. Uus uhke kolmeastmeline lava on võrreldes
varasemaga turvaline ja
nägus. Ohutuse tagab ka
seinale kinnitatud käsipuu leiliruumis. Ka keris
on uue vastu välja vahetatud. Pesuruumi on värvitud ja uuendatud. Akent
katab vastne rulookardin.
Kõige selle eest kiidame tublisid abilisi Madis
Millistveri, Harri Põtra ja
Heinari Reinbachi. Suur
tänu ka Mulgi vallale toetuse eest.
Kaminaruumi põrandaid ja pinke katvad tekstiilid pärinevad sauna
perenaise Linda Millistveri kodustest varudest.
Lindal on veelgi ideid,
kuidas sauna kaasaegsemaks ja hubasemaks
muuta. Sauna peremees
Eldur Remmelgas kannab
hoolt, et puud oleks sauna kantud.
Saunalised on tänulikud meeldivate saunaelamuste eest!

Rimmu külaseltsi nimel
ANNELI PÄLSING

Hõimurahvad suurel ekraanil
Abja-Paluoja valiti soome-ugri kultuuripealinnaks 2021. Kuigi pealinna
nime kannab üks linn,
on see suur au tervele
Mulgimaale. Mitmekülgse kultuuriprogrammi
korraldamisest võtavad
osa kõik Mulgimaa linnad, külad ja rahvamajad.
Oma osa annab ka KarksiNuia kultuurikeskus, kus
korra kuus, veebruarist
maini saab näha põnevaid soome-ugri teemalisi

filme.
Esimesena näitas kultuurikeskus armastatud
Lennart Meri 1970. aastal
ilmunud dokumentaalfilmi „Veelinnurahvas“, mis
on soome-ugri ja samojeedi rahvaste igapäevaelust,
etnograafiast, folkloorist
ja traditsioonilisest kultuurist. Järgmised seansid
toimuvad iga kuu esimesel kolmapäeval: 3. märtsil, 7. aprillil ja 5. mail.
Filmiõhtutel on suurepä-

rane võimalus tutvuda
oma hõimlaste olemasoleva ja kaduva kultuuriga.
Soomeugrilaste tegemisi toetavad Mulgi kultuuri
instituut, Karksi-Nuia
kultuurikeskus, Mulgi
vallavalitus, soome-ugri
kultuuripealinn 2021 Abja-Paluoja, MTÜ FennoUgria asutus.

Kase sauna hoolas perenaine Linda Millistver seisab hea selle eest,
et külastajatel ikka hubane oleks.

MAE RAE

Karksi-Nuia
kultuurikeskus

Karksi- Nuia kultuurikeskuses saab näha soome-ugri teemalisi filme.
FOTO: ERAKOGU

FOTO: SILVI KEERNIK
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Hea muusika teeb kõrvadele pai
Pärast pikka sündmustepausi on Karksi-Nuia
kultuurikeskusel hea
meel oma saaliuksed
taasavada ning külalised
sisse lasta. Veebruar ja
märts pakuvad mitmeid
põnevad üritusi. Lisaks
tavapärastele kunstinäitustele, laadale ja esmakordselt ka soome-ugri
filmiõhtutele on eelkõige
rõhk heal ja kvaliteetsel
muusikal.

Klassikaline
veebruar
9. veebruaril esines ansambel „Helikristallid“,
kes oma ajatu muusika,
põneva kõla ning pillidega ühendasid minevikuviisid ja tulevikukõla
ühtseks hingeliseks atmosfääriks.
18. veebruaril ja 23.
märtsil on võimalus kuulata kõrgklassilist muusikat „Klassikatähtede“ saatesarjast tuntuks saanud
noorte esituses. Veebruaris esinevad Helin Hallik
ja Kristjan-Jaanek Mölder.
Helin Hallik on „Klassikatähtede“ sarjas kõige
esimene kitarrimängija,
kes arvab: „Klassikaline kitarr väärib laiemat
tuntust, sest sellel saab
mängida väga erinevate

Klassikatähed Helin Hallik, Kristjan-Jaanek Mölder, Tähe-Lee Liiv ja Karl Tipp.

ajastute muusikat, kasutada erinevaid kõlavärve
ja heliefekte“. Temaga
koos astub lavale bariton
Kristjan-Jaanek Mölder,
kes on tegelenud muusika
ja laulmisega juba lapsepõlvest saadik, osalenud
ning saanud tunnustust
ja auhinnalisi kohti mitmetelt muusikakonkurssidelt.
23. märtsil esineb „Klassikatähtede“ kõige noorem osaleja ja võitja Tähe-Lee Liiv, kes mängib
suurepäraselt klaverit. Ja
miks ei peakski ta pilli
suurepäraselt mängima,

kui tegi klaverimänguga
algust juba viieaastaselt.
Tähe-Lee ema ja vanaema on samuti pianistid,
tänu millele kasvas tüdruk üles klaverimängu
saatel. Vaatamata noorele
eale on Tähe-Lee lisaks
„Klassikatähtede“ sarjale
noppinud auhinnalisi
kohti mitmelt mainekalt
muusikakonkursilt. Koos
temaga astub lavale saksofonist Karl Tipp, kelle
repertuaari kuulub paljude eesti heliloojate looming ning ta paistab silma
osava pillimängutehnika
ja julgusega.

