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Auraamatusse kanti kultuuriloojad,
kes on jätnud endast tugeva jälje
Anneli Mäeots
Elu suur eesmärk ei ole teadmine,
vaid tegutsemine. (Thomas Fuller)
Anneli Mäeots alustas oma
kooliteed väikeses Toomesoo
Algkoolis. Edasi suundus ta Viljandisse, kus lõpetas keskkooli
ning klaveri erialal ka muusikakooli. Peale keskhariduse
omandamist sai Anneli edukalt
sisse Tartu Ülikooli arstiteaduskonda ning temast oleks võinud
saada väga hea ja hooliv arst,
kuid kahjuks nii ei läinud. Anneli
on olnud suurepärane lasteaia
muusikaõpetaja ja praegu väga
hea hooldustöötaja. Tema elu on
täis hoolimist, armastust ja tähelepanu kõigi inimeste suhtes, kes
teda ümbritsevad.
Miski siin ilmas ei saa asendada
järjekindlust. Vaid püsivus ja järjekindlus on kõikvõimsad. (Calvin
Coolidge)
See tsitaat on väga tabav, sest
Annelile on püsivust ja järjekindlust antud kuhjaga. Ta on
väga uudishimulik ning õpi- ja
teadmishimuline. Töö kõrvalt
õppis ta Viljandi Kultuurikolledžis huvijuht-loovtegevuse
juhendaja erialal, lõpetades selle
edukalt. Samuti on ta omandanud hooldaja kutse Valga Kutseõppekeskuses. Igal võimalusel

Rein Palu
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osaleb ta erinevatel kursustel.
Täiendkoolitused on Annelit
viinud tarkust taga nõudma ka
Eestimaalt kaugemale. Saadud
teadmised ei jää kuhugi varjule,
sest suurt teadmiste pagasit on
ta rakendanud igapäevases töös
lasteaia muusikaõpetajana ning
praegu Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Karksi Kodu tegevusjuhendajana.
Anneli tegemistes on oluline
roll pärimuskultuuri uurimisel
ja säilitamisel. Lastaias töötades
oli tal alati aukohal rahvamuusika, -laulud, -mängud ja -jutud
ning rahvakalendri tähtpäevade
kombestiku tutvustamine. Seda
sama tarkust jagab ta ka praegustele hoolealustele. Pärimuse
hoidjana on Anneli ja tema poeg
Mati hea seisnud selle eest, et
nende kallis kodu Kekani säiliks
ja saaks paremasse olukorda. See
talu on olnud piirkonna kultuurikantsiks juba aastasadu. Anneli
ja tema tädi Mai Sarnet kutsusid
ellu MTÜ Kekani õpikojad, kus
on olnud huvitavaid ettevõtmisi
ja tuleb kindlasti ka tulevikus.
Märkimist väärib mardipulma
kombestikuga tutvumine koostöös Sudijatega ja Viljandi Kultuurikolledži noortega. Samuti
koduveini valmistamise õpituba,
kus olen ka mina osalenud.

Anneli südameasjaks on ka
parem elu kodukülas. Ta on aktiivne Sudiste Maanaiste Seltsi
liige. Ka folkloorirühm Sudijad
ei saaks ilma tema muusikakogemuseta mitte kuidagi hakkama.
Rikkalik muusikavaramu saab
tänu Annelile omandatud ja mitte ainult. Tal on alati häid mõtteid ja ideid, kuidas üritusi läbi
viia, keda külla kutsuda, millele
tähelapanu pöörata. Anneli on
väga laia silmaringiga inimene.
Paralleelselt lastaia muusikaõpetaja tööga lõi ta kaasa Karksi
kultuurielus nii lauluansamblis
lauldes kui rahvatantsurühma
klaveril saates. Loomulikult
ei ole ka Annelile endale tantsusammude tegemine võõras.
Tema ilus lauluhääl on kõlanud
ka Karksi-Nuia naiskoori Maimu
ridades.
Annelil pole aega istuda käed
rüpes. Ta on suurepärane kokk,
tõeline korilane. Tema sahvririiulid on lookas huvitavate hoidiste
all, paberkotid täis maitse- ja
ravimtaimi. Parim jõulukink on
pakike omakorjatud ravimtaimedest teed. Võõras pole ka näputöö: kudumine, heegeldamine ja
õmblemine.
Anneli on tõeline reisisell.
Uudishimu ja tahtmine näha
on teda alati võlunud. Eelkõige

Rein Palu on sündinud
22. aprillil 1947. aastal Karksi
vallas Linnaveskil kolmelapselise pere vanima lapsena. Tema
koolieelse ea eredaimad mälestused pärinevad veskimajast,
Peetri kiriku kellalööja majast
ja ordulinnuse mängumaadelt.
Alg- ja keskhariduse omandas
Rein Karksi-Nuias ja seda viies
koolihoones: Luuka koolis,
endises õigeusu kirikukoolis,
Peetri kiriku pastoraadi majas
ning 1966. aastal lõpetas Nuia
Keskkooli uues majas. Reinu
suureks hobiks on olnud lugemine – selle pisiku sai ta emalt,
kes töötas kaua Nuia raamatukogus.
Kooli ajal ei jäänud märkamata Reinu head sportlikud
tulemused ja huvi rahvatantsu

vastu. Ta on osalenud segarühmaga Tallinnas 1960. ja 1965.
aasta tantsupidudel. Suur huvi
ajaloo vastu viis mehe kaugõppes õppima Tartu Ülikooli.
Oma teadmisi sai ta rakendada
Nuia õhtukoolis õpetajana. Rein
on olnud aastaid aktiivne vabatahtlik tuletõrjuja ning kohtunik
auto- ja motospordivõistlustel.
Tema töömeheaastad kulgesid
Nuia EPT töökojas, naftabaasi
juhatajana ja Kõrgemäe sovhoosi osakonna juhatajana aastani
1992, mil ta jäi töövõimetuspensionile. Rein on olnud aktiivne
kaasalööja kohalikus kultuurielus, mänginud Nuia EPT klubi
orkestris löökpille ja puhkpilliorkestris kuni selle eksisteerimiseni, osalenud paljudel taidluskonkurssidel ja maakondlikel
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kutsuvad kauged maad, kuid ka
lähemad paigad, erinevad sündOotame arvamusmused ning etendused. Anneli
rännakule
on rännanud Norrast Itaaliani ja
Saaremaast Härjassaare mäeni.
Riigikantselei eestvedaKallis Anneli! Uusi teadmisi ja
misel
toimub novembris
teadmistes uut. Aktiivset loomist
„Eesti
2035“ arvamusränja loovat aktiivsust. Mõnuga tööd
nak,
mille
raames peetavaid
ja tööst rõõmu. Õnne tänasteks
arutelusid plaanitakse kümtegudeks. Õnne homseteks olenes maakonnas.
misteks. Õnne tuleviku toimetusTänase seisuga on end
teks. Kuhjaga tervist ka!
arutelu vedajana kirja pan					
nud ligi 40 juhti, seejuures
Sudijate nimel ristitütar
edestavad teisi maakondi
KADRI LIIV
oma aktiivsusega Tartumaa, Harju-, Võru- ja Põlvamaa.
Arutelude käigus kogutakse Eesti elanikelt ideid
ja ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia
üritustel. Tema hea mälu ja suur
„Eesti 2035“ tegevuskava
huvi paikkonna ajaloo vastu on
täiendamiseks. „Eesti 2035“
aidanud Karksi-Nuia Pensiostrateegia hõlmab viite sihti:
näride Ühenduse projektides
inimene, ühiskond, elukroonika jäädvustamisel. Kõige
keskkond, majandus ja riisuuremaks panuseks kultuurigivalitsemine.
lukku saab lugeda koduklubis
Arutelujuhiks võib hakata
iga täiskasvanu, abiks on
mälumängudes osalemist üle
eelnevad koolitused. Lisaks
50 aasta, sellest 33 aastat pühenvälja pakutud 12 teemale ja
dumisega mälumänge juhtides
toetavale juhendmaterjalile
ja küsimusi koostades.
on ka väike töövahendite
Samuti on ta esindanud valda
pakett, mis jõuab eestvedamälumänguvõistkonna koosjani postiga ning aitab aruseisus.
telu ladusamalt korraldada
Seoses tänavu olnud 75. juuja arutelugrupis inspireeribelisünnipäevaga palun kõigi
vat meeleolu hoida.
Karksi mälumängijate nimel
Loe lähemalt arvamustunnustada Rein Palu kultuurännaku ja osalemise kohta
rilooja ja -tegijana ning kanda
aadressilt www.arvamusauraamatusse.
rannak.ee.
ENN KAUBER

mälumängukaaslane
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elleks, et teaksime, millises suunas oma tegemistega liigume, on oluline planeerida võimalikult täpselt aega, kohta ja viisi.
Oktoobrikuu volikogu istungil kinnitati vallavalitsuse poolt esitatud otsuse eelnõu – Mulgi valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine.
See on üks olulisi etappe enne järgmise aasta kevadet,
kus alates 2018. aasta sügisest koostatud põhjalik dokument saab lõplikult valmis.
Üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise üks peamine alusdokument, mille abil on võimalik
seada pikaajalisi eesmärke. Üldplaneeringu koostamisel lepitakse kokku meie koduvalla maakasutamise
ja ehitamise põhimõtted, mis on aluseks edaspidiste
detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimustele. See tähendab, et kui inimesel on soov
krundile midagi ehitada, siis üldised reeglid tulenevad
üldplaneeringust ning selle alusel koostatakse vastavale
krundile ehitusõiguse võimaldamiseks detailplaneering
või väljastatakse projekteerimistingimused.
Sätestatud on, kuhu kavandada elamu-, äri- või tootmispiirkondi, kuidas hoida oma kauneid loodusmaastikke või väärtuslikku põllumaad. Samuti, kuidas tagada vaba juurdepääs veekogudele või rajada supelrand.
Kas vähendada või suurendada veekogu ranna või
kalda ehituskeeluvööndit. See kõik annab meile olulist
ja vajalikku informatsiooni oma plaanide seadmisel.
Eelnõus oleme seadnud eesmärgiks olla aastal 2030
aktiivse elanikkonnaga, puhta loodusega, Mulgi kultuuri väärtustav, ettevõtlusele avatud, kaasaegsete
avalike teenuste ja taristuga valla elanike heaolu tagav
omavalitsus. Planeeringu koostamise käigus on ära
tehtud hulgaliselt tööd ning valminud põhjalikud dokumendid. Soovitan kõigil nendega tutvuda ja kindlasti
leidub seal põnevat lugemist, avastamist ja teadmist.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine annab muuhulgas ülevaate, millised on meie maavarad ja maardlad, kui suur on radioonirisk või millised suundumused
sotsiaal-majanduslikus
keskkonnas. Kõik materjalid on leitavad valla
kodulehel aadressil mulgivald.ee/uldplaneering.
Avaliku väljapaneku
korraldame ajavahemikul 14. november kuni
14. detsember.
Edu ja kordaminekuid!
IMRE JUGOMÄE

TEADE
Mulgi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Mulgi vallas Karksi külas Pargi
tn 28a (katastritunnus 48001:001:0597) elamu, kõrvalhoone ja keldri (alus Vabariigi Valitsuse 8.08.1996
määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine“ punkt 9). Andmed viimase teadaoleva
omaniku kohta puuduvad. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 19.12.2022
Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonda, Viljandi mnt 1,
69104 Karksi-Nuia või karksi@mulgivald.ee.
MULGI VALLA LEHT

MULGI S NA
Väljaandja: Mulgi Vallavalitsus
Lehe pani kokku Mare Torim
• Küljendaja: Merike Kask
• Trükk: Vali Press OÜ
• Tiraaž: 4000
• Otsepost Mulgi vallas: Omniva
Leht ilmub kord kuus (välja arvatud juulis).
Detsembri lehe kaastööde esitamine hiljemalt 24.11.2022
Info tellimise, reklaamide ja kaastööde kohta:
mulgivald.ee/ajaleht
Avaldatud artiklite ja teadete sisulise korrektsuse eest vastutavad autorid.
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid vajadusel lühendada ja redigeerida.

Mulgi valla vapimärk Kert Varikule ja Lari Kunnasele
Vallavolikogu otsustas
anda Mulgi valla vapimärgi Kert Varikule ja
Lari Kunnasele sportlike
saavutuste eest.
Kert Varik ja Lari Kunnas võitsid külgvankrite
motokrossi MM-sarjas hõbemedali.

See on kõrgeim saavutus,
milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on
jõudnud.
Vapimärk anti üle Mulgi
valla 5. aastapäeva tänuüritusel.

