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Mis on vabaduse
hind?
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Mälestusmärk Arnold Luhaäärele

Mälestusmärk Arnold Luhaäärele on avatud.
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1905. aastal Mõisakülas sündinud, kooli- ja sportlasteed alustanud Arnold Luhaäär sai endale väärilise mälestusmärgi Mõisaküla keskväljakul,
mille autoriks skulptor Tiiu Kirsipuu. Arnold Luhaäär oli raskekaalu tõstja,
kes pälvis 1928. a Amsterdami olümpiamängudel hõbemedali ja 1936.
a Berliini olümpiamängudel pronksmedali. Tema auks on siin toimunud
28 mälestusvõistlust.
5. augustil oli Arnold
Luhaääre mälestusmärgi avamisel toetajate ja
abistajate seas kohal ka
Eesti spordi kõige suurem
legend, olümpiavõitja ja
olümpiahõbe, Euroopa- ja
maailmameistrivõistlustelt seitse kulda võitnud
ning 43 maailmarekordit
püstitanud Jaan Talts. Samuti Arnold Luhaääre tütar Kersti Linask-Luhaäär,
skulptor Tiiu Kirsipuu,
Viljandimaa Spordiliidu
esimees Ilmar Kütt, spordiajaloolane Jaak Valdre,
2015. a raskekaalu tõukamises maailmameistriks

tulnud Mart Seim. Mulgi
vallavanem ja volikogu
esimees ning vallavalitsuse ja volikogu liikmed.
Eesti Olümpiakomiteed
(EOK) esindas Helir-Valdor Seeder.
Mõisaküla muuseum
eksponeeris mälestusmärgi avamisel Arnold Luhaääre olümpiamedaleid.
Pealtvaatajad said näha
1928. aastal Amsterdami
olümpiamängudel võidetud hõbemedalit ja 1936.
aasta Berliini olümpiamängude osavõtjamedalit,
mis on muuseumis hoida
ja külastajatele vaada-

ta alates 18. detsembrist
1970, kui Arnoldi vend
Johannes Luhaäär deponeeris ühtekokku 30 nimetust erinevaid medaleid,
diplomeid jm esemeid.
Luhaääre saavutusi
meenutades on spordiajaloolaste arvates Eesti spordi suurimaks häbiplekiks
küsimus, miks ei saadetud
sportlasi 1932. a Los Angelese olümpiale, mistõttu
Luhaäärel ei olnud võimalust võistelda olümpiamedali eest. Toona võideti
kuldmedal raskekaalu
kolmevõistluses tulemu-

sega 380 kg. Arnold Luhaäär tõstis katsevõistlustel
vahetult enne olümpiat
aga 389 kg. Tõenäoliselt
võeti talt sellega võimalus
tulla olümpiavõitjaks, sest
olümpiakomitee oli juba
varakult otsustanud, et
jätab selle tiitlivõistluse
vahele ja keskendutakse
1936. a Berliini olümpiamängudele. Samal ajal
tõstis komitee suurvõistlustele pääsemise normid
nii kõrgele, lootes et neid
ei suudeta täita, kuid peale Luhaääre said sellega
hakkama ka kuulitõukaja
Viiding ja odaviskaja Sule.
„Üldsuse survel pidi EOK
lõpuks põhjendama oma
otsust mitte saata normi
täitnud sportlasi olümpiamängudele. Põhjenduseks
toodi rahapuudus. Kuid
EOK halb majanduslik
seis oli ainult üks suur

vassimine. Asi läks veelgi
kurioossemaks, kui EOK
hakkas väitma, et Eesti Pank keeldub OM-le
saatmiseks vajaliku välisvaluuta vahetamisest.
Järelekuulamisel Eesti
Pangas selgus üllatuseks,
et olümpiakomitee on soovinud mitte rohkem kui
300 dollarit, mille soovi
ka pank rahuldas. Veel
suurema üllatusena selgus, et Eesti Pank suudaks
rahuldada ka olümpiakomitee soovi suurema raha
saamiseks. Kõige olulisemaks takistuseks meeste
saatmisel tarvilise välisvaluuta saamisel on see,
et olümpiakomitee pole
tahtnud välisvaluutat saada.” (Päevaleht 8.07.1932;
„Eesti tõstespordi ajavaod
I“, Jaak Valdre)
Suur tänu kõikidele,
kes materiaalselt ja organisatsiooniliselt aitasid
kaasa Arnold Luhaääre
mälestusmärgi valmimisele: Kersti Linask-Luhaäär, Mulgi Vallavalitsus
ja volikogu, Eesti Kultuurkapital, Ilmar Kütt,
Helir-Valdor Seeder, Eesti
Olümpiakomitee, Margus Meimer, Ain Põder,
Roland Leesi, Pärnu Linnavalitsus, Eesti Tõstespordiliit, Ene Sorainen,
Aku Sorainen, Jüri Patune,
Rünno Patune, Leo Liiber,
Ants Ilves, Martin Krapp,
Ludmilla Krapp, Mait Õigus, Tauri Õigus, Viktor
Õigus, Arthur Ruusmaa
(postuumselt). Aitäh
Mõisaküla elanikele, kes
toetasid mälestusmärgi
rajamist kodukandipäevade oksjonil ja Mõisaküla
muuseumis.
ENN RAIESTE

Halliste õpilasmalev panustas kohalikku heakorda
Halliste õpilasmalev,
kus osales sel aastal 11
noort, toimus vahemikus
1.–12. august. Tegusad
malevlased töötasid iga
päev neli tundi ning kolm
nendest valmistasid kõigile lõunasöögi.
Heakorratöid tehti nii Õisus, Kaarlis kui ka Hallistes. Puhastati stende, laoti
puid, pesti aknaid, veeti

oksi ning palju muudki.
Viimastel päevadel aidati
Halliste suvepäevadeks
ette valmistada Anna tare.
Osaleti ka väga ägedal ja
teguderohkel Mulgi valla
õpilasmalevate kokkutulekul Mõisakülas.
Noored olid väga tegusad ja tublid, valmistasid
ise retseptide järgi hõrgutavaid roogasid ja said kõi-

gega hakkama. Malev poleks saanud toimida ilma
suurepäraste abilisteta,
kelleks olid Anita Halliste
rahvamajast ja Meritar
Kaarli rahvamajast.
Jääme ootama uut malevasuve!
DEILY TATAR

Hallise ja Kaarli
rahvamaja juhataja

Õpilasmalev pole aastatega populaarsust kaotanud.
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Rändnäitus
"Kodukoha
kompass"
Karksi-Nuias

Kooliaasta algus
Mulgi vallas
Mulgi valla koolides
alustab 2022/2023. õppeaastal kooliteed üle 600
õpilase. Esimesse klassi
läheb 70 õpilast, neist
August Kitzbergi nimelisse Gümnaasiumisse
30, Abja Gümnaasiumisse
27, Halliste Põhikooli 9 ja
Mõisaküla Kool-Lasteaeda 4 õpilast.
Ilusat õppeaasta algust
kõigile!