FOTO: EESTI KONTSERT

Elina Nechayeva.

23.
veebruaril ootame teid
kuulama suurepärast Elina Nechayevat, kes kunagi osales samuti „Klassikatähtede“ saatesarjas,
jõudes kolme finalisti
hulka. Nüüdseks edukas
ja armastatud laulja on
esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel,
esinenud lavadel üle Eesti
ja maailma koos parimate
orkestrite ning dirigentidega. Samuti võis Elinat
näha 2020 hittfilmis „Eurovisiooni lauluvõistlus:
Tule saaga lugu“.
Tema lavakarisma ja

ingellikult puhas lauluhääl ei jäta kedagi külmaks ning loob vabariigi
aastapäevaks piduliku
meeleolu.

Märtsi helid
8. märtsil tähistame
naistepäeva. Karksi-Nuia
kultuurikeskuses esineb
Stig Rästa, kes on kokku
pannud hubase kontserdi. Stig kogus suurema tuntuse olles kitarrist
bändis „Traffic,“ hiljem on
ta loonud mitu projekti,
kus on olnud laulja ja kitarrist või manager. Väga

edukalt on ta osalenud
mitmel Eesti laulu konkursil ning kolmel korral on tema loodud laul
esindanud Eestit ka Eurovisiooni lauluvõistlusel.
Kuigi tegu on naistepäeva
kontserdiga, on muusikat
nautima oodatud kõik
huvilised.
Eriti hea meel on meil
teatada, et sügisel oma 45.
sünnipäeva tähistanud
Lustipill andis vahepeal
välja muusikakogumiku
Viljandi represseeritute
klubi esinemistel salvestatud lauludest ja lugudest.
Sügisel me kahjuks Lustipilli juubelit tähistada
ei saanud, kuid märtsis
toimub plaadiesitluskontsert, kus mängimisele
tulevad uuemad ja vanemad lood läbi aegade.
Ootame kõiki muusikasõpru kontsertidele!
Kuigi meie uksed on
avatud, järgime siiski vabariigi poolt määratud
piiranguid. Siseüritustel
kehtib maskikandmise
reegel ning enne saali
pääsemist mõõdavad kultuurikeskuse töötajad kehatemperatuuri. Kui oled
tõbine, siis jää palun koju.
MAE RAE
Karksi-Nuia kultuurikeskus

Loodusõhtud Mulgi valla neljas keskuses
MTÜ Lilli Looduskeskus
korraldab juba viiendat
hooaega Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaasrahastuse toel pühapäevaseid kohtumisi.
Kui eelmistel aastatel
toimusid need KarksiNuias, siis sel korral teeme
koostööd ka Abja ja Mõisaküla kultuurimajade
ning Halliste rahvamajaga. Meie esimene planeeritud kohtumine bioloogi
ja lendorava uurija Uudo
Timmiga jäi seoses üldise
olukorraga ära, kuid see
toimub 17. aprillil KarksiNuia kultuurikeskuses.
Hooaega alustasime 17.
jaanuaril Abja kultuurimajas, kus Valdur Mikita
pidas ettekande looduse
ja loovuse teemadel. 24.
jaanuaril kuulasime Halliste rahvamajas loodusfotograaf Urmas Tartest, kes
rääkis haruldastest putukatest ja näitas pildiseeriat
huvitavatest kohtumistest
putukamaailmas. 31. jaanuaril oli Mõisaküla kultuurimajas külas loodus- ja

Lilli loodusmaja.

rännumees Hendrik Relve,
kelle kaasahaaravad reisimuljed viisid kuulajaid
arktilisele Tšukotkale ja
Wrangeli saarele. 7. veebruaril rääkis Ain Raal Karksi-Nuia kultuurikeskuses
teemadel „Ravimtaimed
või tabletid” ning „Kuidas
ravimtaimedest koduseid
ravimeid valmistada“.
Kõik järgmised kohtumised toimuvad pühapäeviti
kell 12. Erandiks on Mõisaküla, kus algusaeg on kell