VALLAVOLIKOGUS
Mulgi Vallavolikogu istung 25. oktoobril 2022
Mulgi Vallavolikogu teise koosseisu kaheteistkümnes
istung toimus teisipäeval, 25. oktoobril 2022 kell 15 Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1.
Päevakorras oli: Mulgi valla arengukava 2019–2026 ja
eelarvestrateegia 2022–2026, Mulgi valla üldplaneeringu
vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande nõuetele vastavaks tunnistamine, Mulgi valla
lumetõrje teostamise kord, kinnisasja omandamiseks loa
andmine, vallavanema ja volikogu esimehe info.
Võtsid osa volikogu liikmed: Eveli Allik, Voldemar Giske, Mati Ilisson, Esta Jaaksoo, Mihkel Kalda, Kai Kannistu,
Ingrid Kõiv, Anne Ladva, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Hans
Neppo, Peeter Rahnel, Andres Rõigas, Enn Sarv, Tarmo
Simson, Raul Song, Taimo Tugi, Kert Vallas, Taevo Viitas.
Puudusid: Reet Paju ja Jüri Patune.
Arutati I lugemisel Mulgi valla arengukava 2019–2026
ja eelarvestrateegiat 2022–2026 ning suunati II lugemisele.
Otsustati võtta vastu Mulgi valla üldplaneering ja kesk-

konnamõju strateegilise hindamise aruanne ja suunata
avalikule väljapanekule. Vallavalitsusele tehti ülesandeks
korraldada avalik väljapanek ajavahemikul 14.11.2022 kuni
14.12.2022.
Võeti vastu Mulgi valla lumetõrje teostamise kord, mille
alusel korraldatakse valla haldusterritooriumil vallavalitsuse poolt lumetõrjet kohalikel teedel, erateedel ning
avalikult kasutatavates parklates.
Anti luba Maru Talu ja Mets OÜle Maru külas MaruHendriku kinnistu omandamiseks maatulundusliku
sihtotstarbe kohase majandamise eesmärgiga, mis ei ole
vastuolus avaliku huviga ega takista Mulgi vallal kui kohalikul omavalitsuse üksusel täita talle seadusega antud
ülesandeid.
Anti luba Oina Invest OÜle Niguli külas Iti kinnistu,
Vana-Kariste külas Luhasoo kinnistu ja Sarja külas Luha
kinnistu omandamiseks maatulundusliku sihtotstarbe kohase majandamise eesmärgiga, mis ei ole vastuolus avaliku
huviga ega takista Mulgi vallal kui kohalikul omavalitsuse
üksusel täita talle seadusega antud ülesandeid.

Vallateede talihooldusest
Mulgi Vallavolikogu 25.
oktoobril toimunud istungil
võeti vastu määrus „Mulgi
valla lumetõrje teostamise
kord“. Määruse kinnitamisega muutusid kehtetuks nelja
ühinenud omavalitsuse senised analoogsed õigusaktid.
Värskes dokumendis on
lisaks vallateede ja -tänavate
talihooldusele põhjalikumalt
lahti kirjutatud valla finantseeritav erateede hooldus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on ainult vallavolikogul pädevus
otsustada, kellele ja milliseid
tasuta teenuseid vald osutada võib. Erateede talvine
lumetõrje on oma iseloomult
just selline tasuta teenus.
Mulgi valla lumetõrje teos-

tamise korra järgi puhastatakse valla kulul erateed
lumest siis, kui sellel kinnistul elavad rahvastikuregistri
andmetel Mulgi valla elanikud, kes kasutavad seda aastaringselt alalise elukohana.
Lisaks peab kinnistu kasutaja
olema liitunud korraldatud
jäätmeveoga ning see peab
toimuma ka talveperioodil.
Põhjalikult on uues korras
kirjeldatud, kuidas peavad
hooldatavad valla- ja erateed olema talihoolduseks
ette valmistatud. Eelkõige
tähendab see pimedal ajal
võimalike takistuste – puud,
põõsad, kivid, piiripostid
– tähistamist nähtavate helkurpostidega. Lisaks tuleb
tagada, et tee kohalt oleks

4 meetri kõrguseni lõigatud
oksad ja võsa, mis võivad
lõhkuda hooldusmasinaid.
Lumi vajab ruumi ja selleks
peab kogu teekatte laius olema takistusteta ning lisaks
mõlemal pool täiendavalt
üks meeter teepeenart. Talihoolduse teostajatel on õigus
jätta lumi lükkamata nendelt
erateedelt, kus lõikamata
võsa ja oksad või tähistamata takistused lõhuvad
masinaid.
Tasuta lumetõrje teenuse
hulka ei kuulu transpordivahendite lumest väljatõmbamine, libedusetõrje, sh
liivatamise ja karestamise
teostamine erateedel ning
eravalduses õuealade puhastamine. Samuti ei pakuta

tasuta teenust olukorras, kui
erateel on liiklus keelatud
keelumärgiga.
Mulgi Vallavalitsus viib
hetkel läbi lumetõrje teenuse teostamise riigihanget
aastateks 2022–2025. Pakkujate loetelu selgub novembri
keskpaigaks, teenusepakkujate täpse info avaldab
vallavalitsus peale lepingute
sõlmimist ajalehes Mulgi
Sõna ning valla kodulehel.
Küsimuste või probleemide korral palun kindlasti
saata e-kiri aadressile rein.
anton@mulgivald.ee või helistada telefonil 511 5422.
REIN ANTON

teedespetsialist

MULGI VALLA ÜLDPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
Mulgi Vallavolikogu võttis 25.10.2022 otsusega
nr 80 vastu Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande. Üldplaneering
hõlmab kogu valla territooriumi, mis on 881 km2.
Üldplaneeringuga on määratud maa-alade kasutusja ehitustingimused, sealhulgas tiheasustusega alade,
külakeskuste, hajaasustusega alade, väärtusliku põllumajandusmaa, rohevõrgustiku, väärtuslike maastike,
miljööväärtuslike alade ja objektide, veekogude kaldaalade ehitus- ja kasutustingimused, transpordivõrgu,
tehnilise infrastruktuuri ja taastuvenergia arendamise
põhimõtted. Üldplaneeringuga määratakse maa-aladele
juhtotstarbed, mis annavad edaspidise maakasutuse
põhisuuna.
Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes toodud
võimalikke keskkonnamõjusid, et vältida ebasoodsat
mõju inimese tervisele, elukeskkonnale ja looduskeskkonnale. Üldplaneeringuga on põhirõhk suunatud
tiheasustusalade maakasutuse täpsustamisele, et
luua eeldused nende tihendamiseks ja seal pakutavate
teenuste mitmekesistamiseks.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla kodulehel: https://mulgivald.ee/mulgi-valla-uldplaneering.
Mulgi Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja KSH
aruande avaliku väljapaneku ajavahemikul 14. november
kuni 14. detsember 2022.
Paberkandjal korraldatakse avalik väljapanek järgmistes kohtades:
Abja piirkonnas aadressil Pärnu mnt 30,
Abja-Paluoja, Mulgi vald;
Halliste piirkonnas aadressil Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald;
Karksi piirkonnas aadressil Viljandi mnt 1,
Karksi-Nuia, Mulgi vald;
Mõisaküla piirkonnas aadressil Kesk tänav 4,
Mõisaküla, Mulgi vald
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande kohta arvamust.
Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile
karksi@mulgivald.ee või postiga aadressile Viljandi mnt
1, Karksi-Nuia, 69104 Mulgi vald.
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Mõisaküla madalseikluspark ei jäta külmaks
ka lapsevanemaid
MTÜ Mõisaküla Noortekeskuse H.E.L.A.R esitatud
madalseiklusradade rajamise projekt Mulgimaa Arenduskoja Leader-meetme
raames on tänaseks valmis
saanud. Välja valituks osutus Falador OÜ pakkumine,
mis sisaldas 16 erinevat
atraktsiooni, sh trosslaskumine, viis platvormi ja kolm
rajalemineku redelit.
Huvi seiklusradade vastu
on suur alates lasteaialastest
kuni lastevanemateni. 16.
oktoobril korraldas noortekeskus lastepargis, kuhu
madalseiklusrajad ehitati,
„Pannkoogi pühapäeva“,
et pidada ühiselt üks vahva
piknik ja tutvustada uut
värskes õhus vaba aja veetmise võimalust. Korraldati
võistlusi erinevates vanusegruppides, et välja selgitada
kiiremad tüdrukud ja poisid ning premeerida neid
auhindadega, mille pani
välja EKNK Mõisaküla koguduse kauplus Rõõmukas.
Põnevaks läks asi aga siis,
kui ka täiskasvanud ja lap-

sevanemad otsustasid omavahel mõõtu võtta. Võistlus lõppes sellega, et kaks
osalejat jäid viiki ning tuli
korraldada otsustav duell
ühel seiklusrajal. Võitjaks
osutus lapsevanem Anna.
Samasse suguvõssa tuli
ka nooremate tüdrukute
auhind – kiiremaiks osutus
Laura Luhaäär. Suuremate
tüdrukute tiitli napsas endale Keili Tuisk ja poistest
Karl-Markus Niidu. Väiksematest tegi silmad ette
Christian Jugala.
Kuna seiklusradade kasutus on tihe ja radade lähedal
puudus prügikast, hakkas
sinna tasapisi prügi tekkima. Tänu õpitubade ringile
meisterdasid lapsed Viktor
Siiguri juhendamisel selle
tarbeks prügikasti.
Koos lastevanematega
arutati, kuidas tulevikus
parki veelgi efektiivsemaks
muuta. Jõudsime arusaamisele, et istumiskohtade
paigaldamine võib kohale
kutsuda napsisõbrad või
deviantse seltskonna. Küll

aga pooldati, et seal võiksid olla mõned välitrenažöörid, mis on ju väga hea
ja kasulik mõte! Seega tööd
on tehtud, aga teha on veel
küll ja küll!
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Projekti maksumus oli
ligi 14 000 eurot. Suur tänu
ka Mulgi vallale, kes sellele
projektile oma õla alla pani.
KAJA ÕIGUS

Hakkame külavanemaid valima!
Nagu teada, võttis vallavolikogu vastu Mulgi valla
külavanema statuudi. Seetõttu külad, näitame initsiatiivi
ja hakkame külavanemaid
valima. Saan aru, et see ei
ole kerge ettevõtmine, kuid
annab võimaluse oma asulaga rohkem pildile saada.
Kogukonna eestvedaja on
kontaktisikuks valla ja küla
vahel, iga infovahetus annab
teadmisi ja võimalusi, kuidas
rohkem panustada.
Ei pea valima ainult ühele
külale vanemat, seda võib
teha ka tervele külade piirkonnale. Selleks peab korraldama üldkoosoleku, mille
võib kokku kutsuda külava-

nem või -selts, neljandik elanikest või 10 külaelanikku.
Vähemalt üks variant peaks
olema kõigile jõukohane.
Selleks, et hirme maha võtta
ja tõestada, et külavanema
amet ei ole midagi, millega
peab vahetpidamata tegelema, hakkan korraldama
piirkondlikke ümarlaudu,
tutvustamaks statuuti ja
jagama oma kogemusi. Saab
mul ju 2024. aastal täis 20
aastat külavanemana. Tekib
kindlasti küsimus, kuidas,
sest peale valdade ühinemist
ei valitud ju külavanemaid.
Aga meil Tuhalaanes tuli
rahvas ikkagi kokku ja määras mind edasi olema. Ja

seda kohaliku kogukonna
otsust on aktsepteeritud.
Kutsun üles olema aktiivsed
ja valima külavanemaid.
Kui meid on juba rohkem,
teeme ka ümarlaua, et olla
toeks volikogu külaarengu
komisjonile ja et koos oma
maa-asulaid arendada.
Otsa teeb lahti külavanema
valimistel Tuhalaane küla.
Nimelt toimub 26. novembril
kell 12 Tuhalaane külamajas
üldkoosolek, kus hakkame
külavanemat valima. Oodatud on kõik huvilised ka
mujalt. Huvitav pakkumine
tuli Leili Naela poolt, et
ühineksid Muri, Morna,
Suuga ja Tuhalaane külad,

et valida külavanem külade
piirkonnale. Loomulikult,
kui vallad ühinesid, siis miks
mitte ka külad. Mida rohkem
meid on, seda tugevamad me
oleme. Otsuse peab tegema
üldkoosolek ja ma arvan,
et selle vastu ei ole kellelgi
midagi.
Ootan tagasisidet ja võtke
minuga ühendust aadressil
ennsarv50@gmail.com, et
piirkondlike ümarlaudade
korraldamistes kokku leppida. Kuuldavasti huvi juba
on. Edu meile.
ENN SARV

Tuhalaane külavanem,
külaarengu komisjoni liige,
volikogu liige

Lusikapidu Mõisaküla kultuurimajas
Mulgi vallavalitsus kutsus 30. oktoobril kõige
nooremad kodanikud
koos vanematega esimesele pidulikule vastuvõtule ehk lusikapeole
Mõisaküla kultuurimajja.
Mulgi vallas korraldatakse lusikapidu kaks korda
aastas.
Seekord olid kutsutud
18 poissi ja 24 tüdrukut,
kes on sündinud ajavahemikul 1. veebruar kuni 31.
august 2022.
Mulgi vallavanem Imre
Jugomäe andis uutele vallakodanikele, nii nagu
see tavaks on kujunenud,
valla vapiga hõbelusika,
millele on kirjutatud tekst
„Olen sündinud Mulgi
vallas“.
Kauni roosi kinkis val-

Väikesed vallakodanikud koos oma lähimatega.

la sotsiaalnõunik Liana
Andruško ning raamatu
„Pisike puu“ andis üle
kohaliku raamatukogu
direktor Evi Oissar.
Meeleoluka etteastega

SAAME TUTTAVAKS

Karksi-Nuia spordikooli spordijuht
Taimo Tugi

				
Oma osavust näitab lõbus lapsevanem Maris Õigus.

esinesid Mõisaküla lasteaialapsed Kadi Kase ning
Tiina Raba juhendamisel.
Ühiselt söödi Popsi köögi valmistatud maitsvat
torti ning Taavid Meedia