Telli postkontor
endale koju!
Mulgi vald on territooriumilt suur ja postkontor
või kirjakast ei pruugi
olla vahetus läheduses.
Soovid saata või saada
pakki? Vajad postmarki,
ümbrikku või pakendit?
Tasuda arveid või saata
kirja? Kutsu postiteenusteks koju või tööle personaalne kirjakandja! See on
tasuta kui elad postiasutustest kaugemal kui 5 km,
lähemalt tulek maksab 5
eurot. Kehtivad täpselt
samad hinnad kui postiasutuses ja maksad ainult
ostetavate postiteenuste
eest. Kirjakandja müüb
postmarke, ümbrikke või
paneb kliendi eest kirjad
ja pakid teele. Samuti saab
tasuda arveid, võtta vastu
pakke ja kirju ning tellida
ajalehti ja ajakirju.
Tellimiseks helista telefonil 661 6616 või täida
tellimus Omniva kodulehel www.omniva.ee/era/
abiinfo/kirjakandja_tellimine. Märgi, mida soovid
teha ja aadress. Seejärel
võtab Omniva klienditeenindaja ühendust ja lepib
kokku teenindamise aja.
Kirjakandja tuleb tellimust
täitma üldjuhul järgmisel tööpäeval, aga mitte
hiljem kui kahe tööpäeva
jooksul ja saabub ajavahemikus kell 8–17.
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uvi on selleks aastaks seljataha jäänud ja loodan, et
ühes kuumade ilmadega jäävad seda meenutama
meeleolukad hetked ja kordaminekud.
Alanud on kooliaeg ja soovin kõigile edukat õppeaastat!
Vallavalitsus toimetab vastavalt tööplaanile ning kui ühelt
poolt on mitmed olulised tegevused lõpetatud või parajasti
käimas, jätkuvad ettevalmistused ka eesseisvaks. Teed ja
tänavad on saanud uut katendit ning vaatamata üldisele
kallinemisele oleme suutnud teehoiukavas sätestatust
kinni pidada. Ümberehituse tulemusel on ruumi lisandunud Mõisaküla lasteaeda ning see võimaldab pakkuda
meie kõige pisematele kümme täiendavat lasteaiakohta.
Sotsiaalhoolekandes tõstab kvaliteeti uus valminud ja
avatud keskus Mõisakülas ning renoveerimisprojektiga
oleme alustanud Pollis. Need kaks asutust moodustavad
alates 1. septembrist ühise Mulgi Hoolekandekeskuse.
Kahekordsele olümpiamedalistile Arnold Luhaäärele
püstitasime väärika mälestusmärgi ja lõppenud on Halliste Vabadussõja mälestussamba renoveerimise I etapp.
Ka oli võimalik käesoleva aasta hajaasustuse programmi
lisada täiendavaid vahendeid, mille tulemusel suurenes
kasusaajate arv.
Kahtlemata on nii kodumajapidamiste, ettevõtjate kui
vallavalitsuse jaoks hetkel kõige suuremaks väljakutseks
meeletult kiire hinnatõus, mis tekitab nõutust, ebakindlust ja vähendab toimetulekut. Inflatsioon on tõusnud
uskumatuna kõlava 25 protsendini ning seda veavad
põhikomponentidest meie kõige elementaarsemad kulud
ehk energia ja toit. Normaalsus aga ei saa taastuda enne
kõige aluseks olevate sisendite kontrolli alla saamist. Pole
kahtlust, et elektriturg sellisena enam ei toimi. See on tänastes tingimustes läbikukkunud ja palju kõlanud börsi
läbipaistvuse suurendamine ei ole kindlasti lahendus. Lahendus on mittetoimivast loobumine või süsteemi põhjalik
ja kiire muutmine. Vabariigi Valitsus peab energiakriisi
tingimustes pakkuma eratarbijatele piisavaid lahendusi
ja ei saa jätta ka ettevõtjaid sootuks tähelepanuta. Vaja on
säilitada konkurentsivõime, millest sõltuvad meie inimeste
töökohad ja otsene heaolu. Keeruline on ka omavalitsustel. Meie aastane elektrikulu maksumus on siiani olnud
suurusjärgus 175 000 eurot, mille aluseks hanke tulemusel
sõlmitud fikseeritud hind. Alates juulikuust kehtiv hind on
kujunenud keskmiselt 3,5 korda kõrgemaks. Aasta lõikes
tähendab see katmist rohkem kui 400 000 euro ulatuses.
See omakorda tähendab kahtlemata keerulisi ja raskeid
valikuid. Hetkel annab osalist leevendust tulumaksu planeeritust parem laekumine. Ühes Eesti Linnade ja Valdade
Liiduga suhtleme nende teemade valguses aktiivselt vabariigi valitsusega, et leida võimalikke ennetavaid lahendusi.
Augustikuus toimunud kohtumisel Omniva esindajatega uurisime ettevõtte plaanide kohta, mis võiks puudutada
meie koduvalda. Uuest aastast ei saa välistada postipunktide, kus tehingute arv on väike, sulgemist. Positiivse poole
pealt on asendusena aktiivsemalt käivitumas koduteenus,
millest saad täpsemalt lugeda ka käesolevas lehes olevast
artiklist. Jätkuvalt soovisime konkreetset tähtaega, millal
saavad paika pikalt lubatud pakiautomaadid Hallistes ja
Mõisakülas. Järelepärimise peale anti teada, et tulenevalt
tarneraskustest saavad
automaadid paigaldatud
hiljemalt 2023. aasta teises
kvartalis. Ootame ja hoiame seda postiettevõttel
meeles.
Värviküllast sügise
algust!

VALLAVOLIKOGUS
Mulgi Vallavolikogu istung 18. august 2022
Mulgi Vallavolikogu teise koosseisu kümnes istung
toimus neljapäeval, 18. augustil 2022 kell 15 KarksiNuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1.
Päevakorras oli: Mulgi valla 2022. aasta II lisaeelarve,
Mulgi valla külavanema statuudi II lugemine, vallavara
võõrandamine, nõusoleku andmine riigihanke „Mulgi
valla teede ja tänavate talihooldus 2022–2025“ korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, nõusoleku andmine riigihanke „Mulgi valla õpilaste vedu 2023–2024“
korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, Mulgi Vallavolikogu
19.05.2022 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine“ muutmine, vallavanema ja volikogu
esimehe info.

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).
Oktoobri lehe kaastööde esitamine 23.09.2022.
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.

Otsustati võõrandada enampakkumise korras Mulgi
vallale kuuluv korteriomand Longi tee 3–9, Polli küla,
Mulgi vald (registriosa nr 2486239, katastritunnus
60001:001:1120), eluruum on kolmetoaline ja pindala
on 50,7 m2 alghinnaga 7900 eurot.
Anti Mulgi Vallavalitsusele luba viia läbi hankemenetlused „Mulgi valla teede ja tänavate talihooldus
2022–2025“ ja „Mulgi valla õpilaste vedu 2023–2024“.

Võtsid osa volikogu liikmed: Voldemar Giske, Mati
Ilisson, Esta Jaaksoo, Mihkel Kalda, Kai Kannistu, Ingrid Kõiv, Leo Liiber, Arvo Maling, Ürjo Mälksoo, Hans
Neppo, Reet Paju, Jüri Patune, Peeter Rahnel, Enn Sarv,
Tarmo Simson, Raul Song, Kert Vallas, Taevo Viitas.
Puudusid: Eveli Allik, Andres Rõigas, Taimo Tugi.

Vallavanem Imre Jugomäe võttis otsuse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine“ tagasi vastavalt
Mulgi Vallavolikogu töökorra § 10 lõikele 6, st eelnõu
esitaja võib eelnõu tagasi võtta menetluse igas etapis.

Võeti vastu Mulgi valla 2022. aasta teine lisaeelarve:
1) põhitegevuse tulud 221 072 eurot;
2) põhitegevuse kulud 180 124 eurot;
3) investeerimistegevus 71 108 eurot;
4) finantseerimistegevus 30 160 eurot.

Muudeti Mulgi Vallavolikogu 19. mai 2022. a määrust nr 9 „Toimetulekutoetuse määramisel aluseks
võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine”
ja lisati täiendav punkt 12 järgmises sõnastustes: „12)
eluaseme soetamiseks võetud laen: 10 eurot ruutmeetri
kohta kuus“.

Koduteenus Mulgi vallas
Koduteenus on inimestele, kes vajavad abistamist
kodustes tingimustes, st
abi toimingutes, mis on
vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene
ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteks
küttepuude või vee tuppa
toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, hügieenitoimingute korraldamisel vms.

Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese
kodu, kui see on vajalik tema
igapäevaseks toimetulekuks,
näiteks poest toidu toomine,
saatmine arsti juurde jms.
Teenuse raames osutatav
kõrvalabi võib seisneda ka
isikuabi osutamises. Isikuabi
tähendab abistamist enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks
juhendamist ja abistamist
toidu valmistamisel, riiete
korrastamisel, juhendamist
hügieenitoimingutes ja hool-

Uus teenus sooja toidu tellimiseks
Septembris alustab tööd supiring. See on mõeldud kõigile,
kes ei jaksa või ei jõua poodi nii tihti kui vaja või on kellelgi
tarvis vanematele soe söök koju tellida. Teisipäeval ja
neljapäeval käin Karksi-Nuias, soovijatel teistest piirkondadest palun helistada ja proovime kokku leppida. Supp
on 0,5 l kaanega nõus ja maksab koju toomisega 2,50 €.
Tasuda saab sularahas või ülekandega.
Jätkuvalt pakun ka koduhooldust. Kellel huvi ja vajadus,
helistage tel 5688 9011.

dusabivahendite kasutamisel, abistamist liikumisel jms.
Koduteenuse osutamiseks
sõlmitakse kirjalik koduteenuse osutamise leping
koduteenuse saaja ja/või
tema seadusjärgse ülalpidaja
või eestkostja, koduteenuse osutaja ja vallavalitsuse
vahel.
Koduteenuse hind on:
5 eurot/tund. Sooja valmistoidu kliendile koju viimine
1 euro/kord. Hinnale lisandub toidu maksumus.

Koduteenuse saamiseks
tuleb pöörduda sotsiaaltööspetsialisti poole:
Abja-Paluoja piirkond:
Mari Saarela, telefon 521
0315
Halliste ja Mõisaküla piirkond: Monika Erreline,
telefon: 5340 2000, 435 5606
või 436 3280
Karksi-Nuia piirkond:
Liivi Loi, telefon: 5341 2506,
435 5524
LIANA ANDRUŠKO

sotsiaalnõunik

TEADE!
Mulgi valla üldplaneeringu eelnõu

AVALIK ARUTELU

toimub 21. septembril kell 18
Abja kultuurimajas.

HERLI SÕNA

IMRE JUGOMÄE

MULGI VALLA LEHT

Võeti vastu Mulgi valla külavanema statuut, mis
reguleerib Mulgi vallas külavanema valimise korda,
kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi
ja ülesandeid, volituste kestust ning sümboolika kasutamist. Samuti sätestatakse Mulgi valla ülesanded
külavanema ametitegevuse toetamisel ja kogukondliku
koostöö tagamisel.