FOTO: FACEBOOK

15. Selleks, et juba aegsasti
endale sobiv teema ja koht
valida, loetlen järgnevalt
kõik planeeritud üritused.
14. veebruaril toimub
Abja kultuurimajas kohtumine Urmas Tartesega teemal „Orhideed ja
putukad“. 21. veebruaril
on Halliste rahvamajas
metsa- ja jahimees Vahur
Sepp, kes kõneleb hundi
käitumisest ja kiskjate
rollist looduses. 28. veebruaril on Mõisakülas külas

loodusfotograaf Remo
Savisaar. 7. märtsil külastab Karksi-Nuia kultuurikeskust Mati Kaal, kes
jagab reisimuljeid zooloogi pilgu läbi Botswanast.
14. märtsil on võimalus
Abjas kohtuda ornitoloog Urmas Sellisega, kes
annab ülevaate lindude
rännetest ja seiretöödest.
21. märtsil saab reisijutte
kuulata Hallistes Hendrik
Relve esituses Kanada
loodusest ja inimestest.

28. märtsil räägib hundi
tähtsusest ja seirest Marko
Kübarsepp Mõisakülas.
11. aprillil on Karksi-Nuias
külas akadeemik Tarmo
Soomere, kes tutvustab
kliimamuutuste mustreid
Eesti kontekstis. Laupäeval, 17. aprillil toimub kohtumine lendorava uurija
Uudo Timmiga, kus peale
lendorava räägitakse ka
aasta loomadest ränd- ja
kodurottidest. 18. aprillil
tutvustab Abjas loodusfotograaf Arne Ader aasta lindu koldnokka. 25.
aprillil kohtume Hallistes
Rea Rausiga, kes arutleb
keskkonna tervise teemadel. 2. mail lõpetame
loengutesarja Mõisakülas loodusfotograaf Sven
Zacekiga.
Toimunud ja toimuvate
ürituste korraldamisel
oleme jälginud saalide
mahutavust ja maksimaalset inimeste arvu,
mis tagaksid turvalisuse. Oleme pidanud ka
suure huvi tõttu registreerimise varakult lõpetama, sest muidu oleks

raske osalejaid hajutada
ja liikumist korraldada.
Seepärast saame üldiselt
vastu võtta huvilisi vaid
eelregistreerimise alusel.
Kõigile üritustele saab
end jooksvalt kirja panna
meilitsi ly@looduskeskus.
ee või telefonil 513 2994.
Projekt lõpeb juulikuus,
kuhu on planeeritud bussireis Järvamaale Hobukooli parki, Harjumaale
Puhta Vee teemaparki ja
Kõrvemaale RMK Aegviidu külastuskeskusesse.
Osalejate arv on piiratud ja eelistame kindlasti
loodushuvilisi, kes on
külastanud enim loodusõhtuid.
Täname väga Mulgi valda ja kõiki kultuuriasutusi, kes projekti läbiviimist
toetavad ning annavad
olulise panuse inimeste
keskkonnateadlikkuse
suurendamisele.
Huvitavate kohtumisteni!
LY LAANEMETS
MTÜ Lilli Looduskeskus
projektijuht
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Viimane pidu enne karantiini
Kooliaasta I trimestri
viimasel päeval oli muusikaõpetaja Endel Purjul
ja sotsiaalpedagoog Riinal
õpilasesindusega kahasse
ette valmistatud playback.
Endel juhatas värvikalt
sisse kõikide osalejate etteasted, mis seekord pakkusid üllatust. Eelnevatel
kordadel ei ole olnud nii
palju osavõtjaid vanemate õpilaste hulgast ja kõik
on jäänud kuidagi väga
tagasihoidlikuks. Seekord
aga mitte.
Etteasteid oli kokku neli.
Kõige noorem esineja oli
Henry Käärid 3. klassist,
kellel oli juba möödunud
aastast kogemus. Alati
kõikidest võimalustest
kinni haarav Henry tuli
julgelt lavale ja esitas Keilast pärit räppar Nublu
loo „Für Oksana“. Nublu
on praegu üks Eesti tuntumaid ja populaarsemaid muusikuid ning sai
Henrygi Nublu aupaistel
särada, teenides publikult
suure aplausi.
Kui lavale tuli bänd
Push Up ja Margit Margusson Ralf-Rene Kuke
kehastuses, siis ei olnud

Naised Köögis Halliste põhikooli versioonis.

Push Up’i „Ämblikmees“.