FOTO: TAAVID MEEDIA

OÜ jäädvustas soovijad
perepildile.
Aitäh kõigile!
LAINE PEDAJA

Mõisaküla
kultuurimaja direktor
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Elus tuleb ikka võtta vastu erinevaid põnevaid, elu
rikastavaid ja huvipakkuvaid väljakutseid. 1. novembrist asusin tööle Karksi-Nuia spordikooli spordijuhina.
Sellest ajast, kui ma ennast mäletama hakkasin, võin
kindlalt väita, et sport ja spordi ümber toimuv on mind
alati paelunud ning seetõttu minu elus tähtsal kohal
olnud. Olen pidanud erinevaid ameteid: pikemalt politseiametnikuna, lisaks Karksi vallas vallavanemana ning
viimased kolm aastat sain väga ägedaid kogemusi Tõrva
vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajana töötades.
Spordipisikut olen süstinud ka oma pereliikmetesse.
Mõlemad tütred on lõpetanud Karksi-Nuia spordikooli.
Kolme lapse isana on imeline jälgida nende sportlikke
saavutusi, neid juhendada, viia võistlema ning näha
eneseületusi. Tütred on tänaseks oma huvialad leidnud ning loodan, et viieaastase pojaga on kindlasti ees
veel väga palju vahvaid sportlikke katsumusi ja sellega
kaasnevaid elamusi.
Ma pean meie pere üheks väga toredaks saavutuseks,
kui mõned aastad tagasi õnnestus meil Karksi valla ujumisvõistlustel kõigis klassides, kus osalesime, esikoht
võita. Oleme väga uhked, et oleme tunnustatud parima
Viljandimaa spordipere tiitliga.
Praegu valmistab meile ja loodetavasti ka teistele valla
elanikele ja spordihuvilistele suurt rõõmu ja ärevust
kaasaelamine tütre Gedly pürgimisele naiste odaviske
maailma tippu.
Minu ees seisev väljakutse on väga huvitav ja põnev.
Peab mainima, et mitte kõikides omavalitsustes ei ole
oma spordikooli, liiati veel Mulgi valla suuruses kohas
on spordikooli pidamine väga suur erand. Karksi-Nuia
spordikooli struktuuris toimusid muutused sel suvel,
kui vallavolikogu kehtestas uue struktuuri. Kui senini
juhtis spordikooli direktor, siis nüüd on selleks spordijuht. Muudatusega lisati ülesandeks kogu Mulgi valla
territooriumi spordivaldkonnaga tegelemine.
Kuna 2023 on liikumisaasta, siis on minu suureks missiooniks panna vallarahvas rohkem liikuma, korraldades
ja tekitades selleks uusi liikumisüritusi ja mõõduvõtte.
Muu hulgas tuleb leida võimalusi tuua valda suuremaid
võistlusi. Paljusid ideid, mis on mul aegade jooksul kogunenud, tuleb hakata teoks tegema. Selleks annavad
hea võimaluse Mulgi valla suurepärased spordibaasid,
ujulad ja terviserajad, mis tagavad ligipääsu väga erinevate aladega tegelemiseks. Spordikoolile tuleb teha oma
koduleht ning kontod Facebookis ja Instagramis. Peame
olema aktiivsed ja lööma kaasa erinevates projektides, et
tuua valla noortespordile täiendavaid vahendeid. Usun,
et tehes tööd südame ja entusiasmiga, on tulemused
mõne aasta möödudes nähtavad.
Kindlasti ei sünni miski ilma koostööta. Ei tohi jätta
tahaplaanile meie valla koole ja noorteasutusi, spordiklubisid ja -aktiivi. Läbi mõtete, ideede, koostöö ja aktiivsuse
saame muuta Mulgi valla sportlikult silmapaistvaks
omavalitsuseks. Põnevad mõtted ja huvitavad ideed on
alati teretulnud, võite minuga julgelt ühendust võtta.
Mulgi vald liikuma, liigume terviseks!
TAIMO TUGI

Karksi-Nuia spordikool
spordijuht
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Viljandimaa täiskasvanuhariduse tunnustusi tuli
ka Mulgi valda
25. oktoobril tunnustati Abja kultuurimajas Viljandimaa
parimaid täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid ja õppijasõbralikke tööandjaid ning kuulutati välja
Viljandi maakonna õpitegu. Iga-aastaseid tunnustusüritusi korraldatakse kõikides maakondades Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ja
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel.
Pidulik gala algas vallavanem Imre Jugomäe tervitussõnadega. Humoorika ülevaate täiskasvanute
koolitamise võludest ja
valudest tegi Viljandimaa
täiskasvanute koolitajate
võrgustiku juht Siirius
Sikka. Kuna käesolev
aasta on raamatukogude
aasta, oli sündmuse kontseptsioon sellest lähtuv
– nii lavakujundus kui
ka Abja gümnaasiumi
õpetaja Karin Sepa esitatud katkendid Eesti
autorite teostest. Muusikalisi vahepalu pakkus
Mõisaküla bigbänd Iivo
Hakkaja juhatamisel. Tänusündmuse peakorraldaja Siirius Sikka tõdes, et
aasta-aastalt suunduvad
täiskasvanud inimesed
tagasi koolipinki, et täiendada olemasolevaid teadmisi või hoopis alustada
täiesti uue valdkonnaga

tutvumist. Seetõttu ka
tänavuaastased nominendid olid kõik kõrge
tasemega ja väärinuks
igaüks laureaadi tiitlit.
Parima täiskasvanud
õppija tiitli nominentideks olid Anu Laarmann
Mulgi vallast, Linda Hunt
Viljandi linnast ja Toomas
Kaarjärv Viljandi vallast.
Mõisaküla muuseumi
juhatajat Anu Laarmanni
tunnustati eripreemiaga.
Parima õppuri tiitli sai
Margit Meltsas Mulgi
vallast.
Aasta parima koolitaja
nominentide tiitliga pärjati Viljandi tantsuõpetaja
Esta Kerge ja Viljandi Täiskasvanuhariduse tunnustuse saajad. 				
arvutikoolitaja Tatjana
ti juhtimiskonsultant ja Viljandi KutseõppekesKartsev. Lõõtspilli ehitakoolitaja Elmo Puidet kus, Seedri puukool ja
mise ja mängimise õpetaViljandi haigla. Aasta
Mulgi vallast.
jat Heino Tartest Viljandi
Õppijasõbralikeks Vil- õppijasõbralikumaks töövallast peeti eripreemia
jandimaa tööandjateks andjaks valiti Viljandi
vääriliseks. Aasta parima
nomineeriti sel aastal haigla.
koolitaja tiitliga pärjaViljandimaa aasta õpi-
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teoks on SA Viljandimaa
Arenduskeskuse tegevus kodanikuühiskonna
arendamisel.
Õppimiseks ei ole kunagi liiga hilja ja kõikide
laval käinute sõnavõttu-

dest jäi kõlama, et õppimine ja enda teadmiste
jagamine teeb inimesed
õnnelikuks.
MARJU MÄGER

Ene Lätti: Iga tühja asja pärast pole mõtet närvi minna
Mulgi valla aasta õpetaja naudib loodust, armastab merd ja kui vaja,
õmbleb kogu koolile riided selga.
Pea neli aastakümmet
tagasi suundus värskelt
Eesti Põllumajanduse
Akadeemia lõpetanud
Ene Meremäe Keskkooli bioloogiatunde andma. Lisaks õpetajatööle
pakkus elu talle ka teisi
väljakutseid – vastutust
peaagronoomina ning
kogemusi õmblusettevõtte juhina. Ühel hetkel otsustas Ene teha elus kannapöörde ja tulla tagasi
ameti juurde, mis andis
talle esimese töökogemuse. Nüüdseks on Abja
gümnaasiumis bioloogiat
ja geograafiat õpetades
ja mitmeid klasse iseseisvasse ellu saates juba 17
aastat turjale kogunenud.
Endise õpilase Mario
Kekiševi sõnul on Ene
Lätti väga hooliv, mõistev ja aus. „Tema õpilasena ei meenu mul kordagi,
et meie klass oleks jäänud
oma muredega üksi. Ta
oli alati olemas ning aitas
meil lahendustele orienteeruda.” Tuleb välja,
et meisterlik õpetaja ei
peagi noori sundima,
eelkõige aitab takistustest üle saada kavalus ja

Abjas elades võlub Ene Lättit eelkõige kohalik paisjärv: „Vesi, minu külje all!”.

paras annus järjekindlust. „Minu õpilased on
iseseisvad. Olen andnud
neile vabad käed ja see ei
ole mind alt vedanud,”
sõnab Ene. Loomulikult
on vaja aeg-ajalt sekkuda,
lahendada probleeme ja
ergutada. Vajadusel käia
järel senikaua, kuni kõik
on tehtud. Eriti uhke on
ta sellekevadiste üheksandike üle, sest kõik
lõpetasid põhikooli positiivsete hinnetega ja osad
neist jätkavad Ene käe all
õpinguid ka gümnaasiu-

mis. Õpilastega häid suhteid luua ja hoida aitab
eelkõige huumorimeel
ning empaatiavõime. Ene
arvates näitavad meeleolukad ühisüritused
ja esinemised, et õpetaja
usaldus oma õpilaste vastu ei jää tasumata.
Värske Mulgi valla
aasta õpetaja sõnul on
koolis töötades tähtsaim
kannatlikkus. „Iga tühja
asja pärast ei tasu närvi
minna. Õpilased küsivad
ikka, õpetaja kohus on
vastata senikaua, kuni
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noor inimene enda jaoks
arusaadava vastuse saab.”
Pahatahtlikkust ja provotseerimist Ene ei talu, kuigi
selliseid olukordi tuleb
ikka aeg-ajalt ette. Pedagoogi meelest peab klassi
ees seisja sellest lihtsalt
üle olema. Õpetajaamet
on tema sõnul töö hinge
ja südamega, kus korda
ja kuulekust saab nõuda
mänguliselt läbi huumori.
Enel on kurb tõdeda, et
tänased noored on närvilisemad kui mõned aastakümned tagasi. „Ma

arvan, et meie lapsed veedavad liiga palju aega
telefonis. Isegi vahetunnis, kus aju peaks saama puhkust, nad istuvad
ja mängivad.” Kogenud
õpetajana näeb Ene, et
pärast telefonis olemist on
õpilastel ainetunnile väga
raske keskenduda. Tema
meelest tuleks ajule anda
hoopis eakohast tööd,
sest nii muutub ka mälu
paremaks.
Mulgimaa pealinnas
elades võlub Enet eelkõige maaliline Abja paisjärv
– vesi tema külje all. Ta
armastab ujuda ja proovib vees olla nii palju, kui
meie kliimas võimalik.
Oma unistuste puhkusegi veedaks aasta õpetaja
meelsasti ookeani ääres.
Energiat saab ta eelkõige
loodusest. Jalutuskäigud
roheluses, jõu ammutamine puudest ja kosutavad
suplused järves annavad
talle väärtuslikku jaksu,
et iga päev tasakaaluka
ja puhanuna õpilaste ette
astuda. Praegustegi õpilaste sõnul on Ene Lätti
suurepärane õpetaja –
tema tunnid on põnevad
ja sinna minnakse hea
tundega. Puhanud ja laheda huumorimeelega
õpetaja oskab iga noore
jaoks õppimise lõbusaks

muuta.
Vabal ajal teeb Ene meelsasti käsitööd: õmbleb,
koob või meisterdab looduslikest materjalidest.
Kogukondki on Ene õmmeldud riideid nautinud,
sest VOU tantsutruppide
esinemiskostüümid on
just tema õmmeldud. Abja
Gümnaasiumi lastekoor
ja mudilaskoor on samuti
enne laulupidu kiirelt reageerides „kotid” linaste
kleitide näol selga saanud.
„Nende õmblemiseks oli
ainult kolm nädalat, sest
kangas ei jõudnud õigeks
ajaks kohale. Aga pidu
oli tulemas ja lastel riideid vaja,” ei kohkunud
mitmekordse õmblustöö
kogemusega naine väljakutse ees tagasi.
Ene leiab, et suurim tänu
tehtud töö eest on see,
kui näed õpilasi sammumas sama rada, mis isegi.
„Neli minu kasvandikku
teenivad leiba bioloogiaõpetajatena,“ rõõmustab
ta. See on innustav ja paneb iga päev oma töösse
hingega panustama. Mulgi valla aasta õpetaja tiitel
annab selleks nüüd veelgi
enam jõudu juurde.
LAINE LINDVEST
Abja Gümnaasium

KULTUUR
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Jõulukuu Karksi-Nuias
Alates esimesest advendist toimub Karksi-Nuias
palju põnevaid sündmusi ja kontserte, et tuua ja luua
jõulumeeleolu.

Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester.
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Tähistame Ester Mägi 100. sünniaastapäeva
Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) keelpilliorkester ja dirigent Rasmus
Puur annavad 2. detsembril kell 19 Karksi-Nuia kultuurikeskuses kontserdi,
mis on pühendatud Ester
Mägi 100. sünniaastapäevale.
VHK orkestri dirigendi Rasmus Puuri sõnul
toimus noorte orkestrantide esmane lähem
kokkupuude Ester Mägi
ning tema muusikaga viis
aastat tagasi, mil Tallinnas Mustpeade majas toimunud kontserti külastas
toona 95-aastane helilooja ka ise. „Ester Mägi
muusikaga kohtumine on
alati suur rõõm.,“ sõnab
dirigent.