Üleskutse kohalikele kogukondadele –
25 000 eurot ootab jagamist
Juba kolmandat aastat toetab LHV kohalikke kogukondi, kes soovivad ehitada
või taastada mõne unarusse jäänud hoone
või objekti, mis tooks inimesed kokku ja
pakuks neile uut väärtust. Ideid oodatakse
kandideerima septembrikuu lõpuni.
„Kes teeb ära?“ on LHV remondilaenu
väljakutse, mille tulemusena toetatakse
rahaliselt Eestimaa kogukondade jaoks
olulise tähendusega hoonete või objektide
rajamist või remontimist. Tänavu on toetusfond juba 25 000 eurot, mis jagatakse
vastavalt žürii otsusele.
Kui ülemöödunud aastal aitas LHV Leesi
kogukonnal kohalikule kauplusehoonele
uue elu sisse puhuda, siis mullu valiti üle
poolesaja laekunud projektiplaani hulgast

välja Järva-Jaani vabatahtlike päästjate
komandohoone, mille renoveerimist ja
turvalisemaks ehitamist toetas LHV 20 000
euroga. Eripreemia said ka Soometsa külamaja fassaaditööde ja Kohila Mõisakooli
spordiala korrastamise projektid.
Projekte oodatakse septembrikuu lõpuni
ning võitjad kuulutatakse välja novembri
alguses. Oluline ei ole täisprofessionaalse
ehitus- või ärijuhtimise meeskonna olemasolu, vaid motivatsioon ja hea planeerimisoskus. Kõik algab heast ideest – küll
siis ka mõtte- ja teokaaslasi leidub, kellega
idee ellu viia.

Loe lähemalt lhv.ee/kes-teeb-ara

Päästeamet tuletab meelde,
et praegu on viimane aeg
oma küttekolded enne kütteperioodi algust üle vaadata
ning korda teha. Ohtlikke
tahmapõlenguid aitab ära
hoida ainult kütteseadmete
õigeaegne ja järjepidev puhastamine.
Aita ka oma eakatel sugulastel ja naabritel kontrollida üle
küttekolded. Võimalusel võiksid naabrid ühel ajal kutsuda
korstnapühkija, kes kontrollib
ning puhastab küttekoldeid
mõlemas kodus korraga.
See annab kindlustunde, et
ka naabritel on küttekolded
korras.

UUDISED
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Mis on vabaduse hind?
Nii sai inimestelt küsitud,
kes olid tulnud Lilli–Ungurini piirile, et meenutada
23. augustil 1989. a toimud Balti ketti. Nagu igal
aastal, kogunes sellelgi
korral palju inimesi mõlemalt poolt piiri mõtisklema 33 aasta taguseid
sündmusi. Kõlasid kahe
riigi hümnid. Kõikidel oli
võimalik kuulata head
muusikat ja nautida rahvatantsu. Piir oli kaunistatud lilledega ja põlesid
Balti keti aastapäev on ühtviisi oluline kõigile kolmele Balti riigile.
küünlad.
Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodu poole, tekkis südatöötajad ja teiselt poolt piiri messe soe tunne, sest mitmel
Selle aasta Balti keti aasta- Valmiera valla kultuurirah- pool talude teeotstes põlesid
päevale jättis oma jälje sõda vas. Lätlased olid oma kava küünlad ja koju jõudes võttis
Ukrainas. Õhtu etteasted olid üles ehitanud tippartistidele mind vastu soe ja sume suvepühendatud ka vaprale Uk- Gundars Silakaktinšile ja Ilze õhtu oma rahu ning vaikuraina rahvale, kes järgmisel Laila Purmalietele. Esimene sega. Nagu väike meenutus
päeval tähistas oma iseseis- oli kohale tulnud Liepajast Balti keti ajast, sest siis oli ka
vumispäeva. Mulgi Vallavo- ja teine Riiast. Mõlemad on hästi soe õhtu ning tee ääres
likogu esimees Arvo Maling näitlejad, lauljad ja muusi- põlesid lõkked ja küünlad.
ei osanud oma sõnavõtus kakirjutajad. Eestit esindasid Korraldajad tänavad kõiki
öelda, mis on järgmine riik, kammerkoor Kungla Mõisa- esinejaid ja üritusele kaasakeda Venemaa tahab alla külast Kadi Kase juhatamisel aitajaid. Suur tänu Karksi
neelata. Valmiera Vallavoli- ning kontsertmeistrina saatis Vallahoolduse töötajatele,
kogu juht Janis Baiks rääkis koori Ruth Mõttus. Kaks kes hoiavad Eesti-poolset
samuti Ukrainas toimuvatest laulu kõlasid mulgi keeles. piiri korras ning aastaid on
kohutavatest sündmustest. Koori liige Jüri Ojamaa, kes aidanud Balti keti üritustele
Ootamatult palus sõna Ivars tähistas samal päeval oma kaasa.
Breidis. Tema on see mees, juubelit, ütles laule tutvusTulles tagasi pealkirja juurkes hääletas omal ajal Läti tades ilusad sõnad, et igal de, küsiksin uuesti, et mis
parlamendis iseseisvumise eestlasel on oma kodu, maa ikkagi on vabaduse hind?
poolt. Oma sõnavõtus puu- ja muld ning igal lätlasel Kas selleks on tuhanded
dutas ta punamonumen- on oma kodu, maa ja muld. hukkunud, purustatud kotide teemat ja tõi paljudes Õhtu lõpetuseks lõi tantsu dud, mööda ilma laiali aeküsimustes eeskujuks Eesti lahti August Kitzbergi nime- tud inimesed või on selleks
riiki. Kõne lõpetas ta aplausi lise gümnaasiumi rahvatant- hinnaks lihtsalt ostetud päts
saatel lauluga. Kõnelejad surühm Winge Birgit Kruuse leiba kohalikust poest. Meil
kolmekesi süütasid süm- juhendamisel.
on võrreldes ukrainlastega
boolse Balti keti lõkke. Mulgi
Sõites õhtuhämaruses ikka vedanud, sest leib on
valla poolelt vedasid üritust

SAAME TUTTAVAKS

Mõisaküla Kool-Lasteaia direktor
Pirje Usin

FOTO: LEANA LIIVSON

olemas ja joogivesi voolab
endiselt kraanist. Ilmselt oli
õige hetk 23. augustil 1989.
a võtta käest kinni ja seista
Balti ketti omale vabadust
nõudma. Meie kolmel Balti
riigi rahval on säilinud oma
keel, kultuur ja vabadus otsustada oma asju ise. 1939. a.
Molotov-Ribbentropi salaprotokollide taolisi ilminguid
võib tänapäevalgi kohata ja
raskerelvastusse on võetud
maavarad. Tegelased on
samad, sest kuidas muidu
Venemaal on õnnestunud
terve Euroopa oma gaasitoru
otsa keerata. On demokraatia
ja võimgi asjad, millel tuleb
silma peal hoida. Tuletan
lugejale meelde, mis vähe
aega tagasi juhtus demokraatia hällis USA-s, kui kõva
mürtsuga lahkus presidendi
toolilt Donald Trump.
Ilusat kooliaastat ning kohtume jälle piiril Balti keti
aastapäeval.
LEO LIIBER

Taasiseseisvumispäev Mõisakülas
Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeval, 20.
augustil toimus Mõisaküla
keskväljakul Kaitseliidu,
Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorkotkaste ühine paraad ja pidulik rivistus. Päevakohase kõnega
esines Kaitseliidu Sakala
maleva pealik major Andres Sarits, kes toonitas
kaitsetahte olulisust, eriti
praeguses keerulises ajahetkes, mil Ukraina võitleb
Naiskodukaitsjad juhendasid varjevõrgu punumist.
oma riigi vabaduse kestja Andres Aherod. Tänu- riik on kindlalt kaitstud, kui
mise eest.
kirja aktiivse osalemise eest inimestel on kaitsetahe.“
Pärast pidulikku rivistust
Kaitseliidu tegevuses sai
Andres Sarits rõhutas, et
oli pealtvaatajatel võimalus
Karoliina Maisla.
tuleb hoida oma rahvuslikku
Mulgi vallavolikogu ase- lähedalt uudistada ja osade
identiteeti, sest see on meid
esimees ja ajaloolane Peeter esemete puhul ka käega
ühtse rahvana läbi toonud
Rahnel andis oma kõnes katsuda Kaitseliidu, PPA,
ka kõige keerulisematest
väga põhjaliku ülevaate Eesti Punase Risti ja Päästeameti
aegadest.
Vabariigi taasiseseisvumi- varustusse kuuluvat tehKõnele järgnes käskkirja
sele eelnenud otsustavatest nikat. Kohapeal tutvustati
ettelugemine sõjaväeliste
ajaloolis-poliitilistest sünd- Punase Risti, Naiskodukaitauastmete, tänukirjade ja
mustest nende toimumise se, Noorkotkaste ja Kodumeenete üleandmiseks. Kaitkronoloogilises järjekorras. tütarde tegevusi. Huvilised
seliidu teenetemedali III
Seoses Rahvarinde loomi- said kogu päeva jooksul
klassi pälvis Birgit Karu ja
sega meenutas kõneleja punuda varjevõrku, mis
sõjaväelise auastme kapral
tunnustavalt mõisakülalast saadetakse Ukrainasse. NaisIndrek Luhaste. Tänukirja ja
Vladimir Jegorovit. Taas- kodukaitsjad juhendasid nii
meenega aktiivse osalemise
iseseisvumispäeva tähtsuse varjevõrgu õigete võtetega
eest sõjaväelises väljaõpolulisust rõhutas kõne lõpu- punumist kui pakkusid sõpes ja Kaitseliidu tegevuses
osa: „Eesti inimesed ja Eesti durisuppi, mida jagus kõitunnustati Alder Malõševi
kidele iseseisvuse taastamise
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Minu sõprus Mõisaküla Kooliga algas 1976. aasta 1. septembril, kui alustasin õpinguid
Mõisaküla Keskkoolis. Keskkooli viimastel aastatel märkas
tolleaegne õppealajuhataja Lehte
Palu minu kutsumust ja kaasas
mind sageli algklassiõpetaja
asendajaks. Mu kooliga seotud
elukutsevalik oli kindel ning
1992. aasta sügisel olingi samas
kohas tagasi klassiõpetajana.
2007. aasta tõi uue töise väljakutse – augustis alustasin
FOTO: ERAKOGU
Mõisaküla Lasteaia juhina. Tänu
seal omandatud kogemustele ja toetusele võtsin 2011. aasta
veebruaris vastu direktori ametikoha Mõisaküla Koolis.
2022. aasta tõi muudatusi Mõisaküla piirkonna haridusasutustes. 1. septembril alustas tegevust uus asutus, Mõisaküla
Kool-Lasteaed, mille juhiks kandideerisin ja valituks osutusin.
Juhina soovin muuta haridusasutust peredele kaasaegseks ja
atraktiivseks. Selle toimimise võti on ühtne meeskond.