FOTO: ENDEL PURJU

FOTO: PEETER JÜRGENSON

lõbul piire: taustaks videona 90ndate bändi menukas „Ämblikmees“ ning
laval rindu kergitav ja
kohendav Ralf. Laulmisest midagi väga välja ei
tulnudki, sest pidev oht
kaotada oma imago võttis hoo maha. Võrumaalt
pärit Margit Margusson
võlus 90ndate lõpus publikut rinnaka büstiga ning
võitis 14-aastaselt Eesti
rinnakaima neiu tiitligi.

Talvine räätsamatk

Vikipeedia andmetel Push
Up’i sündimeestest taustajõud Mr Spider ja Mr
Up muusikamehed suurt
ei olnud, meeshääl kuulus tegelikkuses Mihkel
Mattisenile. Marju-Nella
Klimov, kes liikus laval
julgelt nagu tõeline staar
ja Ege-Janeteli Mehu, kes
matkis tüüpilist 90ndate
sündimeest, suutsid publikut veenda, et kõik on
nagu päris.
Peale 70.–80. aastate
Ameerika rokkansambli
Survivor tutvustamist
marssis muusika saatel
aulasse õpilasesindus.
Ralf-Rene Kuke, Emili
Gastoni, Laura Lumiste,
Marju-Nella Klimovi ja
Mikk Pinseli etteastena
tuli esitusele lugu „Eye of
the Tiger“. Pala oli pikk ja
metalline, seega oli rööprähklemist korralikult.
Ettevõtlikud õpilasesinduse liikmed pälvisid samuti korraliku aplausi.
Järgmisena kuulutas
Endel Purju välja selle
päeva üllatuskülalised.
Märkasin küll, et mõned
toolid olid vahepeal tühjenenud ja tekkis kahtlus,

et järgmisena võib laval
näha õpetajaid. Ja nii oligi. Nad tulid esinema
ansambli Naised Köögis
liikmeid kehastades. Küll
olid nad osanud kõike
seda salajas hoida. Kogu
etteaste oli lastele ja õpetajatele tõeline üllatus.
Laval võis näha viiuliga
õpetaja Katrinit, kitarriga
direktor Merlet, akordioniga õpetaja Jelenat ja
mikrofoniga sotsiaalpedagoog Riinat, kes kehastas
Kristiina Ehinit. Viiulipoogna välkudes, akordionilõõtsa tõmmates ja
kitarrihelide saatel kõlas
laul „Vinge papa“.
Oli tore tunnike meelelahutust, mis enne distantsõppele jäämist kulus
marjaks ära. Lõpetuseks
julgustas õpetaja Endel
lapsi olema aktiivsemad
ja osalema südikamalt
järgmisel playback´il. Eks
näis, kas siis võime laval
kuulda ja näha veelgi
mitmekülgsemaid ja julgemaid esitusi.
ANNELI MERILA
Halliste põhikooli õpetaja

Rõõm lumest
Halliste põhikooli 3. klass korraldas koolimaja juures
oleval uisuväljakul klassiõhtu. Eelnevalt olid paigaldatud
värvilised tuled ja mängis muusika. Oli super vahva, et kõik
õpilased tulid kohale ning nautisid pisut tuulist ilma täiega.
Prooviti teha uisupoognaid ja sõita lumetõuksidega. Nimelt on tõukeratastele paigutatud alla suusad ja nii saavad
lapsed nendega vurada aasta läbi. Veel kelgutati vahvatel
kelkudel, mis on tööõpetuse tunnis meisterdatud vanadest
toolidest. Peeti lumesõda ja tehti üheskoos tore lumemees,
mille ehitamisel olid abilisteks ka Emili ja Niikas. Õhtu lõppes vorstide ja vahukommide grillimisega.
Suur tänu lapsevanem Merle Arenile, kes pakkus abi ürituse läbiviimisel ja õpetaja Jaanusele, kes organiseeris pingid,
valgustuse ja grilli. Oli mõnus möllata lumes.
Annan teada, et tulemas on vastla- ja sõbrapäev. Ka sel
puhul on õpilasomavalitsus plaaninud kahel õhtul ürituse
koolimaja uisuväljakul. 11. veebruaril I–V klass ja 12. veebruaril VI–IX klass.
Loodan väga, et me kõik püsime terved ning ilmataat
on meie poolt ja laseb nautida rõõmu lumest.
INGA TIIRATS
Halliste põhikool

Loodusring räätsadel.