Ester Mägi helikeel on
välja kasvanud eesti rahvaviisidest ning kindlasti
on suur mõju olnud tema
õpetajal Mart Saarel. Ta
on saanud rahvaviisist algimpulsi ning arendanud
muusikat vabalt edasi
nõnda, et see kulgeb justkui improvisatsiooni- või
fantaasialaadselt ning sageli vanale rahvalaulule
omaste huigete ja helletustega põimitult. VHK
keelpilliorkestri liikme,
abituriendist vioolamängija Annabel Soode sõnul
viib Ester Mägi muusika
kuulaja haprasse ja nüanssiderohkesse keskkonda.
„Mägi muusikas liigutab
mind ausus ja pieteeditunne,” räägib Soode.
„Esile kerkivad nüansid
ja peen tekstitundlikkus,
olgu see siis sõnaline või
instrumentaalne.”

Eeloleval kontserdil
kõlavad orkestri esituses
uued keelpilliorkestri seaded Ester Mägi koori- ja
instrumentaalmuusikast.
Kavas on näiteks algselt
viiulile ja klaverile loodud „Kuus eesti rahvaviisi“ ja „Koolivalss“, aga ka
tuntud kooriteosed „Siin
mu rõõmumaa“, „Kerkokell“, „Pieta“, „Laulikutele“, „Murdunud aer“
ja „Vahtralt valgõ pilve
pääle“. Ülesastumisi Ester Mägi loominguga ootavad nii orkestriliikmed
kui dirigent suure põnevusega. „On hea meel, et
saame advendiaja alguses toimuva kontserdiga
laiendada jaanuaris alanud Ester Mägi 100. sünniaastapäeva pidustusi,“
sõnab Puur.
Mullu 25. tegutsemisaastat tähistanud VHK

keelpilliorkester koosneb
Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastest vanuses 13–19 eluaastat ning
repertuaar koosneb pea
ainult Eesti muusikast.
Orkester on koostööd
teinud mitmete inspireerivate interpreetidega:
Johan Randvere, Marten
Altrovi, Linda-Anette
Verte, Kirke Karja, Joel ja
Heikko Remmeli, Peedu
Kassi, Mari Kalkuni, Liisi
Koiksoni, Mari Jürjensi,
Jarek Kasari ja Jaan Pehkiga. Orkestri dirigent
on alates 2015. aastast
Rasmus Puur.
Annetuspiletid KarksiNuia kultuurikeskuses
toimuvale kontserdile on
saadaval kohapeal hinnaga 15, 10 või 5 eurot.
KAISA LÕHMUS

Mulgi vallas tähistati Eestimaa rahvamajade päeva
22. oktoobril toimus
Eestimaa Rahvamajade
Päev pealkirjaga „Kultuur. Haridus. Kogukond“. Rahvamaja on
kogukonna mõistes üks
olulisemaid kohti, kus
inimesed kokku saavad,
kus tegeletakse erinevate huvialadega ning
seeläbi hoitakse elavana
ja arendatakse kohalikku
kultuurielu.
Eestimaa Rahamajade
Päev on ellu kutsutud
nii vabariikliku kui maakondliku koostöö aktiveerimiseks. Eesmärk

on liita kogukonda, teadvustada ja tutvustada
rahvamajade argipäeva
ning väärtustada sealseid
töötajaid. See on inimeste
motiveerimise päev. Kohalik omavalitsus pakub
kultuuriteenust just nii,
nagu seda soovib kogukond. Elanike innustus
annab inspiratsiooni ja
jõudu rahvamaja personalile.
Sel aastal osales 118
rahvamaja üle Eesti.
Meele teeb rõõmsaks, et
nende sekka kuulusid
ka viis rahva- ja kultuu-

rimaja Mulgi vallas, kes
igaüks tähistas seda omal
moel. Erinevate tegevustega lõid kaasa Abja
ja Mõisaküla kultuurimaja, Halliste ja UueKariste rahvamaja ning
Karksi-Nuia kultuurikeskus. Näidati filme ja
toimus laat. Osaleda sai
erinevates töötubades,
võistelda maleturniiril ja
lustida peoõhtul. Tähistasime selle päeva raames,
veidi küll etteruttavalt,
ka Mulgi valla viiendat
sünnipäeva, mille puhul
pakuti kõikidele soovi-

jatele igas kultuuri- ja
rahvamajas torti.
Järgmisel aastal plaanitakse juba rahvamajade
nädalat. Osaleme sellel
sündmusel kindlasti kõikide Mulgi valla kultuuriasutustega.
Oli üks vahva ja teistmoodi päev!
Kõikide osalenud
kultuuriasutuste nimel
LAINE PEDAJA

Mulgi valla
kultuurikoordinaator

Abja muusikakooli õpetaja pälvis Bruno Luki preemia
Eesti Klaveriõpetajate
Ühingu väljaantava Bruno
Luki nimelise klaveriõpetaja stipendiumi sai sellel
aastal Abja Muusikakooli
staažikas klaveriõpetaja
Olev Raal.
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See tunnustus antakse
klaveriõpetajale, kes on
pedagoogina üleriigiliselt silma paistnud ning
kelle ideed ja tegevus on
sügavalt mõjutanud eesti
pianismi ning klaveriõpetust.

Bruno Luki nimelise
klaveriõpetaja stipendiumi on varem pälvinud
Renate Goznaja (2009),
Ell Saviauk (2010), Heljo
Sepp (2011), Erna Saar
(2012), Leelo Kõlar (2013),
Maigi Pakri (2014), Ülle
Sisa (2015), Kersti Sumera (2016), Toivo Nahkur
(2017), Tatjana Gontšarova (2018), Ada Kuuseoks (2019), Marina Sinkel
(2020) ja Tiiu Noor (2021).

Tunnustuse pidulik üleandmine toimus
24. oktoobril festivali
KLAVER raames toimunud Eesti pianistide galakontserdi Bach. HTK 300
eel. Kontserdil esines ka
Olev Raali endine õpilane
Marianne Liis Oissar.
Õnnitlused Olev Raalile
suure tunnustuse puhul!
HEIKI VUNGI
Abja Muusikakool

27. novembril ehk esimesel advendil saabuvad
linna jõuluvanad ning süüdatakse esimene advendiküünal. Kohal on kindlasti lõbus päkapikk, jõuluvanad teevad tantsu, lastele jagatakse kommi ning
soovitakse algavaks jõuluperioodiks head. Kuidas
jõuluvanad sel aastal linna saabuvad? Seda me veel
ei tea, kuid esimesel advendil kell 16 on kõik suured
ja väikesed oodatud Karksi-Nuia keskväljakule ja
siis saate teada. Kell 17 toimub kultuurikeskuse saalis Mõisaküla kammerkoori Kungla jõulukontsert,
mis on kõigile huvilistele tasuta.
2. detsembril tuleb Karksi-Nuia kultuurikeskusesse Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester suurepärase kontsertprogrammiga. Piletid
müügil kohapeal.
10. detsembril kell 9–14 toimub suur käsitöömeistrite jõululaat. Ootame kauplema ja ostlema kõiki
huvilisi. Kindlasti saab laadalt head ja põnevat ka
jõuluvana kingikotti. Lisainfo ja laadakoha registreerimine telefonil 435 5529.
Samal ajal toimub ka XIV jõulukuuskede kaunistamise konkurss. Pane fantaasia tööle ning tule
oma võistkonnaga osalema. Kuused on meie poolt,
kaunistused võistlejatelt, kuid võimalik on ka ise
luua kuusk hoopis mõnest põnevast materjalist.
Valitakse rahva ja žürii lemmik, parimatele auhinnad.
Teisel advendil, 11. detsembril kell 11 ootame
kultuurikeskuse saali kõiki väikseid teatrisõpru.
Laval on Mõisaküla näiteringi etendus „Näärine ja
närune.“ Teatritükk on külastajatele tasuta.
Kolmandal advendil annab naiskoor Maimu
Karksi-Nuia Püha Aleksei kirikus kauni jõulukontserdi. Kontsert on tasuta, soovi korral on oodatud
annetused kiriku kogumiskasti.
13. detsembril ootame kõiki Karksi piirkonna
eakaid piparkoogihommikule ning 14. detsembril
toimub puuetega inimeste jõuluhommik.
19. detsembril toimub traditsiooniline KarksiNuia Muusikakooli jõulukontsert, kus astuvad üles
tublid muusikakooli õpilased ja õpetajad. Kontsert
on kuulajatele tasuta.
20. detsembril on saali oodatud kodused lapsed
ja nende vanemad. Laval on Karksi-Nuia näiteringi
põnev etendus „Rebase Riina jõuluvingerpuss.“
Muidugi toimub üle pika aja suur Karksi-Nuia
jõulupidu, mis pakub head muusikat ja meeleolu.
Loe täpsemalt meie kodulehelt ja Facebookist!
Kaunist jõuluaja ootust ning kohtumiseni KarksiNuia kultuurikeskuses.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

Õhtune tuuleke
Kui õhtune tuuleke hootu veel virvendab järvel ja maal
toob hinge nii ärevat ootust, siis vaikida lihtsalt ei saa
ma sellest, et emad ja isad kord jaaniööl, otsides õit,
siin kohtusid, töötasid visalt ja jõuka Mulgimaa lõid.
Nüüd teeristil põlvini hanges ning suvise kuumuse käes
üht meest mulgi pintsakus ranges seal alati valvamas näed.
Ta kergitab kaabut, ma arvan, kui abjakat tulemas märkab,
kui karu, siis kargab tal karva ja tardunud olekust ärkab.
Võib juhtuda, juhuste sunnil tee võõrsile ekslema viib,
kuid ometi kohtumistunni me määrame ikkagi siin.
Mis sellest, et rõhuvad aastad ja sälul on kulunud kabjad,
momendiks veel nooruse taastad kui tervitab kodulinn Abja.
Et varjata tõmblevaid närve kord Musumäel tüdruku eest,
ma hüppasin Kariste järve ning tõmbasin purika veest.
See purikas plaksutas saba ja juba ta oligi läinud,
kuid mälestus aastateks aga lohutussuudlusest jäi mul.
Las õhtune tuuleke hootu taas virvendab järvel, siis maal
meil igatsus kinnitab lootust, et varsti siin kohtume taas.
Nüüd põhjani joodud on kapp ja lausutud viimane toost,
kui lahkume, süda jääb Apja, et hoida meid alati koos.

ANTS LOND
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Maailma võib julge südamega raamatuklubiliste
hoolde usaldada

Väikesed sõrmed liimipüstoliga pisikesi seemneid, pirnisüdamikke, sibula-, kartuli- ja banaanikoori
tõetruudeks putukateks ja
loomadeks meisterdamas.
Õhinaga kaussi likku pandud vanapaberitükke mikserdamas, et sünniks uus
paberimass. Innukad köitekunstnikud oma esimest
märkmikku tegemas. Sellist
entusiasmi ja loovust oli
Karksi-Nuia raamatukogu
koolivaheaja nädalal pilgeni täis. Kolme töötoa ühine
nimetaja oli taas- ja korduvkasutus. Küsite, miks
just raamatukogus? Aga
seetõttu, et juba neljandat
aastat veame raamatuklubi „Rääkivad read“, mille
eesmärk on läbi erinevate
valdkondade ja huvialade
populariseerida raamatuid
ja raamatukogu. Pole teemat, mille kohta ei leiaks
(teatme)teost või avaldatud
artikleid. Lihtsalt sunniga
lapsi neid lugema ei pane,
aga kui tekitada kavalalt
seos teiste elualadega, siis
kasvab huvi ka vastava
kirjanduse vastu.
Esimese töötoa viis läbi
Eesti Kunstiakadeemia
nahakunsti ning disaini
ja rakenduskunsti eriala
lõpetanud disainer, loovuurija ja õppejõud Marta
Konovalov. Mullu asus
Marta doktoriõppesse ning
tema uurimisvaldkonnaks
on tekstiilide taasloome ja
parandamine. Just sellise
profi juhendamisel hakkasid meie raamatukogu

Noored köitekunstnikud tööhoos. FOTO: MARE TORIM

Putukad raamatukogus? Näevad tõesti elutruud välja, kuid tegelikult tehtud toidujäätmetest.
FOTO: RENIITA ROMANN