Eripedagoog Elika Klettenberg
Asusin 22. augustil tööle eripedagoogina, kes kuulub õppeasutuste tugimeeskonda logopeedi,
sotsiaalpedagoogi jt spetsialistide kõrval. Minu töökoht asub
Abja-Paluoja tervisekeskuses,
kuid mind kohtab tegutsemas
ka Mulgi valla koolides ja lasteaedades.
Eripedagoogi põhitööks on
aidata tuge vajavaid lapsi eakohaste võimete, oskuste ja
teadmiste omandamise suunas, kasutades eripedagoogilisi
vahendeid ja meetodeid nii lasteaias kui koolis. Väärtustades
koostööd lapse, tema vanemate, õpetajate jt lapsesse puutuvate
spetsialistidega, on võimalik lapse eripära arvestades luua just
temale sobilik ja turvaline kasvukeskkond.
Olen abielus, ema kolmele pojale ning Tallinna ülikooli
eripedagoogika magistrant.
Edukat uut kooliaastat ning rõõmsate kohtumisteni!

Abja Gümnaasiumi direktor Laine
Lindvest

FOTO: ANU LAARMANN

aastapäevast osavõtjatele.
Aastapäeva tähistamine lõpetati muusikaga. Keskväljakul esinesid lõõtsamängijad
Ain ja Ainar Arula.
Karksi malevkonna pealiku Ervin Tambergi sõnul
oli piduliku sündmuse eesmärk tähistada väärikalt
taasiseseisvumispäeva ja
ühtlasi tutvustada kõikidele
huvilistele nii tehnikat kui ka
erinevate kaitsealaste organisatsioonide tegevust.
Tähtpäeva ametlikku osa
täiendasid hommikune laat
Mõisaküla kesklinnas ja pärastlõunal olid avatud kodukohvikud Pärnu tänava
ääres.
ANU LAARMANN

Olen Abja-Paluojal elanud ja
selle piirkonnaga seotud olnud
terve elu – käinud siin koolis
ja pärast kõrgkooliõpinguid
jäänud paikseks. Olin 17 aastat
Abja gümnaasiumi raamatukoguhoidja ja viimasel kaheksal
aastal praktilise meedia õpetaja.
Alates 8. augustist panustan
Abja gümnaasiumisse koolijuhina.
Minu 17. tööaasta sisse mahub
lisaks raamatukoguhoidja- ja
õpetajatööle palju muudki. Olen
FOTO: KEIJO KOORT
teinud lühifilmi Abja Keskkooli
kauaaegsest direktorist Heino Einerist ja hinnatud füüsikaõpetajast Leida Leplandist, dokumentaalloo Abjast pärit edukast
sportlasest Valter Külvetist ja kutsunud õhinapõhiselt ellu Abja
TV YouTube´i kanali. Meedia ja ajakirjandusmaastikul toimuv
on minu kirg. Olen õppinud ja arenenud, et meie õpilastele
pakkuda kogemusi ning neid igal moel üldkultuuriliselt harida. Kodukoht, kogukond ja Abja kool on mulle väga tähtsad
ja südamelähedased.
Tunnen, et Abja gümnaasium on väärika ajaloo ning turvalise õpikeskkonnaga kogukonnakool. Meil on tugevad
traditsioonid, mis väärivad jätkumist, mitmelegi neist tuleb
eluvaim uuesti sisse puhuda. Pean oluliseks kooli ja kogukonna
koostööd. Leian, et läbi kogemuste, mälestuste ja koostegemise saame kujundada oma lastest elus edukalt toimetulevad
inimesed, kes soovivad ja tahavad panustada oma kodukoha
arengusse.
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KOGUKOND

MULGI VALLA LEHT

Mõisaküla kodukandipäevad toimusid 35. korda
Mõisaküla linna kodukandipäevad toimuvad traditsiooniliselt augustikuu
esimesel nädalavahetusel.
Sel aastal siis 4.–7. augustil. Nelja päeva jooksul
oli võimalus osaleda või
vaadata erinevaid võistlusi, kontserte, etendusi
jne. Vaatamata aeg-ajalt
päikesepaistega võistelnud vihmale, sai enamik
kodukandipäevade kavas
planeeritud sündmusi peetud ja neile kõigile jätkus
meeldivalt palju osalejaid.
Rahvatantsul on kodukandipäevadel alati oma roll.

Avapäeval toimus kaks
suuremat sündmust. Esmalt Mulgi valla noorte
Pamperpalli võistlus, kus
oli osalejaid Ainjast, Hallistest, Karksi-Nuiast ja
Mõisakülast. Õhtul nautis
publik EELK Mõisaküla
kirik-kontserdisaalis toimunud õhtukontserti, kus
esines kammerkoor Kungla
ning Mõisaküla BigBänd.
Publik tänas esinejaid püsti seistes sooja aplausiga.
Pidulikul kirikukontsertaktusel tunnustatakse ja
tänatakse ning kantakse
muuseumi auraamatusse
ka linna teenekaid kodanikke. Sel aastal sai austuse
osaliseks Ene Akkaja kauaaegse aktiivse kultuurilise
tegevuse eest Mõisaküla
linnas.
Reedel lõbustas kesklinna
hoovis väikesi pidulisi Pipi
Pikksukk ja toimusid murumängude võistlused. Kohal
oli ka jäätisebuss. Pärast
seda said päevakangelas-

Vaatamata muutlikule ilmale lustisid nii suured kui väikesed.

teks tublid ja hakkajad jalgratturid. Rattaralli ja -matk
„Rohelised rööpad“ sai
alguse endise Abja raudteejaama juurest ja suund võeti
piki vana raudteetammi
kulgevat matkarada Mõisakülla, kus kõiki osalejaid
ootas osavõtumedal ja parimaid autasustati karikaga.
Kodukandipäevade pidulik avamine toimus tavakohaselt reedel kell 17 keskväljakul, mille käigus avati olümpiasangar Arnold

Luhaääre mälestusmärk.
Tervituskõnedega esinesid
vallavanem Imre Jugomäe
ning teised külalised. Meeleolumuusikat tegi BigBänd
Iivo Hakkaja juhendamisel.
Autasustati jalgrattureid,
kellel oli au tõmmata masti
kodukandipäevade lipp.
Sellega olid 35. Mõisaküla
kodukandipäevad avatud.
Keskväljakult suunduti kultuurimajja vaatama
Mõisaküla kultuurimaja
näiteringi etendust Janno

Mõisaküla kodukohvikute päev
20. augustil toimus Mõisakülas juba kuuendat
korda kodukohvikute
päev. Sel aastal pakkusime
osalemisvõimalust Pärnu
tänavale. Mõisaküla eripäraks ongi see, et kohvikutepäev toimub tänavate
kaupa. Nendes aedades,
toredate naabrite ja kaaslinlaste seltsis saab juttu
puhuda ja väikese taskuraha eest kodus valmistatud
võileibu, küpsetisi, suppi,
jäätist, hamburgerit, suhkruvatti ja muud maitsta.
Pakutav valik läheb järjest
mitmekesisemaks.
Oma väravad olid avanud kolm vahvate nimedega kodukohvikut: Rebase urg, Väike-aia ning
Leppniidu kohvik. Kuigi
on tavaks saanud, et päeva
lõpetab kaunis kontsert
kellegi koduaias, siis seekord algas kontserdiga
keskväljakul, sest sama-

Leppniidu kohvik külastajate ootel.

le päevale oli sattunud
ka taasiseseisvumispäev.
Meeleolumuusikat tegid
Ain ja Ainar Arula SuureJaanist Pärna talust. Kuigi
tänavu oli kohvikute arv
tagasihoidlikum, siis jätkame traditsiooni kindlasti ka järgmisel aastal.
Kohvikutepäev oli kohale
meelitanud suure hulga

FOTO: LAINE PEDAJA

nii kohalikku kui ka võõrast rahvast, kes nautisid
kõike pakutavat mõnuga.
Tänan südamest kõiki
kohvikutepidajaid, nende
abilisi ja külastajaid. Kohtume 2023. aasta augustikuu teises pooles!
LAINE PEDAJA

Mõisaküla kultuurimaja direktor

Rein Rannap ja klaver on lahutamatud.