Jaanuarikuu pakkus nii
silmailu kui ka võimalust nautida talverõõme.
Just seda tegid ka Halliste kooli loodusringi
õpilased, kes külastasid
Võrumaal asuvat RMK
Pähni külastuskeskust
ning võtsid osa toredast
programmist „Talvine
räätsamatk“.
Räätsamatka eesmärk
oli põnevas paigas lume
sees matkata ja avastada

FOTO: INGA TIIRATS

metsaloodust. Paljudele oli see esimene kokkupuude räätsadega.
Läbisime 3 km pikkuse
loodusraja. Vaatlesime
kärbi, metskitse, metssea
ja laanepüü tegutsemisjälgi.
Tore retk oli ka metsa
kõlakodadesse. Metsa
kõlakojad on kolmest
hiidruuporist koosnev
installatsioon, mille on
valmistanud ja kohale

toonud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri
osakonna tudengid. Seal
saab istuda ja kuulata
võimendatult metsa helisid – nii vaikust kui loodushääli. Seda nautisime
ka meie oma grupiga.
Matka lõpuks jõuti
metsaonni, kus keedeti
vaarikavarre teed, küpsetati grillvorste ja vahukomme. Termosega oli
võetud kaasa ka maitsev

mulgipuder, mille meie
superkokk Leeve oli valmistanud. Peale rassimist
lumes maitses toit eriti
isuäratavalt.
Päev meeldivas seltskonnas möödus kiiresti
ja koju jõudsime õhtu
eel. Rõõm matkast ja
imeilusast talvepäevast
jääb südamesse.
INGA TIIRATS
Halliste põhikool

Lumemees ja 3. klass.

FOTO: MERLE AREN
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Valimised kirikus
Iga nelja aasta tagant
toimuvad Eestimaa luterlikes kogudustes nõukogu
ja juhatuse valimised,
kus saavad osaleda täiskogu liikmed. Täiskogu
liikmeteks on koguduse
liikmesannetajad, kes on
käinud ka armulaual.
Koguduse nõukogu
peab koosolekut vähemalt
üks kord aastas, et teha otsuseid aruande ja eelarve
kohta. Juhatus koostab
aruande ja eelarve ning
otsustab majandusasjade
üle, aga nõukogu ja juhatuse liikmed püüavad jõudumööda olla aktiivsed
koguduse elus ja tegevuses igal ajal. Nii nagu me

kõik liikmetena toetame
oma koguduse elu ja tegevust aktiivse osavõtuga.
Samas ei tähenda nõukogusse ega juhatusse
kuulumine lihtsalt tõsiste kohustuste vastuvõtmist. See tähendab küll
vastutuse kandmist ja
mõistmist, et me ajame
üheskoos koguduse asja,
aga nõukogus me saame
ka ise tutvuda süvenenumalt koguduse tegevuse
ja ülalpidamisega. Siinsetelt koosolekutelt me
leiame iseendale jõudu,
hingetuge ja positiivset
energiat. Me näeme elu
teisiti, kui see meile igapäevases maailma melus

paistab.
Nõukogus võib olla liikmeid 7–30 ja juhatuses
2–8. Kuu aega enne valimisi määrab eelmine nõukogu valimiste aja ja kui
palju valitakse uude nõukogusse liikmeid, kaks
nädalat enne koostatakse
kandidaatide nimekiri.
Koguduse valimistel me
seame üksteist üles kandidaatideks. Kandidaate
võivad seada õpetaja,
nõukogu ja juhatus. Valimise ajal saame anda oma
hääle mitmele inimesele. Selle kohta teatatakse
meile täpsemalt valimiste
ajal kirikus kohapeal.
Uus nõukogu valib

KOGUDUSTE TEATED
enda hulgast ka saadikud praostkonna sinodile,
kes vähemalt üks kord
aastas sõidavad koosolekule ühist aruannet ja
eelarvet otsustama. Sinod
omakorda valib saadikuid
Kirikukogule, mis on meie
luterliku kiriku parlamendiks, kus otsustatakse kirikuseaduste ja üldkirikliku
eelarve üle ning valitakse
peapiiskoppi, kui juhtub
olema selleks aeg.
Täpsemalt tutvustab
valimisi kodulehekülg
www.eelk.ee/valimised
2021.
ARVO LASTING

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK
14.02 kell 14 jumalateenistus armulauaga kiriku
käärkambris
19.02 kell 11.30 pärgade asetamine Vabadussamba
jalamile iseseisvuspäeva eel.
28.02 kell 14 jumalateenistus armulauaga kiriku
käärkambris. Paastuaja 2. pühapäev.
14.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga kiriku
käärkambris. Paastuaja 4. pühapäev.
28.03 kell 14 palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
kiriku käärkambris.
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
21.02 kell 14 jumalateenistus armulauaga
7.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Pärast jumalateenistust täiskogu koosolek koguduse nõukogu valimiseks.
Valimiste üksikasjadega on võimalik tutvuda kirikuseadustikus internetiaadressil eelk.ee
21.03 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Pärast jumalateenistust koguduse nõukogu koosolek juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimiseks.
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
28.02 kell 14 jumalateenistus, armulaud, täiskogu koosolek.
Palume osa võtma kõiki koguduse liikmesannetajaid.
28.03 kell 14 jumalateenistus, armulaud, nõukogu valimine.
Palume osa võtma kõiki koguduse liikmesannetajaid.
Hooldajaõpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas,
arvo.lasting@eelk.ee, 524 9654,
Facebook: Arvo Lasting ja EELK Mõisaküla kogudus