Paberimassi mätserdamine mõjub lausa teraapilisena. FOTO: MARE TORIM

7-14-aastased lapsed märkmikku valmistama ja köitma. Isetegemise raames
said nad oskusi ja teadmisi
paberi voltimisest, selle
taaskasutusvõimalustest,
lihtsatest köitevõtetest.
Originaalsed märkmikud
valmisid loomulikult teise
ringi materjalidest ehk kartongitükkidest, mis eelmistest meisterdamistest järele
jäänud ning korduvkasu-

tatavatest köiterõngastest.
Toidujäätme-mustkunsti
üritus oli tõepoolest maagiline. Viljandi Kunstikooli
õpetaja Reniita Romann
unistab trikist, et abrakatabra ja toidujäätmeid lihtsalt
ei tekiks. Kuni ta pole veel
sellist võluvõimet avastanud, õpetab ta, kuidas
kuivatatud jäätmeid – kartuli-, apelsini-, avokaado-,
banaani- ja sibulakoori,

puuviljasüdamikke ja seemneid säilitada ja kuivatada
ning neile läbi kunsti uus
elu anda. „Igal aastal läheb
maailmas kolmandik kogu
toodetud toidust raisku.
Sellega kaasneb kasvuhoonegaaside heide, tarbetu
vee ja põllumajandusmaa
kasutamine ning bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. On kohutavalt kurb
ja häiriv, aga see emotsioon
ei aita. Aitab tegutsemine, loovus ja lootus, et iga
pisike samm paremuse
poole loeb!“ tõdeb Reniita
Romann.
Nii hakkasidki osalejad
toidujäätmetest väikeseid
toredusi valmistama, valides välja ühe putuka, keda
meisterdada. Lisaks loovusele said nad harjutada
peenmotoorikat, et kõik

väiksed detailid näpu vahel
püsiks ja liimiga sobivasse
kohta saaks kinnitatud.
Mõni laps tegi liimipüstoliga esimest korda teretutvust, kuid sellest töötoast
väljusid kõik proffidena.
Putukad said sedavõrd
tõetruud, et kodus emadeleisadele näidates nii mõnigi
heas mõttes ehmatas, sest
sarnasus päris loomaga oli
nii ilmne.
Nädal sai kokku võetud
ise paberit tehes butafoor
An-Liis Amuri juhendamisel. An-Liis on raamatuklubi lastele juba varasematest töötubadest tuttav.
Selle ürituse õnnestumises
kahtlusi polnud. Kui paberijääke saab nõrkemiseni
tükkideks rebida, kui sul
on veekauss tükkide leotamiseks ning mikser massi

purustamiseks ehk ühesõnaga kõik eeldused plätserdamiseks, siis paistab
laste nägudest ainult rõõm
ja rahulolu. Sobiva värviga
toonitud massi sai laiali
mätserdada ning loodusest
korjatud materjalidega kaunistada. Igaüks tegi mitu
paberit, mis koju kuivama
viia. Uuele elule aidatud paberist saab omakorda teha
tasse, taldrikuid, hoiukarpe,
nukupea, märkmikule kaane, järjehoidja või lihtsalt
kunstiteose seinale.
Karksi-Nuia raamatukogu on tänulik kõigile osalejatele ja ka nende vanematele, kes on raamatuklubi
suured fännid. Klubiliste
innukust ei näe ainult meie,
vaid seda nimetasid ka kõik
töötubade läbiviijad, kes
lapsi väga kiitsid. Ja nende
päringute hulk, mis tuleb
väljaspool Mulgi valda küsimustega, kas saaks osaleda ka Tartust, Viljandist
või Tallinnast, on meil juba
igapäevaseks saanud.
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et need noored ja lapsed,
kes Karksi-Nuia raamatukogus ja siinsetel üritustel
käivad, oskavad infot otsida ning raamatutest saadud
teadmisi rakendada. Ja seetõttu on süda kindlust täis,
et uus põlvkond oskab targalt lahendada ka raskeid
kliima- ja rohepöördega
seotud probleeme.
MARE TORIM

Karksi-Nuia raamatukogu
direktor

Oktoobrikuu Halliste raamatukogus
Möödunud aasta lõpus
alustas Eesti Hoiuraamatukogu raamatute kogumise ja teabe jagamise
kampaaniaga „Anna raamatule uus elu“. Abja raamatukokku jõudis kampaania oktoobri esimestel
päevadel, kuhu selleks
ajaks oli kohale toimetatud vastavate kirjadega
kogumiskastid.

Inimesed said üleliigse
kirjanduse ära anda kohalikus raamatukogus.
Halliste raamatukogusse
toodi kodudest kaks kastitäit raamatuid, mis said
edasi toimetatud Abja
raamatukokku.
Halliste raamatukogu
ühines sellest sügisest
lugemisprogrammiga
„Lugemisisu“, mis sai
alguse Soomest ja on
Eestis juba viiendat hooaega. Aktsioon kestab
3. oktoobrist 31. maini.
Programmi eesmärgiks

on innustada 5–10-aastasi
lapsi lugema, pakkudes
selle juurde mängulist
lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida
endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid, mis
pannakse lugemispassi
kirja ning nende kohta
täidetakse loomingulisi
ülesandeid. Õppeaasta
lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnuid
diplomiga. „Lugemisisu“
programmi koostab Eesti
Lastekirjanduse Keskus,
ettevõtmist toetab Kultuuriministeerium.
Esimesel kokkusaamisel, 6. oktoobril tegid
„Lugemisisuga“ tutvust
Halliste põhikooli 3. klassi õpilased ning 21. oktoobril 1. klassi poisid ja
tüdrukud. Arutati selle
üle, mida lugemisisu kellegi jaoks tähendab, mis
mõtted selle sõnaga tekivad. Õpilased olid usinad
kaasamõtlejad ja julged

oma arvamust ka teistega
jagama. Lastele jagati kätte „Lugemisisu“ passid,
kuhu nad said kirjutada
oma nime, joonistada endast pildi ja värvida passi
kaaned.
Raamatukogunädal algas ettelugemisega „Ühes
väikeses Perviku raamatus“, mis oli pühendatud
kirjanik Aino Perviku loomingule. 19. oktoobril olid
raamatukogusse kohale
tulnud 3. klassi õpilased,
21. oktoobril 1. klass.
Lugesime teosest
„Rosinad: lood lastekirjanike lapsepõlvest“ Aino
Perviku lapsepõlvest ja
Perviku raamatut „Ühes
väikses veidras linnas“,
kus elavad veidrate nimedega veidrad inimesed.
Suur tänu osalejatele ja
uute kohtumisteni!

Lugemisisuga liitunud 1. klassi õpilased.

Lugemisisuga lapsed lugemispasse värvimas.

FOTOD: SIRLE TELLIS

Lugemisisu on
üle-eestiline
programm, millega on
Mulgi vallast
liitunud ka:
Karksi-Nuia
raamatukogu
Abja raamatukogu

SIRLE TELLIS
Halliste raamatukogu juhataja

Ettelugemine Halliste raamatukogus.

MULGI VALLA LEHT

Abja raamatukogu tunnustas oma kuldlugejaid
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Pensioniikka jõudnud inimeste
maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni
Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka
jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni
ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Emma Saar.

Ruth Mõttus.

On juba aastatepikkune
traditsioon, et Abja raamatukogu tunnustab raamatukogupäevade ajal
oma parimaid lugejaid,
kinkides neile pühendusega tassi. Kuldlugejad
selguvad raamatukogu
aktiivsemate laenutajatelugejate seast. Tunnustame eraldi nii lapsi kui
täiskasvanuid. Tegelikult
on parimat päris keeruline selgitada, sest on
palju võrdväärseid lugejaid. Siis tulebki arvesse
võtta veel mõningaid
lisanüansse – kes on pikemat aega aktiivne lugeja
olnud, rohkem meie üritustel osalenud ja muud
huvitatust raamatukogu tegevuse suhtes üles
näidanud. Ka tänavune
kuldlugeja Ruth Mõttus
oli juba aastaid olnud

kandidaat meie parimate seas, aga siiani välja
jäänud. Tänavu oli nüüd
tema kord tunnustatud
saada.
„Lasteraamatukogus
osutus valituks Emma
Saar. Emma hakkas käima meie raamatukogus
kolm aastat tagasi, kui
ta astus muusikakooli.
Algul siin aega veetes
vaatas ta rohkem pildiraamatuid ja joonistas. Mida aeg edasi, seda
julgemaks ta muutus ja
hakkas juba ise endale
raamatuid valima, mida
kodus oma õele ja vennale ette lugeda. Emma
on tubli osaleja meie raamatukogu üritustel ning
võtab osa ka erinevatest
lugemisprogrammidest.
Salamisi tean, et talle
meeldivad jutud kassi-

Raja Roon.

dest. Kõik lapsed, kes raamatukogus käivad ja laenutavad, on omamoodi
tublid. Peale koolipäeva
on neil mõnus raamatute
keskel lihtsalt puhata ja
mõnuleda,“ ütles lasteosakonna töötaja Mariliis
Järvelt.
Sel aastal otsustasime
esimest korda välja anda
ka kolmanda tassi meie
aasta õppijale Raja Roonile. Raja on teinud meie
juures suure arengu arvutiõppes. Kuna ta esineb ansambliga, palus
ta varem meil laulusõnu
trükkida. Varsti õppis ta
aga ise teksti trükkima ja
printima. Ta on olnud julge küsima ja osav meelde
jätma. Varsti tegi ta juba
endale gmaili konto ja
avastas muud suhtlusvõimalused. Edaspidi tahab

FOTOD: INGRIT PORKANEN

ta koju arvuti muretseda,
aga kuna ta meie majas
ka palju aega veedab,
siis külastab jätkuvalt
raamatukogu. Rajat võib
eeskujuks tõsta juba seetõttu, et ta on hea näide, kuidas tuleb julgeda
kuskilt peale hakata ja
küll siis hakkab juhtuma.
Meie raamatukogus aitame inimesi arvutiasjus nii
palju, kui oskame ja meilt
võib alati abi küsida. See
on osa meie tööst. Ja meie
poole pöördumist ei tohiks karta. Kõik me oleme
kunagi mitteoskajad olnud. Parim asi, mida me
teha saame, ongi toetada
omi inimesi enesearengus ja õpinguis.
INGRIT PORKANEN

Abja raamatukogu
direktor

Mulgimaa suurim jõulupidu on tagasi
Pärast kaheaastast pausi
toimub Karksi-Nuia kultuurikeskuses taas suur
jõulupidu. 17. detsembril
ootame kõiki glamuursele
peole, kust ei puudu hea
muusika, tants, lõbusad
inimesed ning kindlasti
jagub ka üllatusi.
Peo avab pereansambel
Kruiis, eesotsas legendaarse Ervin Lillepeaga. Ansambli repertuaar on väga
mahukas ja mitmekülgne.
Kavas on erinevaid tantsurütme nii nooremale
kui vanemale publikule.
Energiat ja esinemislusti
täis ansambel on suuteline
peoõhtul valima laule nii
tuntud kui ka vähem tuntute seast.
Kaarel Orumägi on paljudele tuttav Superstaari saatest ja Türi muusikaliteatri
eestvedajana. Alates 2013.
aastast on ta Kaari Sillamaa
Laste Kaunite Kunstide
Kooli noorte muusikateatri
lavastaja, muusikajuht ja

kooli hääleseadja. 2015.
aastast juhib ta Türi Kultuurikeskuses omanimelist laulustuudiot ja 2016. aastast
on Eesti Improteatri näitleja. Jõulupeol on laval tema
juhendatav Feel Alive Trio,
mis täidab peo suurepärane
energiaga. Nende esinemise
ajal ei ole võimalik niisama
istuma jääda. Vahepaladega
astuvad üles kabareetantsijad, avatud on fotopeegel,
toimub õnneloos ja palju
muud põnevat.
Grete Paia.

FOTO: ERLEND ŠTAUB

Peaesinejaks on Grete
Paia – andekas noor muusik, laulukirjutaja, Eesti
seksikaim naine. Laval on
Grete koos bändiga ning
kütab kultuurikeskuse saali
eriti kuumaks.
Laudade broneerimine
telefonil 435 5529. Piletid
eelmüügist 18 €, sooduspilet 15 €, samal päeval kõik
piletid 25 €. Broneeritud
piletid palume välja osta
hiljemalt 5. detsembriks.

Kaarel Orumägi. 				