Puussepa „Teie Jumal“. Sel
aastal oli trupp publiku ees
12. korda ja nagu tavaks
on saanud, läks etendus
täissaalile. Reedeõhtune
kontsert toimus suveaias.
Külas oli klaveriga Rein
Rannap. Sel soojal õhtul
võeti ka maestro sooja
aplausiga vastu.
Päeva jooksul avasid oma
uksed kolm kodukohvikut,
kes rahvarohkuse ja huvi
üle kurta ei saanud. Suur
tänu Susside suvekohvik,
kodukohvik Mäe ning pop–
up kohvik Sakala toimetab.
Laupäevahommikune
puhkpilli äratuskontsert
kutsus rahvast kesklinna
laadale. Oli võimalus osta ja
müüa, vaadata näitusi, sõita
dresiiniga raudteel ja minirongiga mööda Mõisaküla
tänavaid. Elamusliku kontserdiga esinesid Lõõtsanøøbid ning kohalikud rahvatantsurühmad Ütenkuun ja
Vaprakesed. Lõbusas tujus
asuti nautima lustlikku

oksjoni, mille eestvedajaks
on juba 19 aastat olnud
Arvo Pede. Tema põhjalik
ettevalmistus ja huumor
meelitab alati kohale palju
huvilisi ja nii ka sel aastal.
Oksjonil koguti märkimisväärne summa, mis läheb
Mõisaküla discgolfiraja
arendamiseks. Enne õhtust
kontserti peeti Õnne tänava
staadionil maha korralik
võistlus ehk Murutraktorite liiga Mõisaküla etapi
kestvussõit.
Kaks tundi puhkust oli
piisav, et pärast võistlust suunduda suveaeda,
kus toimus tantsuõhtu
ansamblitega Hea Story,
ja peaesineja, ansambel
Trafficuga. Silmailu pakkus
varieteetrupp Lansy Laine
Mägi juhendamisel. Öörahu
kuulutati välja uue päeva
varahommikul kell 3.
Pühapäeval, 7. augusti
keskpäeval sai kultuurimajas vaadata Abja kultuurimaja lasteteatri Cipolino
esituses A. Milne ainetel

FOTOD: LAINE PEDAJA

etendust „Karupoeg Puhh“
ja spordihuvilistel oli võimalus Linnamäel osaleda
discgolfi võistlusel „Mõisaküla kodukant 2022“.
Selleaastased kodukandipäevad lõpetas Viljandi
orelifestivali raames EELK
Mõisaküla kirik-kontserdisaalis toimunud kontsert
„Hingekeeled“, kus esinesid Kai Visnapuu harfil,
Heile Mägi flöödil ja Anna
Humal orelil.
Neli päeva täis muusikat ja sporti, kohtumisi
ja meenutusi, etendusi ja
näitusi on saanud ajalooks.
Kohtume uuesti 2023. aasta
augustikuu esimesel nädalavahetusel, mil toimuvad
36. Mõisaküla linna kodukandipäevad.
Tänan südamest kõiki
abilisi, osalejaid ja külalisi
– just teie muudate need
päevad toredateks ja meeldejäävateks. Aitäh teile!
LAINE PEDAJA

Mõisaküla kultuurimaja direktor

Õisu kortermajade kodukohvikud

Kodukohvikute pidajaid saadab
jätkuvalt menu.

Näha sai perekond Tõnisma koduloomi.

12. augustil toimusid
Halliste suvepäevade raames Õisu mänguväljakul
esimesed Õisu kortermajade kodukohvikud. Kauplejaid oli kokku üheksa.
Tegevusi jätkus nii suurtele
kui väikestele. Sai teha
näomaalinguid, lustida
batuudil, maiustada Pipi

küpsetatud pannkookidega ning osta müüjatelt head
ja paremat. Palju elevust
pakkusid perekond Tõnisma koduloomad: kalkun,
kits, kanad ja küülikud.
Õisu lasteaia kodukohvik
tegutses heategevuslikul
eesmärgil ning saadud tulu
eest soetati mänguväljaku-

FOTOD: GERLI REHEMAA

le vahvad joonistustahvlid.
Kodukohvikute päev
möödus suurepäraselt ning
uudistajaid jätkus igale
poole. Loodame, et sellest
saab üks tore augustikuu
traditsioon. Aitäh kõigile!
ÕISU RAHVASELTS

KOGUKOND/KULTUUR

Halliste rahvas nautis kokkutulemist
12.–14. augustil toimusid Halliste suvepäevad. Esimene õhtupoolik oli sisustatud kodukohvikutega, kus sai
mekkida isetehtud nostalgilisi vahvleid, lihapirukaid,
kooke, vrappe, salateid ning isegi seljankat. Ei puudunud ka õnneloos.
Kohvikuid oli kokku
seitse: Aia kohvik, Filmikohvik, Halliste lasteaiakohvik, Lello kodukohvik, Silmarõõmu kohvik,
Õisu lasteaiakohvik ning
Õisu kortermajade kohvik. Igaüks neist oli väga
omanäoline ja põnev. Õisu
kodukohvikust kasvas välja laat, kus sai müüa, osta
ja vahetada. Lastele oli
kohapeal ka batuut, Pipi,
paitamiseks suured ja väiksemad koduloomad ning
näomaalija.
Laupäev algas traditsioonilise Halliste–Kulla jooksuga, mille võitis seekord
Rander Ain. Jooksu aitasid
korraldada Mihkel Kalda ning malevlased Kirke

Murrik ja Keiri Mardisoo.
Päev jätkus laste šokolaadijooksu ja mängudega Anna
tare juures Meritar Võro
taktikepi all. Kes ei soovinud mängida, sai hüpata
erinevatel batuutidel või
lasta enda näole või kätele
ilus maaling teha.
Enne õhtust simmanit sai
nautida Viljandi laste- ja
noorteteatri Reky etendust
„Siis kui leib magusaks
muutub”. Imelise vaatemängu kirjeldamiseks ei
jätku piisavalt sõnu. Laste
helisev lauluhääl saadab
veel paljusidki.
Õhtu lõpetas ansambel
„Hea Story” ning vaheesinejaks oli Halliste rahva-

Autasu võtab vastu Halliste–Kulla jooksu võitja Rander Ain.
		
FOTO: TUUNAS VÕRO

maja tantsurühm Hürrem.
Pühapäeva veetsime kirikus. Imelise ja südamliku kontserdi tõid meieni
Marek Sadam ja Robert

Rebane. Mitte ühegi kuulaja hing ei jäänud puudutamata!
DEILY TATAR

Halliste ja Kaarli
rahvamaja juhataja

Suvekoolis osalesid Lauri Sepp, Ülle Rõigas, Mae Rae, Laine Pedaja, Meritar Võro ja Leana Liivson.

FOTO: ELERIN ÖÖVEL

kosutavat energiat, tundsin,
et olen omade keskel. See
vägi – kõige kiuste, kõigi
pärast! Oleme siiralt õnnelikud, et meil on sellised

särasilmsed kolleegid ning
kultuuri eestvedajad!
Üritus oli väga hästi korraldatud, sai puhata, mängida ja tarkust koguda.

Õbeäidsme koor hüüab naisi kokku
Vaatamata paarile keerulisele hooajale, mil pandeemia kõigile kooridele
kaikaid kodaratesse on loopinud, pole Abja naiskoori
Õbeäidsme lauljate arv
vähenenud. 4. oktoobril
kogunevad 18 möödunud
hooajal kaasa löönud lauljat Abja Kultuurimajja 11.
tegevushooaja esimesse
proovi ning ootavad nii
kooritegevusest ajutiselt
kõrvale jäänuid kui uusi
lauljaid enda hulka.
Õbeäidsme on Abja-Paluoja ainus täiskasvanute
koor. Statistikud saaksid
kirja panna, et selle väikelinna elanike hulgas on 18
täiskasvanud koorilauljat.
Võrdluseks: Tartu linnas
oli neid ühele uuringule tu-

ginedes 2018. aasta seisuga
1900. Seega on Õbeäidsme
lauljatel ühtaegu auväärne
ja vastutusrikas roll kanda:
tagada, et koorilaul jääks
Viljandimaa edelanurgas
populaarseks vaba aja sisustamise viisiks, hoida
ja edendada laulupidude
traditsiooni ning esindada
2024. aasta üldlaulupeol
Abja-Paluoja linna kohaliku
gümnaasiumi silmapaistvate koolikooride kõrval.
Hoolimata muljest, et
koorimuusika võrdub
laulupeoga, on suvised
laulupeod vaid üks kooriliikumise väljundeid.
Laulupeotraditsiooni kestmiseks ja arenemiseks on
vajalik kestev ja arendav
kooritegevus. Õbeäidsme
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„Lõune-Eesti mokka müüdä
kultuuriperändus“
11. oktoobril Mulgimaal,
Karksi-Nuias!