EESTI KRISTLIKU NELIPÜHI KIRIKU
ABJA-PALUOJA KOGUDUS
Igal laupäeval kell 12 Jumalateenistus Jaama 15
Igal laupäeval kell 15 Noortekas (12-18.a)
Pärnu mnt 32 II korrusel
Igal neljapäeval kell 18 Meestekas Pärnu mnt 32 II korrusel
Pastor Guldar Järve, telefon 5668 6312
e-post guldar.jarve@gmail.com
www.facebook.com/EKNK Abja-Paluoja kogudus
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KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
I korrusel näitus „100 aastat soome-ugri iseolemist“
II korrusel maalinäitus Stanislav Antipov „Soome-ugri
rahvaste eluhetked“
11.02 kell 18 Mulgi keele kursus
13.02 kell 13 Soome-ugri kultuuripealinna 2021 avamine
Abja kultuurimaja ees
14.02 kell 12 Pühapäevased kohtumised. Urmas Tartes
„Orhideed ja putukad“
16.02 kell 17 Abja muusikakooli klaveriosakonna kontsert
18.02 kell 9–11 Doonoripäev
22.02 kell 19 Muusika Eestimaale. David Chevallier Trio
(Prantsusmaa) ja Anett Tamm. Pääse 10.- / 7.24.02 Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine
kell 11 pidulik aktus
25.02 kell 18 Mulgi keele kursus
HALLISTE RAHVAMAJA
16.02 kell 17.30 kangastelgede õpituba. Teemaks niide
panek.
19.02 kell 11.30 Halliste kooli juures, koostöös Halliste kooli,
Halliste kiriku, Uue-Kariste ja Kaarli rahvamajadega vabariigi aastapäeva tähistamine.
21.02 kell 12 Lilli looduskeskuse loodusõhtu „Hundi käitumisest ja kiskjate rollist looduses“. Külaliseks on jahi- ja
loodusmees Vahur Sepp. Osalemiseks registreerimine kohustuslik ly@looduskeskus.ee või 513 2994. Samal päeval
registreerijatele osalemine 1 euro.
Veebruarist–maini toimuvad virtuaalsed soome-ugri
muinasjuttude laupäevad Halliste rahvamaja FB-lehe
kaudu.
Ringid tegutsevad järgnevalt:
Esmaspäeviti kell 16.30 Merru noortetuba.
Juhendaja Meritar Võro
Teisipäeviti kell 13 tantsurühm Sõsare.
Juhendaja Anu Kangur. Uued liikmed on väga oodatud!
Kolmapäeviti kell 18 show-tantsurühm Aerodünaamilised.
Juhendaja Laine Pedaja
Neljapäeviti kell 18 naisrahvatantsurühm Hanna.
Juhendaja Anu Kangur
Pühapäeviti kell 10.30 idamaine tantsurühm Hürrem.
Juhendaja Kristina Tukk
Ringidest osavõtu soov esita:
hallisterahvamaja@mulgivald.ee või helista 5886 1997