FOTO: JARKKO PUKKI

KARKSI-NUIA
KULTUURIKESKUS

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on järgmise aasta algusest jõustuv pensionitõus ja keskmise
pensioni ulatuses kehtiv maksuvaba tulu olnud viimasel kahel aastal vaid osa sammudest, mida oleme
teinud, et tagada meie vanemaealistele turvatunne.
„Nii tõstsime sel sügisel üksi elava pensionäri toetuse
115 eurolt 200 eurole, viime läbi üldhooldusreformi,
mille tulemusel muutub hooldekodu koht järgmise
aasta juulikuust inimese jaoks taskukohasemaks ning
ühtlasi jõustus sel sügisel hakkamasaamist toetav
50-eurone ühekordne toetus muuhulgas vanaduspensioni eas pensionäridele. Mul on hea meel, et oleme
nõnda lühikese aja jooksul sellised muudatused
suutnud ellu kutsuda ning tean, et töö vanemaealiste
heaolu nimel jätkub igal juhul,“ selgitas Riisalo.
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu sõnul on tegemist olulise muudatusega, sest
edaspidi on keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. „Praegu kehtib pensionäridele üldine maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetuleku kasvades hakkab
vähenema. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka
jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot ning see ei
muutu ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Seega
saavad kõik vanaduspensioniealised, kelle pension
on järgmisel aastal üle 500 euro, jaanuarist kätte pisut
rohkem raha,“ selgitas Maripuu.
Maksuvaba tulu muudatus on seotud inimese
vanusega. See kehtib ka neile, kes on otsustanud
pensionile jäämise edasi lükata või jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul. Pensionäridele, kes
pole vanaduspensioni eas, nt eripensioni saajad, jääb
kehtima senine maksuvaba tulu süsteem.
Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine inimene
ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba
tulu pensionilt kasutada, siis järgmisest aastast seda
valikuvõimalust enam ei ole.
Alates 2023. aasta jaanuarist arvestab sotsiaalkindlustusamet igakuiselt vanaduspensionieas inimese
pensionile maksuvaba tulu kuni 704 eurot kuus. See
tähendab, et kui inimese brutopension on alla 704
euro, siis sellelt tulumaksu maha ei arvata. Selleks ei
ole vaja eraldi sotsiaalkindlustusametisse pöörduda
või avaldust esitada. Pensioni brutosummaga saab
tutvuda riigiportaalis www.eesti.ee.
Töötavad pensionärid, kes on jõudnud või jõuavad
vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul ja kelle pension on väiksem kui 704 eurot, saavad maksuvaba
tulu kanda üle ka oma töötasule. Selleks tuleb esitada
tööandjale avaldus ning ära märkida maksuvaba
tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab
inimesele väljamakseid tehes. Summa õigsuse eest
vastutab töötaja. Kui töötaja ei oska maksuvaba tulu
kasutamata osa välja arvutada või ei soovigi seda
töötasult kasutada, siis tuleb järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksuametilt tulumaksu tagasi saamiseks
anda tööandjale teada, et ta ei soovi maksuvaba tulu
töötasult kasutada.
2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6
kuud. Tuleval aastal jõuavad vanaduspensioniikka
inimesed, kes on sündinud enne 1959. aasta 1. juulit.
Info maksuvaba tulu kohta tulude üleselt on näha
maksu- ja tolliameti e-teeninduses.
Oma pensioni brutosummaga on võimalik tutvuda,
logides sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides
„Minu andmed“ -> „Toetused ja pensionid“ ->
„Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste
vaatamine“.
Loe lisaks maksuvaba tulu muudatuste kohta
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Küsimusi saab esitada meile e-postiga info@
sotsiaalkindlustusamet.ee, iseteeninduse suhtluse
kaudu või helistades infotelefonil 612 1360. Palume
arvestada võimaliku ooteajaga.
SOTSIAALKINDLUSTUAMET
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Õppereis Ida-Virumaale
7. oktoobril käisid Halliste kooli 8. ja 9. klass
koos õpetajatega Ida-Virumaal väljasõidul. Alustasime reisi varahommikul Hallistest. Enne
kui jõudsime Eesti Kaevandusmuuseumisse,
käisime vaatamas Äntu
Sinijärve ja ronisime tuhamäel, mille otsast nägi
imelist vaadet.
Eelnevalt oli iga laps
saanud geograafiaõpetaja Kadrilt ülesandeks
otsida infot mingi vaatamisväärsuse kohta, mida
plaanisime külastada või
bussiaknast kiigata. Kodus ettevalmistatu oli tarvis bussis ka mikrofonist
ette kanda.
Kohtla-Nõmmel asuvas
Eesti Kaevandusmuuseumis saime vaguniga
maa all sõita ning nägime erinevaid masinaid
töötamas. Räägiti palju
kaevandamise ajaloost
ja õpilased küsisid huvitavaid küsimusi. Peale muuseumit käisime
pankrannikut ja sellel
asuvat Valaste juga vaatamas.
Järgmisena liikusime
Jõhvi Viru vanglasse.
Sinna jõudes läksime esimese asjana sööma sama
toitu, mida sööb vanglapersonal ning kuulasime kinnipidamiskoha
tutvustust. Ringkäigul
nägime tühje konge, kokkusaamisruume ning kinnipeetuid, kes koristasid.
Näidati kooliosa, treening- ja jõusaali, päevaruumi ning varustust.

Mulgi Vallavalitsus liitus tööturul mitteaktiivsetele noortele suunatud
projektiga „Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)“.
Selle eesmärk on toetada
16–29-aastaste haridusteele naasmist ja/või tööturule jõudmist. Selleks,
et jõuda õige sihtgrupini,

Võimas teekond justkui taevatrepil Valaste joani.

Õpetajate päev

Poisid said kogeda, mis tunne on ise masinat juhtida.

Vanglast lahkudes saime
teha peatuse Jõhvi kaubanduskeskuses ning
peale seda hakkasime tagasi kodu poole liikuma.
Kuna meie teekond läks
Peipsi järvest mööda, tegime peatuse, et järvevett
katsuda. Veeavarus väga
ei kutsunud, sest ilm oli
külm ja tuuline. Põikasime läbi ka Kuremäe
kloostrist, kust lootsime
oma tühjadesse joogipudelitesse pühavett saada,
kuid võta näpust, kõik
pühaveekraanid olid selleks korraks kinni keeratud.
Sõitsime Tartu kaudu
tagasi ja jõudsime suhteliselt hilja koju. Kõik jäid
selle väljasõiduga väga
rahule. Oli väsitav, kuid
väga põnev päev!
Äntu Sinijärve uudistamas.

on omavalitsuse vastutaval töötajal ligipääs potentsiaalsete abivajajate
nimekirjale. Sinna kuuluvad noored, kes ei õpi,
ei tööta ega pole töötuna
arvel. Kellel pole tuvastatud puuduvat töövõimet
või üle 80-protsendilist
töövõime kaotust. Kes ei

FOTOD: ANNELI MERILA

saa töötamise toetamise
teenust. Kes ei tegele ettevõtlusega, ei saa hüvitist
alla pooleteiseaastase
lapse kasvatamise eest,
ei kanna vangistust või
eelvangistust ega viibi
asendus- või kaitseväeteenistuses.
Kõigi nende noortega

Võim on käes! FOTO: ANNELI MERILA

Kaheksa Halliste põhikooli 9. klassi poissi ja üks
tüdruk said õpetajate päeval võimu koolipäevaks
enda kätte. Ettevalmistused algasid juba varem. Direktoriks tahtjaid oli lausa kolm, tuli loosi tõmmata.
Kõige kõrgema positsiooni täitjaks sai Mikk Pinsel.
Poistele sai üsna pea selgeks, et tunniplaani kokku
seadmine ning bussiaegadega arvestamine on üsa
keeruline. Tuli ikka mitu korda asju ümber mõelda,
et kõik klappima saaks.
Enne koolipäeva algust olid üheksandikud õpetajad saali palunud. Lavale oli sätitud õpetajate tuba
ning esitusele tuli luuletus ja lühike sketš sellest,
milline on noorte nägemus vahetunnis õpetajate
toas toimuvast. Seejärel sai iga pedagoog lilleõie.
Klassijuhatajana mõtlesin, et jään üllatusest ilma,
sest olin kõigega ju kursis. Aga ei, ootamatult veeti
lava ette kõnepult ja korralikult raamitud lehelt
luges verivärske direktor ette käskkirja selle kohta,
milline punkt tuleb lisada kooli kodukorra juurde.
Dokument nägi ette igal õpetajate päeval lastele
pulgakommide jagamise ja nii oligi Aleksander
aula ukse ees ning jagas lastele päevaks maiust. Eks
LOTA-LISETE SAAR
Halliste Põhikooli õpilane
präänik ja piits käivad ikka käsikäes!
Kui 9. klass oma rolli täitma läks, said õpetajad
head ja paremat põske pista – selle eest hoolitses
püütakse võtta ühenpäris direktor Merle Hüva. Mängisime lauamänge,
dust, et selgitada välja
ajasime juttu ja oli lihtsalt tore koos olla.
nende abivajadus. NenÕpetajate päev möödus ilma suuremate jamadeta.
del, kes tunnevad, et vaNoortel kõik toimis, kord oli enam-vähem majas,
02.11.22 16:50
Avaleht – Tarkvanem
javad tuge, kuid nendega
asjad ja lapsed kõik terved. Asendusdirektor Mikk
ei ole võetud ühendust
kurtis hiljem: „Nii kiire oli, et isegi kohvi polnud
või nende nimed ei olnud
aega juua!“ Kas kellestki tulevikus ka õpetaja saab,
näitab juba aeg.
kajastatud automaatselt
ANNELI MERILA
moodustatud nimekirjaSuhe lapsega
Halliste
Põhikooli õpetaja
des, on samuti võimalik Vanema vajadused
Paarisuhe
osa saada tugisüsteemi Vaimne tervis
võimalustest. Selleks kir- Digimaailm
Liikumine
jutage aadressile: liana@ Toitumine
Seksuaalkasvatus
mulgivald.ee või helis- Alkohol
Narkootikumid
tage telefonil 524 7395. Tubakas
Liiklusohutus
Samuti võib julgelt pöör- Kasuvanemlus
duda Mulgi valla noorteMilline on sinu kasvatusstiil?
keskustesse, haridus-ja
tarkvanem.ee
Tavaliselt ei kasuta vanemad ainult ühte kindlat stiili ja tõenäoliselt leiad sa oma kasvatusviisiga sobivaid väite
noorsootööspetsialisti
kuidas see last mõjutab, ja praktilisi nõuandeid, et suhe lapsega oleks veel parem.
ning sotsiaaltööspetsiaAutoriteetne
listide poole.
Autoriteetne vanem on lapse suhtes nõudlik, kuid samal ajal kuulab last ning leiab tasakaalu enda ja laps
NGTS võimaluste vas- Sõlmib lapsega kokkuleppeid, jälgib nendest kinnipidamist ja selgitab lapsele, millised on kokkulepete e
tuvõtmine on noortele Kas nõustud nende väidetega?
vabatahtlik. Astume koos
Sinu lapsel on kindlad päevarutiinid (nt magamaminekuaeg) ja laps teab, millised on kodused reeg
Oled lapsele reegleid selgitanud ja laps mõistab, millised võivad olla tagajärjed, kui ta ei pea nend
sammu parema tuleviku
Su laps teab, millised on temale seatud ootused ning need arvestavad lapse oskusi ja võimeid.
Suhtled oma lapsega avatult ning ta saab sinuga rääkida kõigest, kartmata arvustamist ja hinnangu
suunas!
Võtad kuulda nii enda kui ka lapse vajadusi ja püüad leida tasakaalu nende vahel.
LIANA ANDRUŠKO
sotsiaalnõunik
https://tarkvanem.ee

Milline on autoriteetse vanemlusstiili mõju
Vaata siit
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Kogemustega uude hooaega
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Varu enne maru!

Järjekordne võistlushooaeg on läbi saanud ning
nüüd on hea aeg kokkuvõteteks. Suvi 2022 tähistab minu jaoks uut tiimi,
isiklikku rekordit ja esimest täiskasvanute tiitlivõistlust.
Degusteerimisele toodud hoidistest oli laud lookas.

Osalesin kümnel võistlusel ning suutsin läbi hooaja
näidata stabiilsust. Parandasin korduvalt isiklikku
tippmarki ning osalesin ka
oma esimesel täiskasvanute tiitlivõistlusel – Euroopa
meistrivõistlustel Münchenis.
Hooajale tagasi mõeldes
saab tõdeda, et ettevalmistus oli hea, õnnestus terveks jääda ning isiklikku
rekordit parandada. Pääs
täiskasvanute EM-ile tuli
mõnevõrra üllatusena, sest
pingerea alusel võistlustele
pääsemiseks oli vaja vähemalt viit mõõduvõttu. Eelmisel hooajal vigastusega
maadlemise tõttu polnud
mul kirjas ühtegi võistlust
ja võistluskalendri pärast
tuli kiirustada, et see nõutud arv ikka kokku saaks.
Õnneks see enne kvalifikatsiooniperioodi lõppu
ka õnnestus ja tänu stabiilsetele tulemustele tõusin
tabelis piisavalt kõrgele, et
minna Münchenisse EMile. Tundsin, et isegi kuigi
ettevalmistuses polnud me
suurvõistlusele minekuga
arvestanud, tundunuks
rumal see võimalus ja saadavad kogemused kasutamata jätta.
Võistluse eesmärgiks oli
eelkõige teha enda parim
sooritus. Tulemuseks 54
meetrit 38 sentimeetrit ja

Odaviskaja Gedly Tugi tänavune hooaeg kinkis positiivseid emotsioone.

18. koht. Ise ma sooritusega rahule ei jäänud, sest
finaalikoht oli väga lähedal
ja mulle vägagi võimetekohane. Pärast võistlust
analüüsides jõudsime järeldusele, et oleks saanud
ettevalmistuses teha palju
asju teisiti, kuid osalemine
tuli väga ootamatult ja eelnevalt tuli tegeleda ka mõningate terviseprobleemidega. Kokkuvõttes andis
osavõtt ainult positiivset
energiat, sest atmosfäär oli
võimas. Tulin Saksamaalt
tagasi suure lisamotivatsiooniga ja tahtega kunagi
ise olla medalimängus.
Sellest aastast on mu
treeningute taga uus tiim.
Odaviske tehnilise osa eest
vastutab Toomas Merila,
füüsilise ettevalmistuse
juhendajaks on Indrek
Tustit ning treeningutel
abistavad nõu ja jõuga Marek Vister ja Magnus Kirt.
Kokkuvõtteks panen
hooajale hinde neli, sest
ei suutnud realiseerida

FOTO: RAUNO VOLMAR / DELFI

Gedly koos pere ja toetajatega Euroopa meistrivõistlustel Münchenis. 		
			