Rahvamajade suvekool Toosikannul
Mulgi valla kultuuritöötajad osalesid 23.–25. augustini Eesti Rahvamajade
Ühingu suvekoolis. Seda on
korraldatud juba 15 aastat,
iga kord erinevas maakonnas. Tänavu olid suvepäevad Türi vallas Toosikannu
puhkekeskuses. Suvekooli
avasid ja osalejaid tervitasid
kultuuriminister Piret Hartman, Eesti rahvakultuuri
keskuse direktor Kalle Vister ja Türi vallavanem Ele
Enn. Türi kultuurikeskuse
tervitused edastasid Ülle
Välimäe ja Rait Pilipenko.
Toosikannule kogunes
ligemale paarsada kultuurikorraldajat üle Eesti. Päevakavas olid huvitavad kohtumised, koolitused, õpitoad
ja kultuuriprogramm. Kohtumine kultuurikorraldajatega oli nagu suur sõõm
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toimetab sisukalt ja ladusalt
aastaringselt. Eelmisse hooaega mahtusid advendi- ja
jõululaulmised Viljandimaa
erinevais paigus, videosalvestatud Õbeäidsme 10.
sünnipäeva kontsert koos
Viljandimaa naiskooridega
Eha ja Maimu, maakonna
laulu- ja tantsupidu, miniatuurse linapõllu rajamine kultuurimaja ette ning
augustikuine elamusretk
Käre lahinguväljadele ja
suvelavastusele „Ukuaru“.
Viimasest ettevõtmisest
sai üheshingamise musternäide – lauljad jagasid
ülesanded omal algatusel
kiiresti ja rõõmsalt ning reis
kujunes kõigile osalenuile
tõeliseks hingekosutuseks.

Mulgi valla kultuurikorraldajad tänavad!
LAINE PEDAJA

Mulgi valla
kultuurikoordinaator

Eesti Kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner on tõdenud, et tänapäeval pööratakse koorimuusikast
kõneldes väga suurt tähelepanu selle sotsiaalsetele,
harivatele, arendavatele ja
ühendavatele tahkudele.
Õbeäidsme dirigendina
saan kinnitada, et naised on
valmis tõsiselt pingutama
ka muusika kunstilise ja
vokaalse kvaliteedi nimel.
Triin Koch, Eesti kooride
tippu kuuluva Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent leiab: „Koori
eesmärgiks peab olema
võimalikult hea vokaalkultuur, lugupidav suhtumine muusikasse ja oma
publikusse ning elamuslike
esituste pakkumine, et need

Nagu konverentsi nimi juba ütleb – mulgi keelest
kirjakeelde tõlgituna „Lõuna-Eesti maitsev kultuuripärand“ – räägime Eesti toidupärandist, selle säilitamisest
ja populariseerimisest, arendamisest, rakendamisest
ettevõtluses. Konverentsi avaettekande teeb Anu Raud,
kes on kogu oma elu süvenenud Eesti rahvakunstipärandisse ja sealt leitut terviklikult mõtestanud oma tegevuses
õpetaja, vaibakunstniku, kirjaniku, muuseumilooja ja talupidajana. Seda, kuidas Eesti toidupärandit kasutatakse
gurmeetoidu maailmas, räägib Angelica Udeküll – Eesti
üks väheseid naistippkokki, kellele on omistatud üks
kokandusmaailma suurimaid tunnustusi, Le Cordon
Bleu aumärk.
Lisaks teeb seekordse konverentsi eriliseks VI Mulgi
Söögi Vestival, mis lõpetab päeva ametliku osa, toob
laadamelu, ja annab kõikidele tootjatele võimaluse oma
toodangut näidata ja müüa. Festivali raames toimub
parima mulgi pudru võistlus, õpituba, kus saab õppida
mulgipudru valmistamist ning ka Mulgi Õllenautleja
konkurss.
Mõistagi on konverentsil oma kogemuslugusid jagamas
Lõuna-Eesti ettevõtjad:
● Mulgi Kogukonnaköök – lugu mulgi toidukultuuri
tutvustamisest, kohaliku tooraine propageerimisest.
● Metsavenna talu, mis maailmas ainulaadse punkriturismi kõrval valmistab mahepiimast sõira, mis alates
eelmisest aastast kaitstud geograafilise tähisega ning on
toonud turule Eestis esimese ametliku müügiloa saanud
puskari.
● Juulamõisa Kohapärimuskohvik – lugu Vooremaa,
voorede ja järvede maa toidupärandi elushoidmisest.
● Peipsi Kurk – lugu kurgikasvatusest Peipsi ääres
Kasepääl, mis on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistusse.
● Inara Vanavalgõ Kohvitarõ – ehe seto söögikultuur
lihtsate ja ressursisäästlike toitudega nii läbi toitlustamise
kui õpitubade.
● Vanaema Aed Valgamaal, mis hoiab elus ja pakub
erinevaid pärandsorte, sh põliseid taluaia lilli, maitse- ja
ravimtaimi, aiavilju, nende seemneid ja istikuid ning
kuhjaga teadmisi kasvatamise ja kasutamise kohta.
● Kalda Loodustalu Põlvamaal – talutoidu catering
ühendatuna teatrielamusega.
Lõuna-Eesti Toidukonverents on Lõuna-Eesti väikeste ja keskmiste toidutootjate suurim kohtumispaik,
kus mõtteid ja kogemusi vahetada ning oma silmaringi
avardada, saada infot aktuaalsetel valdkonna teemadel.
Seni toimunud konverentsidel on kohal olnud umbes 100
toiduettevõtjat, -tootjat, -pakkujat.
Konverentsi osalustasu on 18 €.
Lisainfo ja registreerimine kuni 4. oktoobrini konverentsi
kodulehel: https://arinouandla.ee/ettevotja/toidukonverents/
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932.

Naiskoor Õbeäidsme ootab uusi lauljaid.

inimesed, kes on laval ja
teost esitavad, saavad ise
ka aru, mida nad laulavad
ja mis on selle kõige mõte.“
Samad eesmärgid on ka
Õbeäidsmete lauljatel ja
koorijuhtidel.
Laululembene Mulgimaa
naine, kui soovid kooriga
ühineda, kirjuta aadressile
kulli.salumae@ut.ee või

FOTO: KÜLLI SALUMÄE

helista numbrile 5620 9483.
Õbeäidsme proovid toimuvad iganädalaselt teisipäeviti kell 18–20 Abja
kultuurimajas, vastutusrikkamate esinemiste eel teeme vajadusel ka lisaproove
ja laululaagreid.
Kohtumiseni!
KÜLLI SALUMÄE,
koorijuht
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Rändnäitus „Kodukoha kompass“ Karksi-Nuias
MTÜ Meie Mulgimaa eestvedamisel jõudis Eesti Koostöö Kogu poolt kureeritud
rändnäitus „Kodukoha kompass” Karksi-Nuia ja oli juulikuu jooksul üleval KarksiNuia Kultuurikeskuses, samuti ka külastatav Karksi kihelkonnapäevade raames
toimunud üritusel. Näituse eesmärgiks seadis Eesti Koostöö Kogu toetada teaduspõhise ruumiloome põhimõtete levimist kohalikul tasandil.
Aastatel 2020–2021 rändas näitus läbi kümne väikelinna (Paide, Rakvere,
Narva, Põlva, Võru, Rapla,
Kuressaare, Kärdla, Valga,
Viljandi) ja vahetult enne
meid oli üleval Kiviõlis,
kutsudes vastuseid leidma
küsimustele, mis teeb ühest
ruumist (linnast, linnaosast,
külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus
inimesed soovivad viibida?
Kuidas see ruum mõjutab
meie tervist, heaolu ja õnnetunnet, aga ka piirkonna
majandust ja atraktiivsust?
Näitus koosnes kaheksast teemast, mis aitavad
linnadel liikuda hea paiga
loomise suunas. Lisaks oli
kaasas ka praktiline kompass-ketas, mis on mänguline mõtlemise tööriist erinevate kohtade hindamiseks.
Hinnata sai kõiki teemasid
skaalal 1–7, kus 1 tähendas,
et on rohkelt arenguruumi
ja 7, et on pisut arenguruumi. Hinnati nii individuaalselt kui ka rühmiti (üks
hinne rühma kohta).
Mida hinnati ja milline oli
Karksi piirkonna inimeste
tagasiside?
1. Liikumine ja ligipääsetavus – kas ma saan oma
kodukandis jalgsi ja jalgrattaga mugavalt liigelda?
Alamküsimused: Kas on
piisavalt teid kõndimiseks
ja rattaga sõitmiseks? Kas
jalg- ja rattateed viivad otse
ja loogiliselt vajalikesse kohtadesse nagu kool, pood,
raamatukogu, park? Kas
teede kasutamine on turvaline igal aasta- ja kellaajal?
Kas jalgsi ja jalgrattaga liikumine on minu kodukohas
autoliiklusele eelistatud?
Kas teed vastavad kõigi
vajadustele, hoolimata vanusest, liikuvusest – kas on
istumisvõimalusi neile, kes
seda vajavad?
Keskmine hinne 4,08.
2. Tänav ja ruum – kas
minu kodukoha tänavad,
hooned ja avalik ruum loovad ligitõmbava olemiskoha?
Alamküsimused: Kas
hooned või avalik ruum
teevad seal olemise või selle paiga läbimise meeldivaks kogemuseks? Kas see
olemisruum on mugav ja
meeldiv ka öösiti ja halva
ilmaga? Kas seal on positiivseid tunnusjooni, nagu