HALLISTE RAAMATUKOGU
1.–28.02 raamatunäitus „Aasta 2021 tegijad looduses“
1.– 31.03 raamatunäitus „Eesriie avaneb“
1.– 28.02 raamatunäitus „Kirjutamine kui suurim rõõm.
Heljo Mänd 95“ Halliste põhikoolis
1.– 31.03 raamatunäitus „LasseMaia detektiivibüroo. Martin
Widmark 60“ Halliste põhikoolis
KAARLI RAHVAMAJA
16.02 kell 16 ootavad Merru noortetuba ja Kaarli rahvamaja
lapsi vastlapäevale Õisus.
21.02 kell 12 paberlillede valmistamise õpituba
Kaarli rahvamajas toimuvad ringid:
Esmaspäeviti kell 18.45 segarahvatantsurühm Turel.
Juhendaja Mai-Triin Kõrgeperv
Teisipäeviti kell 16 Merru noortetuba Õisu külatoas.
Juhendaja Meritar Võro
Teisipäeviti kell 18 naisrahvatantsurühm Särts.
Juhendaja Kai Kannistu
Kolmapäeviti kell 17 naisansambel Rosin.
Juhendaja Ruth Mõttus
Neljapäeviti kell 17.30 Margiti tegevustuba.
Juhendaja Margit Ojaloo
Neljapäeviti kell 18.30 folkloorirühm Kõõrukiri.
Juhendaja Mai-Triin Kõrgeperv
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
1.–26.02 näitus „Eesti Pressifoto 2019“, sinises saalis
1.–25.02 näitus „Hing ihkab vabadust“, Meelis Heli fotod,
II korruse fuajees
9.02 kell 19 kontsert. Ansambel Helikristallid, piletid 5.-/7.13.02 kell 9-15 laat kultuurikeskuse ümbruses.
Lisainfo ja müügikoha registreerimine: 5837 6587
13.02 kell 18 sõbrapäeva salongiõhtu. Esineb Alen Veziko.
Laua broneerimine ja lisainfo: 435 5529.
Pilet eelmüügist 6.-/kohapeal 8-. Kohtade arv piiratud
16.02 kell 18 vastlapäeva tähistamine
18.02 kell 19 kontsert „Klassikatähed Karksi-Nuias“.
Esinevad Helin Hallik (kitarr) ja Kristjan-Jaanek Mölder
(bariton). Piletid 5.-/7.23.02 kell 18 Elina Nechayeva pidulik vabariigi
aastapäeva kontsert. Piletid eelmüügist 10.-/12.-,
kohapeal 12.-/15.-. Eelkooliealised tasuta.
24.02 kell 10 pärgade asetamine Karksi Vabadussõja
mälestussambale
24.02 kell 13 pidulik aktus. Karksi piirkonna aukirjade
kätteandmine.
1.–31.03 näitus: Made Balbati „Digipildid“ sinises saalis
1.–31.03 Enno Alliku isikunäitus II korruse fuajees
7.03 kell 12 pühapäevased kohtumised. Mati Kaal
„Zooloogina Botswanas“

8.03 kell 19 naistepäeva kontsert. Esineb Stig Rästa.
Piletid eelmüügist 7.-/kohapeal 10.13.03 kell 9–15 laat kultuurikeskuse ümbruses.
Lisainfo ja müügikoha registreerimine: 5837 6587
Seoses Covid-19 olukorraga Eesti riigis võib toimuda
kultuurikavas muudatusi.
Jälgi meie tegemisi ning värskemat infot kodulehel
www.kultuurikeskus.karksi.ee ja Facebookis.
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Laste raamatuklubi „Rääkivad read“:
23.02 kell 11 „Disaini endale punutud ehe!“
Töötuba juhendab Kätrin Hanschmidt Bonifatiuse Gildist.
25.02 kell 11 „Nipid-trikid ja saladused, kuidas grimmi
abil end tundmatuseni muuta.“ Praktilist töötuba viib läbi
Ugala teatri grimmiala juht Merle Liinsoo.
Eelregistreerimine tel 435 5526, e-post: nuialrk@karksi.ee
1.–31.03 näitused „Riigikirjanikud 2021“ ja „Aasta staarid
looduses“
LILLI KÜLAMAJA
14.02 kell 16 seebi tegemise õpituba.
22.02 kell 12 matk. Külastame Lilli loodusmaja linaaita.
05.03 kell 12 külas on raamatu „Eesti nõid“ autor Mari-Liis
Pae.
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
1.02- 18.02 1kell 0–15 Uute- ja kasutatud riiete
müük(hilisemal ajal kokkuleppel). Info 525 6049
23.02 kell 11 tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva
Mõisaküla keskväljakul
28.02 kell 15 Loodusõhtu Reimo Savisaarega “Elamusi
looduses” vajalik eelregistreerimine ly@looduskeskus.ee,
tel 525 6049.
8.03 kell 18 naistepäeva salongiõhtu. Lembelaule esitab
Udo Jakobson.
MURRI HÄÄRBER
14.02 kell 12 projekti „Kohalik toit“ tegevuskava jätkamine.
Võimalusel võta kaasa põlle kavand. Huvilistel helistada
tel 5695 8776.
TUHALAANE KÜLAMAJA
14.02 kell 12 vastlapäev sõbraga Kirikumäel
UUE-KARISTE RAHVAMAJA
24.02 kell 8 lipu heiskamine, küünla süütamine ja lillede
asetamine mälestustahvli juurde.
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja
Monika Erreline. Täiendav info telefonil 5348 2842

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215. E-post info@est-land.ee
Info tel 510 1491 või kohapeal Karksi-Nuias Lilli tee 12.