FOTO: ERAKOGU

meetritesse päris kõike,
mida võib-olla olin oodanud, aga püsisin terve ja
toimus areng.
Oktoobris algas juba uus
ettevalmistusperiood järgmiseks aastaks, kus põhifookuses on U23 Euroopa
meistrivõistlused Soomes
Espoos ja täiskasvanute
maailmameistrivõistlused
Ungaris Budapestis. Järgmine suvi on ka oluline
kvalifitseerumiseks 2024.

aasta Pariisi olümpiamängudele.
Toetajateta ei saaks suurte eesmärkide nimel sporti
teha. Aitäh SA Noored
Olümpiale ja Adidas, et
aitate mul oma eesmärke
ellu viia. Eriline tänu METEST, Nuia PMT ja Mulgi
vald, et toetate kohaliku
noorsportlase teekonda
tippu!
GEDLY TUGI

Kõnnime terviseks
Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse eakad
on aktiivsed ja energilised. Iga esmaspäeva
hommikul kell 9 koguneb grupp kepikõndijaid
Karksi-Nuia turuvärava
juures, et minna ringile.
Selle, kus suunas liikuma hakatakse, otsustab
viimane kohaletulija. Olenevalt ilmast valitakse
marsruut. Vihmaga tervise- ja metsaradadele ei
kiputa, vaid suundutakse
kergliiklusteele Karksi
või Ainja suunas. Kõik
ümbruskonna rajad on
ammugi tuttavad, kuid
iga kord kogetakse midagi erilist ja uut. Karksi
ümbruse looduse ilu on
kaunis ja looduspildid
kordumatud. Tutvust
on tehtud ka paisjärve-

äärse jõuväljakuga. See
on vahva ja jõukohane
kogemus ka eakale. Pikema ringi puhul tehakse
puhkepause. Tuleb ette
ka meeldivaid üllatusi,
näiteks Kiini-Hansu tallu
suunduva teeserva puhkepink kostitas peatujaid
ja möödujaid maitsvate
õuntega, aitäh! Pinke
võiks enamgi olla, seda
mitte ainult kepikõndijate
tarvis, vaid kõigile jala
kõndivatele inimestele
mõeldes. Kindlasti peaks
üks selline puhkevõimalus olema Kassepa teel
Arumäe kalmistu värava
läheduses.
Looduses liikumine ja
rõõmsad inimesed annavad vaimse heaolu ja
reipuse terveks nädalaks.
Kepikõndijad käivad ikka

Kõndides märkab looduse ilu ja hoolivaid inimesi.

reipalt edasi ja kutsuvad
ka sind, hea inimene loo-

FOTO: OLGA PALU

dust nautima ja tervist
koguma!
OLGA PALU

FOTO: IRJA LOSS

Meelespea klubi porikuu peoõhtu toimus
maitseelamuste egiidi all. Aitäh Aimele, kes pakkus
hooaja alguses välja mõtte tuua oma kodukeldritest
hoidiseid ka teistele degusteerimiseks.
Klubilised olid toonud maitsmiseks nii soolaseid
kui ka magusaid talvevarusid enam-vähem võrdselt, kokku 19 erinevat hoidist. Raja odra-peedikotletid dipikastmega ja kõrvitsapirukas olid väga
maitsvad, aga hindamisele ei kuulunud, sest need
pole hoidised.
Kui erapooletu hindaja Ülle oli hindamissedelid
kokku lugenud, selgus et esikoha pälvis Evi valmistatud füüsali-astelpajumoos, kus kolm osa füüsalit,
üks osa astelpaju ja moosisuhkur. Võrdselt punkte
kogusid Aime soolane magushapu kaste, mis sisaldas tomatit, paprikat, porgandit, sibulat, ananassi,
suhkrut, soola, maitseäädikat ja tärklist ning Tiia
keedetud õuna-jõhvikamoos. Kolm paremat said
tänutäheks sügisel hädavajaliku elupäästja helkuri
ja tahvli šokolaadi. Rahvale meeldis ja üllatas ka
Esteri valmistatud kukerpuu- ehk barbarissikeedis.
Ühine arvamus oli, et selline klubiõhtu hakkabki
iga aasta ühel sügiskuul traditsiooniks olema. Oli
järjekordne meeldiv peoõhtu koos meid tantsitanud kapelliga De La Rosa.
Mardikuu 24. päeval tuleb meile külla veebipolitseinik. Ootame muidugi uusi osalejaid! Teeme ju
ikkagi meie ise oma peoõhtud huvitavaks.
ABJA EAKATE KLUBI MEELESPEA

Karksi-Nuia
Pensionäride Ühendus
ootab eakaid jututuppa
29. novembril kell 11
Karksi-Nuias, Kalda tn 6b
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Osale kohalike omavalitsuste rahulolu-uuringus
Rahandusministeeriumi
tellimusel viib Turu-uuringute AS läbi küsitluse selgitamaks välja Eesti elanike
rahulolu kohalike omavalitsuste avalike teenuste ja
elukeskkonnaga.
Uuringu käigus küsitletakse üle-eestiliselt umbes
9300 inimest alates 16-eluaastast. Uuringu valim on
moodustatud juhuvalikuga
rahvastikuregistri andmete
alusel. Küsitluse valimisse
sattunutele saadetakse ekirjaga kutsekiri. Ankeeti
on võimalik täita veebis,
kuid nendes elanikkonna
rühmades, kus veebis vas-

tamise aktiivsus on madal,
kogutakse novembri ja detsembri jooksul puuduolev
info telefoniküsitlusega.
„Kutsun kõiki valimisse
sattunuid kindlasti küsitlusele vastama, sest sellega
saate otseselt mõjutada
oma piirkonna arengut,“
ütles riigihalduse minister
Riina Solman.
„Kasutame neid tulemusi nii regionaalpoliitika
planeerimisel kui ka omavalitsuste senise tegevuse
hindamisel. Samas on see
kindlasti oluline tagasiside
ka teie endi koduvallale
või -linnale, vaatamaks üle

nii senist igapäevategevust
kohaliku elu korraldamisel
kui tegemaks edasisi arenguplaane.“
Küsitluse tulemused
avalikustatakse kohalike
omavalitsuste kaupa 2023.
aasta esimeses pooles portaalis minuomavalitsus.ee.
Samalt aadressilt leiab ka
eelmise, 2020. aasta uuringu kokkuvõtted.
Rohkem infot läbiviidavast küsitlusest on leitav
Turu-uuringute veebilehelt.
RAHANDUSMINISTEERIUM

TEABEPÄEV MULGI VALLA KORTERIÜHISTUTE ESINDAJATELE

Kortermajade elanike ja korteriühistute kriisivalmidus

24. november 2022 kell 17–19 Abja spordi- ja tervisekeskuse tehnoloogia klassis
Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud ei ole piisavalt valmistunud kriisiolukordadeks,
olles samas kõige haavatavam inimeste grupp ulatuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Korteriühistutel on oluline roll kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu
Päästeamet korraldab koos kohaliku omavalitsusega kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute juhatustele ja haldusettevõtetele.

Teabepäeva teemad:

• Päästeameti soovitused kortermajade elanike ja korteriühistute kriisikindluse ja
hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks
• Korterelamu kui varjumiskoht
• Valmisoleku tagamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega
Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 20. novembriks
https://tinyurl.com/elanikkonnakaitse

Osalejate vahel loositakse välja kriisipakk.
Lisainfo Eda Mõim, tel 5330 0578

Hanguva telepildi ja aeglase interneti ajad
on nüüd igaveseks läbi. Päriselt ka!
Enefiti kiire sidevõrk toob Sinuni tele- ja internetiühenduse, mis püsib ühtlaselt
kvaliteetne, hoolimata ilmast ning kasutajate või seadmete arvust.

Mulgi
vald

Millest sõltub
liitumistasu
suurus?

ENEFITI KIIRE INTERNETIGA:
• saad ühendada võrguga piiramatul hulgal seadmeid, filme vaadata, arvutimänge
mängida, tööd või e-õpet teha ja seda kõike ühel ajal;
• säästad aega, sest ajad tähtsaid asju kodust lahkumata;
• meie ehitame võrgu, lõpliku teenusepakkuja valid ise.

Kui tavakeeli tähendab kiire internet
seda, et kodus võib korraga tööle panna kõik liikuvat pilti edastavad ekraanid
ning andmesidet kasutavad seadmed,
siis tehnilisemaks minnes on tegemist
sideteenusega, mis tagab igal ajal allalaadimiskiiruse 1 Gbit/s. Nii suure läbilaskevõimega sidevõrk põhineb täielikult
valguskaablil ja selle kiirust saab tehnoloogia arenedes veelgi suurendada.
Parimas ühenduses võib kindel olla ka
aastakümnete pärast.
Enefiti kiire interneti kasuks räägib seegi,
et pärast võrgu valmimist valib klient endale ise tele- ja internetiteenuse pakkuja

Kuidas
liituda?

Liitumistasu
suurus oleneb
võrgu ehitusjärgust: mida varasemas ehitusjärgus
on võrk, seda
soodsam on hind.
Liitumise eest saab
ilma intressita
tasuda ka osamaksetega.

ning võib seda vajadusel vahetada. Tänu
operaatorist sõltumatule võrgule saab
sidekulusid hoida täpselt nii madalal, kui
turg hetkel lubab.
Igaüks saab www.energia.ee/kiireinternet
veebilehel üle kontrollida, kas tema
aadress kuulub Enefiti kiire andmesidevõrgu ehitusplaanidesse. Kui veel ei
kuulu, võib sealsamas sooviavalduse
esitada. Suurema huvi korral on tõenäosus, et võtame ala ehitusplaanidesse.
Margus Malv
Enefit Connecti sideteenuste juht

Kontrolli, kas Enefiti kiire internet
laieneb sinu aadressile. Kui jah, siis
sõlmi leping meie e-teeninduses.

Ehitame sidevõrgu.

Teeme kõiki ühe piirkonna
ehitustöid korraga.

www.energia.ee/kiireinternet

Enefiti kiire internetiga saab Mulgi vallas liituda:
• Kaarli külas 36 aadressil, Lasari külas 11 aadressil, Mõisakülas
653 aadressil, Umbsoo külas 2 aadressil, Vana-Kariste külas
17 aadressil, Veelikse külas 17 aadressil ja Ülemõisa külas
5 aadressil tähtajatult hinnaga 249 eurot.

Anname teada, kui kiire
tele- ning internetivõrk
on kasutamiseks valmis.

Vali sobiv
operaator

ja sõlmi leping.

Kui kiire interneti
võrk on valmis
ning tele- ja internetipakett valitud,
maksad kuutasu
vastavalt valitud
teenusepakkuja
hinnakirjale.

Naudi!

Kiire interneti hüved on
su kodus olemas.

TEATED
KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

I korruse fuajees aasta lõpuni Abja ja Karksi-Nuia noortekeskuste kunstiringide näitus.
Kultuurimaja ees Eesti Mälu Instituudi näitus „Saabus
„Vabastaja““. Propaganda ja tegelikkus.
19.11 kell 17 naisansambel Viisivakk 55.
24.11 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu. Külas veebikonstaabel
Elerin Tetsmann, kes räägib ohtudest, mis meid digimaailmas
varitsevad. Tantsuks ansambel De La Rosa.
25.11 kell 10 Hindpere Optika silmade kontroll ja prillide müük.
26.11 kell 15 I advendi laupäeva kontsert. Kontserdisari „Muusika 104 Eestimaale“. Kabochan – kontratenor ja trio Ars Revalia
(Tõnu Jõesaar – tšello, Melissa Jõesaar – viiul, Lilian Jõesaar
– klavessiin). Pääse 10.-/8.-.
4.12 kell 15 II advendi kontsert Abja kultuurimaja kollektiividelt.
8.12 kell 18.30 Abja mälumängu II voor.
11.12 kell 15 III advendi kontsert Abja gümnaasiumilt.
14.12 kell 11 Mulgi valla Abja piirkonna pensionäride jõulupidu.
15.12 kell 11 Mulgi valla Abja piirkonna koduste laste jõulupidu.
17.12 kell 15 IV advendi kontsert EKNK Abja koguduselt.
19.12 kell 17 Abja muusikakooli jõulukontsert.

ABJA RAAMATUKOGU
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

14.–30.11 näitus „Armastatud Astrid Lindgren“.
10.–30.11 näitus „Põhjala loodus“.
16.11 Ööraamatukogu – raamatukogu avatud kuni 21.00.
Tule kasuta raamatukogu tavateenuseid ja veeda õdusalt aega
luulet lugedes!
20.11–20.12 meisterdamine „Kaunistame raamatukogu jõuludeks!“
Kirjandusmängu uue küsimuse leiad raamatukogust või raamatukogu FB lehelt!

HALLISTE RAAMATUKOGU
Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald

28.11 kell 16 kohtumine Viljandimaa veebipolitseinik Elerin
Tetsmanniga. Juttu tuleb petukirjadest, kuidas neid ära tunda;
ohud internetis; turvaline ja ohutu toimetamine veebikeskkonnas ning kuidas ja kuhu pöörduda abi saamiseks.
Raamatunäitused:
1.– 30.11 „Eesti film 110“.
1.–30.11 „Kadridelt ja Kadridest“ ja „Koos isaga“
Halliste põhikoolis.
1.–30.12 „Jõulud ilukirjanduses“.
1.–30.12 „Jõulurõõm“ Halliste põhikoolis.
Iga kuu 2. teisipäev kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid Uue-Kariste rahvamajas.

HALLISTE RAHVAMAJA
Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald

4.12 kell 16 II advendi tähistamine, esineb Mõisaküla
kammerkoor Kungla.
15.12 kell 13 eakate jõulupidu.