kohalikud maamärgid, ajaloolised hooned, väljak või
looduslikud elemendid,
mis muudavad koha ligitõmbavaks? Kas mahajäetud hooned, tühi krunt või
liigne müra vähendavad
koha positiivset mõju? Kas
viidad ja teerajad aitavad
inimestel ringi liikuda ja
orienteeruda?
Keskmine hinne 2,74.
3. Loodus ja keskkond
– kas mul on kodu lähedal
võimalik regulaarselt külastada kvaliteetset looduskeskkonda?
Alamküsimused: Kas rohealad ja looduslik keskkond on ligipääsetavad
erinevatele kasutajatele:
eakad, lapsevankriga või
erivajadustega inimesed
jne? Kas rohealad ja looduskeskkonnad on meeldivad
ning hästi hooldatud? Kas
looduskeskkonda mõjutavad liigne müra või kehv
õhukvaliteet?
Keskmine hinne 3,79.
4. Tegevused ja aktiivsus
– kas mul on juurdepääs
mängu- ja puhkealale ning
kas teenused vastavad minu
vajadustele?
Alamküsimused: Missugused mängu- ja lõõgastusvõimalused on sinu kodukohas (mõtle ka eri sihtgruppidele nagu puuetega
lapsed, teismelised, eakad)?
Kas sul on ligipääs avalikele
mängu- ja puhkealadele
ja kas nende kasutamine
on sulle taskukohane? Kas
teenused (kool, lasteaed,
pood, raamatukogu, tervisekeskus, kohvik) asuvad
piisavalt lähedal ja sinna
on mugav minna? Kas teenuseid on piisavalt erinevateks vajadusteks: õppimine,
tervis, pood, lõõgastumine?
Kas kõik saavad kasutada
neid teenuseid ja mugavusi,
hoolimata vanusest, soost,
rahvusest, puudest, usulistest tõekspidamistest või
seksuaalsusest?
Keskmine hinne 3,97.
5. Eluase – kas siinsed elupinnad vastavad inimeste
vajadustele?
Alamküsimused: Kas siin
leidub eri tüüpi eluasemeid
(üüripind, eraomand, sotsiaalpind)? Kas neid jagub
eri vanuse ja sissetulekuga
inimestele ja leibkondadele)? Kas pakutavad eluase-

med on atraktiivsed? Kas
sul on võimalik jääda siia
elama, kui vanus ja vajadused muutuvad?
Keskmine hinne 2,35.
6. Kogukondlik suhtlus
– kas minu kodukohal on
positiivne identiteet ja siin
on ajaveetmiseks eriilmelisi
kohti?
Alamküsimused: Kas inimesed suhtuvad hinnatavasse paika positiivselt?
Kas koha pärandit ja ajalugu
tuntakse ning hoitakse au
sees? Millised võimalused
on inimestel avalikus ruumis planeeritult või juhuslikult kohtuda ning ühiselt
aega veeta? Kas neid kohtumispaiku saab kasutada igal
aastaajal, iga ilmaga? Kui
head tingimused on loodud
kogukondlikuks tegevuseks
ja uute tegevuste käivitamiseks (nt ühistegevused,
sündmused, algatused)?
Kui palju siinsed elanikud
üksteist usaldavad? Kuivõrd aktiivne on siinne
kultuurielu?
Keskmine hinne 3,57.
7. Turvalisus ja hoolimine – kas minu kodukoha
avalik ruum on hoolitsetud
ja ma tunnen ennast selles
turvaliselt?
Alamküsimused: Kas sinu
kodukoha pargid, väljakud
ja kogunemiskohad on piisavalt hooldatud? Kas on
probleeme prahi, vandalismi või hulkuvate koertega?
Kui hästi on korraldatud
prügimajandus? Kas on
piisavalt võimalusi jäätmete
sorteerimiseks ja käitluseks?
Kui palju hoolivad elanikud kodukoha ümbrusest
ja selle heakorrast? Kui
palju sina ise? Kas piirkonnas on ebaturvalisi tühje ja
mahajäetud hooneid? Kui
turvaliselt tunned end kodu
ümbruses?
Keskmine hinne 3,43.
8. Vastutus ja osalus – kas
mul on võimalik osaleda
kodukohta puudutavate
otsuste tegemisel ja aidata
kaasa olude parandamisele?
Alamküsimused: Kas
omavalitsuse infokanalitest
saad endale vajalikku ja
olulist piirkonna arengut
puudutavat teavet? Kas
omavalitsus on loonud võimalusi elanikele arvamuste
ja ideede esitamiseks, arendusplaanidele tagasiside

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ Karksi-Nuia kultuurikeskuses.

andmiseks ning tulemuste
jälgimiseks? Kas Sinu kodukoha planeerijad, sotsiaalvõi tervishoiuteenuste või
ühistranspordi pakkujad
suhtlevad aktiivselt kohalike elanikega, et kujundada
teenuseid vastavalt elanike
vajadustele? Kas kohalikud
tunnevad, et omavalitsus
või teenuste pakkujad võtavad nende arvamusi ja
ideid kuulda? Kui kuulda
ei võeta, siis kas vähemalt
põhjendatakse? Kas inimesed teavad, kuidas end
elukeskkonda puudutavates küsimustes kuuldavaks
teha?
Keskmine hinne 1,33.
Vaadates tulemusi, jagub
mõtteainet meile kõigile,
eriti vallajuhtidele, kuna

nende kätes on mitmete
valdkondade kureerimine
ja edasise arengu tagamine.
Jätan seekord omapoolse
hinnangu andmata ja kutsun kõiki üles edastama
Meie Mulgimaale oma ettepanekud nendele teemadele lahenduste leidmiseks.
Palun need saata aadressile
mati@meiemulgimaa.ee
või võtta ühendust telefonil
505 3032. Ettepanekud on
oodatud ka teiste Mulgi
valla piirkondade osas.
Positiivne on, et inimesed andsid meeleldi tagasisidet ja jagasid oma
mõtteid Karksi kihelkonnakonnapäevadel. Mitmed
ettepanekud olid seotud
Karksi-Nuia keskväljaku
atraktiivsuse tõstmisega,
keskuse väljanägemise ja

FOTOD: MATI ILISSON

heakorra parandamisega,
ka liikluse turvalisemaks
muutmisega. Oluliseks peeti paisjärve korrastamist ja
kasutusvõimaluste olulist
parandamist, rahvapargi
korrastamist ja erinevate
matkaradade loomist. Kogukonna kaasamise tarbeks
pakuti ühe võimalusena
välja kaasava eelarve kasutuselevõttu.
Tänan Eesti Koostöökogu esindajaid ja Karksi-Nuia kultuurikeskuse
töötajaid hea koostöö eest
ning jään põnevusega
ootama ettepanekuid ja
/ või koostööpakkumisi
piirkonna edasise arengu
tagamisel. Loome üheskoos
oma unistuste kodukoha!
MATI ILISSON

Mulgi vallavolikogu liige
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Hüvasti, Mõisaküla põhikool!
Ajaloouurija Valter Ilisoni sõnul avati Mõisakülas päris
esimene oma kool 1905. aastal. See jõudis kasvada
Jaan Sihveri erakoolist alguse saanuna 1- ja 2-klassiliseks algkooliks ning 1950. aastast koguni keskkooliks. Uus aastatuhat tõi tasapisi kaasa õpilaste arvu
kahanemise, kuni esimese muudatuseni 2007. aastal,
mil keskkoolist sai taas põhikool ja nüüd 2022. aastal
on põhikoolist saanud lasteaed-algkool. Mulgi valla
volikogu on haridusastme edasisteks positiivseteks
muudatusteks jätnud otsad lahti – kui õpilaste arv taas
kasvama hakkaks, ei ole kadunud lootus Mõisakülas
jälle põhiharidust omandada.