Teated ja reklaam

16

Õnnitleme
uusi
vallakodanikke ja nende vanemaid
31. detsembril sündis Jaanika
Põdersoni perre poeg
KARL-KRISTJAN

1. MÄRTS

80

MATI RUUL		

81

SILVIA AAVIK		

86

HARRI CASAR		

70

ENNO LEPP		

80

AIME ALLIK		

82

EDUARD KLEIN		

70

KALEV TAHKER		

70

70

511 85 83

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

PJOTR KULAKOVSKI

MEETA RUMMEL

3.12.1974–2.01.2021

9.04.1921–12.01.2021

ELLA-HELENE VOIT

SALE TEEARU

22.06.1934–2.01.2021

28.12.1934–17.01.2021

REIN MAILEHT

ROOSA MIRKA

10.03.1954–3.01.2021

28.01.1928–18.01.2021

MILVI KALLAS

MEELIS TÕNTS

2.12.1944–6.01.2021

27.02.1950–22.01.2021

LEIDA-MARIE ILUSMETS

TULVE VÄLBA

28.08.1929–9.01.2021

26.04.1940–24.01.2021

PEETER VOLENS

KALEV MARTIN

2.02.1944–9.01.2021

13.04.1949–25.01.2021

LAINE VEIDENBERG

AIN LUIK

14.12.1931–9.01.2021

07.04.1949–31.01.2021

81

12. MÄRTS
ILONA KUKK		

96

3. MÄRTS

HEINO NÕGU		

85

ANNE LEIBUR		

ILME LIIV		

80

83

85

MIHKEL OLTSMEIER

83

EEVI UKE		

83

MAIMU JAKSON		

82

HELI RUNGE		

70

NIINA ŽUKOVA		

87

HELMI RAHE		

84

MAILE JAHN		

81

ENN VALLI		

81

VELLO ESING		

80

JAAN OKS		

70

LEIDA RAZORJONOVA

SELMA AVI		

92

IRMA LOORBERG		

92

MALLE KULL		

84

TIIU UNIVER		

82

80

7. MÄRTS
LEILI PAARMAN		

86

VIKTOR TÕNISSON		

85

LEANDRA ERILANE

70

ERLI ILVES		

87

SILVI-LAILI SIMM		

84

IVI ALP			70
16. MÄRTS
MEIDA JENTS		

91

VEERA KINK		

90

AIME VIITAK		

84

TARMO KOIT		

81

HILLE SELLIK		

75

18. MÄRTS
MAIRE KAATSU		

70

19. MÄRTS

8. MÄRTS
LEHTE HUNT		

95

MAIMU MÄNNIK		

89

HELLEN SARV		

88

KALJU KIVISILD		

83

ROBERT LOOT		

70

20. MÄRTS
OLEV VEKVERTH		

70

21. MÄRTS
MILVI SOOBIK		

10. MÄRTS
AINO TEEMUSK		
VIRVE LINDE		

88
82

ASTA OTTEP		

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud tööde akti

Metsakeskus.ee

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

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

85

LINDA RAHESTE		

85

VELLO VIIRA		

81

26. MÄRTS
MAASING

90

LILLI TAMMSAAR		

82

LEHTE ERG		

80

AARE SPALLE		

70

UNO METSAR		

97

LIISA VAROL		

86

MATI RISTISAAR		

84

ANNE KURG		

80

ANNE NÕMMIK		

75

28. MÄRTS
AUGUST DOBRUS		

91

HELLE REINFELD		

81

MARTA VARIK		

81

29. MÄRTS
ALU LÜKK		

85

VILVE MIRKA		

84

IVO TAMME		

83

HILJE PARTS		

80

PILLE SÄDEM		

80

29. MÄRTS
JOHAN KUKK		

75

KOIDULA VAINE		

70

31. MÄRTS
80

90
22. MÄRTS

92

HELJU ALLSAAR		

27. MÄRTS

15. MÄRTS

17. MÄRTS

6. MÄRTS

IRMA JÕUMEES		

ERNA-VILHELMINE

14. MÄRTS

JULIUS ALP		

MAIE JERŠOVA		

MÄLESTAME

25. MÄRTS

11. MÄRTS
EINO HULKO		

5. MÄRTS

Või helista: 557 49 94

24. MÄRTS

AUGUST PILK		

4. MÄRTS

Küsi pakkumist: kliimaspets@gmail.com

82

91

JAAN KUKK		

Kvaliteetsete ja energiasäästlike õhk-vesi
ja õhk-õhk soojuspumpade müük ja
paigaldus.
Teostame objekti ülevaatuse ja leiame
sobivaima lahenduse.

MILVI KURN		

ELVI-HELENE SARAP

2. MÄRTS

IDEAALNE KLIIMA SINU KOJU JA
KONTORISSE!

Mulgi valla infoleht

75

HELENE KUTTI		

95

MAALI PÄRT		

87

HELVE PUUSEPP		

70