KAARLI RAHVAMAJA
Kaarli küla, Mulgi vald

I advendi tähistamine. Täpsem info tulekul.
30.12 kell 20 Aastalõpupidu. Tantsuks mängib Amadeus.
Pilet eelregistreerimisel 15.-, kohapeal 18.-.

KARKSI KÜLAMAJA
Kivi 24, Karksi küla

17.11 kell 12 Karksi piirkonna MTÜ-de ümarlaud.
23.11 kell 12 Naiskodukaitse Sakala ringkond tutvustab
kriisiolukorraks valmisolekut ja „Ole Valmis!“ äppi.
5.–16.12 kell 9–15 käsitöö näitus-müük Tooge oma käsitööd
2. detsembriks.
17.12 kell 11 Laste jõuluootuse päev. Meisterdame, küpsetame
piparkooke, mängime, külla tuleb jõuluvana. Registreerimine
kuni 14. detsembrini. Osalustasu 3 eurot.

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

1.–30.11 kõikides saalides Pärnu muuseumi näitus „Tanu alla.“
15.11 kell 19 Artur Raidmets ja Peeter Kaljumäe humoorikas
kupleekava „Rikas ja vaene“ energiavaesel ajal. Piletid 20.ja 25.- saadaval Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja Piletikeskus,
Piletilevi, Piletimaailm ja lehel whww.kontsertkorraldus.ee.
22.11 kell 18 Karksi-Nuia kinoõhtu „Kõrb”.
Piletid 4.-/ 5.- müügil kohapeal.
27.11 kell 16 I advent. Jõuluvanad saabuvad linna Karksi-Nuia
keskväljakul.
27.11 kell 17 I advendi kontsert. Mõisaküla kammerkoor Kungla
Karksi-Nuia kultuurikeskuses. Tasuta.

1.–31.12 Ülle Rosenbergi näitus „Elme ämäriguaa luu pilte pääl”
I korruse fuajees.
1.–31.12 Ülle Rosenbergi näitus „Tarvastu ämäriguaa luu pilte
pääl” II korruse fuajees.
1.–31.12 Reet Heinla maalinäitus sinises saalis.
2. 12 kell 18 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi
keelpilliorkestri jõulukontsert.
4.12 kell 11.00 Mõisaküla näiteringi jõuluetendus lastele
„Näärila ja Närula.“ Tasuta.
10.12 kell 9–14 Karksi-Nuia käsitöömeistrite jõululaat.
Laadakoha registreerimine ja lisainfo: 435 5529 või 5837 6587.
10.12 kell 10–12 XIV Jõulukuuskede kaunistamise konkurss.
Lisainfo ja võistkonna registreerimine kuni 2. detsembrini
telefonil 435 5529.
11.12 kell 15. naiskoor Maimu jõulukontsert Karksi-Nuia
Püha Aleksei kirikus. Tasuta.
13.12 kell 11 Eakate piparkoogihommik. Registreerimine kuni
9. detsembrini telefonil 5341 2506.
14.12 kell 12 Puuetega inimeste jõulupidu.
14.12 kell 19 Komöödiateater esitleb „Anne Paluver. Ikka veel
27!“. Piletid 19.-/21.- müügil Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja
Piletilevi.ee.
16.12 kell 18 Augustite Gala.
17.12 kell 19 Karksi-Nuia jõulupidu. Laval Kruiis, Feel Alive Trio
ja Grete Paia. Eelmüügist sooduspilet 18.-, tavapilet 20.-, kohapeal 25.-. Laudade ja piletite broneerimine telefonil 435 5529.
Broneeritud piletid palume välja osta hiljemalt 5. detsembriks.
19.12 kell 18 Karksi-Nuia muusikakooli jõulukontsert.
20.12 kell 12 koduste laste jõulupidu. Laval Karksi-Nuia
näiteringi lasteetendus „Rebase Riina jõuluvingerpuss“.

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Näitused
1.–30.11 „Rännu- ja kirjamees Olev Remsu“.
1.–30.11 „Tuntud ja tunnustatud Reeli Reinaus“.
1.–31.12 „Saagu valgus!“.
1.–31.12 „Jõulukuu kõige tähtsam puu“.
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KOGUDUSTE TEATED
EELK HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS
27.11 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
I advendipühapäev ja kirikuaasta algus.
Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus tel 5341 3394,
marko.tiitus@eelk.ee
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet või
vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 5661 6797

EELK KARKSI PEETRI KIRIKUS
20.11 kell 14 igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
27.11 kell 14 esimese advendi jumalateenistus armulauaga
4.12 kell 14 teise advendipühapäeva jumalateenistus
armulauaga
18.12 kell 14 neljanda advendipühapäeva jumalateenistus
armulauaga
24.12 kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kell 14 esimese jõulupüha jumalateenistus armulauaga
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus,
piht) tel 521 2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Koguduse a/a nr. EE401010302010444001

EELK MÕISAKÜLA KIRIKUS
27.11 kell 14 kirikuaasta vahetuse jumalateenistus. Mälestame möödunud aastal lahkunuid. Armulaud. Õp Arvo Lasting
24.12 kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus
Palume jälgida teateid võimalike lisanduvate sündmuste kohta.
Mõisaküla koguduse hooldajaõpetaja Arvo Lasting,
elukohaga Tõrvas.
Tel 524 9654, e-post: arvo.lasting@eelk.ee
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mõisaküla kogudus a/a
EE632200001120204044

EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS
25.12 kell 11 Jumalik liturgia

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA
Kiikre 13, Mõisaküla

17.11 kell 18 Eesti mängufilm „Kalev“ pääse 4-/ 5.-.
27.11 I advent, kell 11 Karksi-Nuia kultuurikeskuse näiteringi
etendus „Rebase Riina jõuluvingerpuss“. Tasuta.
11.12 III advent. Mõisaküla näiteringi etendus „Näärila ja
Närula“. Tasuta.
14.12 kell 13 eakate jõulupidu. Anna oma tulekust varakult
teada tel 525 6049, 435 5601.
15.12 kell 17 lasteaia, kooli ning koduste laste jõulupidu.
16.12 kell 19 jõulupidu. Tantsitab Raen Väikene Elmari raadiost.
Kavas võib ette tulla muudatusi.

MÕISAKÜLA MUUSEUM

Mulgi Ukuvakk annab teada, et teeme
Coop Abja-Paluoja kaupluses jõulumüüki.
Müügipäevad on: E–L 05.–10.12,
N–R 15.–16.12
E–K 19.–21.12
mulgiukuvakk@hot.ee,
tel 5669 3368

Kesk tn 4, Mõisaküla

Näitus „Õppimisest õpetamiseni. Õpikud läbi aja, 1878–1940.“
Kuni novembri lõpuni võimalus vaadata ja kohapeal sirvida erinevate õppeainete õpikuid ja koolitunnistusi. Info tel 435 5607.

SUDISTE KÜLAMAJA
Teeääre, Sudiste küla

25.11 kell 18 Sudijate 27. aastapäeva tähistamine.
26.11 kell 13 Sudiste külaplatsi ja kuuse jõulukaunistustega
ehtimine.
29.12 kell 19 aastalõpupidu koos tegelastega raamatutest.
Esineb Sudijad, muusika Väino Erolt. Pilet (10.-) broneerige
varakult Sudiste külamajas.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
Uue-Kariste küla, Mulgi vald

17.11 kell 17 piirkondlik ümarlaud. Külavanema statuut ja
külaelu teemad.
27.11 kell 12 1. advendi kontsert. Esineb Abja Accordion Band.
Kaastegev Ants Taul torupillil ja Teppo lõõtsal.
29.11 kell 16 Klubi 60+ 10. sünnipäeva koosviibimine.
17.12 kell 20 aastalõpupidu ansambliga Melody.
21.12 kell 16.00 Toomapäev. Klubi 60+ koosviibimine.
Töötavad ringid:
Iga 1. ja 3. esmaspäev kell 16.30 Ravivõimlemine
Iga 1. ja 3. teisipäev kell 12 Käsitööring
Iga 2. ja 4. kolmapäev kell 14 Kodulooring
Iga kuu viimane teisipäev kell 16 Klubi 60+
Iga kuu 2. teisipäeval kell 14–15 laenutab Halliste raamatukogu
raamatuid ja kohal on piirkonna sotsiaaltöötaja Monika Erreline.
Info tel 5348 2842.

Laupäeval, 26. novembril algusega
kell 12 toimub Tuhalaane külamajas
Tuhalaane, Muri, Morna ja
Suuga külade

ühine rahvakoosolek.
Päevakorras piirkonna külavanema
valimised.
Samuti toimub Tuhalaane küla
üldkoosolek ja MTÜ Tuhalaane
juhatuse valimised.
Koosoleku kutsub kokku
MTÜ Tuhalaane.
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14. oktoobril sündis Ly Kallaste ja Mohammed Adel
Mohammed Mohamm Gomaa perre poeg ADEL
MOHAMMED ADEL
16. oktoobril sündis Piret Rangi ja Kaarel Sauli perre
tütar LISANDRA
17. oktoobril sündis Marjanna Kabeli ja Andres Jugala
perre poeg ANDREAS

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

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

OÜ TALUPROJEKT PAKUB:
• EHITUSLIK
PROJEKTEERIMINE

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
2. detsember

EVA PIHU		

3. detsember

ELGI USIN		

4. detsember

89

SAIDA LOKK		
ELDUR SINIMETS		

5. detsember

HEIKI PÕLLUMÄE

6. detsember
7. detsember

HENN OJAKÄÄR		
Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID

• KASUTUSLOA-EELSETE
AUDITITE KOOSTAMINE

Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE

• OLEMASOLEVATE
EHITISTE SEADUSTAMINE

(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

GSM: +272 528 9095
E-KIRI: ansutalu35@gmail.com

85

VALLI RAUD		

ATS VISNAPUU		

• EHITUSALANE
KONSULTATSIOON JA
PROJEKTIJUHTIMINE

86

9. detsember

HILLER PÄRNSALU

10. detsember

87

ENDEL OJAMÄE

85

ENE SEPP

81

70

HELGI RESNIS

88

AITA JÜRISE

75

MILVI PEDAJAS

88

VELLO PÄRNA

83

75

16. detsember
VIIVE SIIRUS

75

85

88

18. detsember

81

86

25. detsember
LINDA RAUD

83

26. detsember

83

MAIE KÜLVET

87

NELLI RUUS

82

RAISA KIRIK

91

MAIA PULLERITS

80

MAIE RAID

87

JAAN PAVEL

75

ENDEL VARES

80

19. detsember
SIRJE KLEIN

85

JUHAN PURJU		

LINDA KANGUR

93

AINU PEEDU		

12. detsember

90

VEERA KÕRGEKIVI

86

Tel 558 8811, www.fekto.ee

VALVE NÄREP

87

EVI LAARMANN		

Tel +372 5627 6785,
tiidukuldkaedou@gmail.com

15. detsember

80

24. detsember

84

82

83

ARNE RANDLEPP		

ENN MOOSES

TOOMAS LELLE

TOIVO UNIVER

JÜRI-REIN TAMM		

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.

14. detsember

86

94

83

Teeme kõiki sise- ja välistöid,
terrassi- ja katusetöid.

TOOMAS MÄNDVE

23. detsember

AINO KADAK

JAAN OTS		

11. detsember

13. detsember

70

27. detsember
LINDA RULL

85

NIKOLAI AASA

70

20. detsember

28. detsember

LUDMILLA MIILIMÄE

82

RAJMOND PERRY MARTON 75

VEERA PÕDER

81

VLADIMIR PORILA

70

PEETER KIVILAAN

70

LAINE-ARMILDE PÄRNA 90

21. detsember
HELJU HELEMETS

86

LEIDA SÄRAV

80

22. detsember

MATTI VALGESOO

29. detsember

MILVI-LYDIA KALLASTE
80

31. detsember
EVI TIITUS

92

81

Kui te ei soovi ajalehes Mulgi Sõna oma sünnipäeva avaldada,
andke sellest palun aegsasti lehe toimetusele teada.

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

Tartu Puu OÜ
puhastab teie
metsaääred,
põlluääred ja
kraavipealsed
kasvavast võsast.

MÄLESTAME
MART MIISK

VIRVE SÜLD

04.04.1940–21.09.2022

30.11.1933–19.10.2022

LINDA RAHESTE

JOHANNES MITT

25.03.1936–02.10.2022

19.12.1929–20.10.2022

NICHOLAS STEPHEN
WILLIAM VON STRANZ

AUGUST PILK
10.03.1941–23.10.2022

26.01.1940–14.10.2022

HEINO SOO
MATI RÄTSEP

Info tel 5887 2388

02.08.1949–24.10.2022

26.09.1940–15.10.2022

IRENA TISLER
11.02.1949–26.10.2022

Nahkru talu müüb
TOIDUKARTULIT
Laura ja Anuschka.
Tel 516 5187

METSAKINNISTUD,
POLLUD,
KAITSEALL OLEVAD
KINNISTUD
AUS HIND TEIE KINNISTULE
TARTUMETSALT

5557
7007
janno@tartumets.ee

Nahkru talu pakub
REHVIVAHETUST SÕIDUAUTODELE
JA PÕLLUMAJANDUSMASINATELE.
Lisainfo ja broneerimine tel 516 5187.