Olen Mõisakülas õpetaja
olnud üheksa aastat. Väikesele õpilaste arvule vaatamata on kool tarmukalt
toimetanud ning osalenud
ka maakondlikel olümpiaadidel-võistlustel ja vabariiklikelgi. See on valusilus
tagasivaade.
Vähemalt paar korda kuus
kutsus koolikell õpilasi kogunemisele, et tublimaid
tunnustada. Kõige sagedamini seisid kooli ees spordipoisid–tüdrukud, läikivad
medalid kaelas. Õpetaja Enn
Raieste juhendatud tõstjad või kergejõustiklased ei
jäänud kunagi poodiumikohtadeta. Auhinnalisi tulemusi saadi nii maakonnas,
vabariigis kui ka rahvusvaheliselt.

Et haridus- ja spordielu ei hääbuks
Õpetaja Raieste ei lasknud
iialgi katkeda Mõisaküla
tõstespordi tuntusel, Mõisakülast pärit tõstekuulsuse
Arnold Luhaääre mälestusel. 2013. a tegi Enn Raieste
esimest korda Mõisaküla
linnavolikogule ettepaneku püstitada suurmehele
mälestusmärk. Selle mõtte
poolt oldi, kuid mitmesugustel põhjustel jäi asi venima. Õpetaja Raieste ei
jätnud ja tagus rauda edasi,
kuni käesoleva aasta suvel
tuligi Arnold Luhaäär graniiti raiutuna sünnilinna
tagasi – üks väikese rahva
maailma suurtest.

Ajalugu ja ühiskonnaõpetust andis meil õpetaja Maile
Kreevs. Sünnilt ja hingelt
mulgina on ta järjekindlalt
lisaks õppekavas ette nähtud ajaloomaterjalide õpetamisele õpilasi ka nende juurteni tagasi viia püüdnud.
Mulgi Kultuuri Instituudi
juures on õpetaja Maile korraldanud kõigi Mulgimaa
põhikoolide õpilastele mälumänguseeriat „Nupute
vällä“. Mõisaküla mulgid,
III kooliastme poisid-tüdrukud olid ka aktiivsed osalejad. See eeldas nii õpetajalt
kui õpilastelt hulgaliselt
kirjanduse lugemist ning
mahukate digimaterjalidega
tutvumist. Et tööst Mulgi
kultuuri edendajana jääks
märk maha, tuleb midagi ka
raamatusse raiuda. Õpetaja
Maile Kreevs on koostanud
kaks Mulgimaa-teemalist
suurnäitust: „Mulgimaa
ajalugu“ ja „Abja-Paluoja –
Mulgimaa pealinn“. Need
on ajas püsivad materjalid.
Õppeprogrammid on põhikooliõpilastele ette näinud
ühe suuremahulise uurimistöö või loovtöö koostamise.
Et uurimus ka vormistuselt
reeglitekohane oleks, peab
igal õpilasel olema juhendaja. Mõisaküla õpilased
on ikka ja jälle pöördunud
õpetaja Maile või õpetaja
Tiia poole. See näitab õpilase usaldust õpetaja vastu ja
usku, et nendega koostöö on
kindla peale minek.
Mõisaküla koolis koostasid õpilased loovtöid 8.
klassis.

Mõisaküla koolipere viimane ühisfoto.

Sten-Markus Tisler koolitöö käigus taastatud Lada 2101ga.

Sten-Markus Tisleri loovtööd „Sõiduauto Lada restaureerimine“ juhendas õpetaja Tiia Tõnts.
Teoreetiline osa valmis
2021. aasta kevadeks ja andis ülevaate, kust selline
autohuvi, kuidas see masin
temani jõudis ja kuhumaani
oli auto täiesti sõidukõlblikuks saamisel jõutud. Päris
sõidukorda saanud Lada
2101ga lubas Sten-Markus
9. kl lõpupäeval kooli juurde
sõita. Ja seda ta tegigi!
Õpetaja Tiia Tõnts oli Mõisaküla kooli loominguline

hing. Koolis oli aegade algusest selline tava, et jõulupeo
valmistab ette lõpuklass.
Kui aeg kätte jõudis, pöördusid lapsed just õpetaja
Tiia pool, et millist näidendit valida, kes missugust
tegelast mängib, millised
kostüümid peaksid olema,
kuidas seekord võiks jõulukuuse ja saali ehtida... Alati
saadi head nõu ja abi.
Õnneks on õpetajad Tiia,
Maile ja Enn jätkuvalt Mulgi
valla õpetajad ja nendega
kohtutakse septembris taas
Abja Gümnaasiumis. Selli-

FOTOD: AIN TÕNTS

seid õpetajaid-koolmeistreid
nimetatakse maa soolaks.

On, mida mõelda ja
meenutada
Koolitöö on töö. Oma klassis, oma pingis istudes, oma
õpikutega töötades. Aga
mõnikord tahaks vaheldust ka. Direktor Pirje Usin
hoidis hoolega silma peal
nii KIKi rahastatud projektipäevadel kui ka muudel
koolidele mõeldud projektidel. Et koolipere jäi järjest
väiksemaks, oli sellel isegi

pisike plusspool: projektirahade eest sai kogu kooli
korraga bussi mahutada ja
praktilise õppepäeva ilma
õpikute ja kirjatöödeta mööda saata. Nii külastasime
korduvalt Lilli looduskeskust, Pernova loodusmaja,
Tartu Teaduskeskust AHHAA. Käisime Kurgja talumuuseumis, Tartu ERMis,
Soomaal lumeräätsamatkal
ja raba uurimas, tutvusime
Mulgimaa huviväärsustega.
On, mida meenutada, millele tagasi mõelda!
Mõisaküla kool on kogukonnakool. Ükski kool
pole asutus, kus ANTAKSE
haridust. Kool on koht, kus
OMANDATAKSE haridus.
On kolm vajalikku osapoolt:
õpilane, õpetaja ja lapsevanem. Hoidkem oma kogukonda, oma kooli, et see
meie kõigi jaoks kestaks ja
edaspidi taas kasvaks. Pole
ju mõeldav, et Eesti linnas –
mis siis, et väikseimas – pole
enam oma kooli!
Kõigile uues koolis alustajatele aga siledat kooliteed ja
kasvavat õpihimu!
AITA MATSON

Mõisaküla kooli endine õpetaja

Meenutasime Kosksilla kooli
27. augustil said Uue-Kariste rahvamajas kokku
endise Kosksilla kooli
õpilased, õpetajad ja töötajad. Koos oli ligikaudu
90 osalejat.
Kaunis suvepäev algas
meenutustega koolist ja
Mulgi külamuuseumi külastamisega. Tagasivaate
kooli ajaloo erinevatest
etappidest andis viimane
koolijuht Eda Niin. Kunagise Halliste valla vallavanem

Väino Kangur meenutas
taasiseseisvumise algusaastaid ja Kosksilla kooli
taasavamist 1990. aastal. Ta
kõneles maaelu olukorrast
tol ajal ja raskustest kooli
sulgemisega, mis muutis
kohalikku elu väga palju,
kuna asume valla ääremaal.
Kontserdil laulsid Kosksilla kooli õpetajate Olli
Laanmetsa, Eve Alli ja Eda
Niine lapsed ja lapselapsed
Sandra Vesseluha, Grete-Ly
Kulp, Christelle ja Villem
Niin.

Kauaaegsete õpetajate
Hendriksonide suguvõsast
kõneles Lembit Võime ja
klaveril esinesid noorema
põlvkonna pianistid Diana
Liiv ning Maia Moik-Heinsalu (Hendrikson).
„Kosksilla kooli ajaraamatut 1803–1941“ tutvustasid autor Ado Tuuga ja
toimetaja Anne Mädo. Seltskondliku osa sisustas Ahto
Juhkam.
EDA NIIN

Kosksilla kooli juhataja
1989–2008

Osalejate hulk näitas, et Kosksilla kooli pole unustatud ning kõik, kel sellega side, leiavad mahti kokku tulla.
			
FOTO: KAROL KULL
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Aiandusselts Peipsi kanti avastamas
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsil on suviti
ikka olnud kaks-kolm õppereisi koduvalla piirest väljaspoole. Sel aastal käisime Tartu kandis ja ka Lätimaale
sai väike tiir tehtud. Oli ka mõte uudistada, mis on uut
ja huvitavat Peipsi ümbruses. Nii alustaski 21. augustil
väike bussitäis aiandusseltsi liikmeid ja sõpru sõitu
Mustvee poole.
Esimese peatuse tegime
Mustvees Laidi Zalekešina aias, kes on ametilt
Mustvee kultuurikeskuse
juhataja. Laidi pere on pälvinud ka Vabariigi Presidendi auhinna „Eesti kaunis kodu 2020”. Esimesena
hakkab silma maakivide ja
erinevate okaspuuvormi-

de rohkus. Sealjuures ei
saa öelda, et oleks üksluiselt kivine ja roheline, vaid
vastupidi, igal pool lokkab
mitmevärviline õiteilu ja
siin-seal paiknevad veesilmad ilmestavad omakorda seda kõike. Tundub
uskumatuna, et aed on alla
1500 m². Ringi jalutades

Kuremäe klooster on üks piirkonna vaatamisväärsusi, kus ei jäta keegi peatust tegemata.

Laidi Zalekešina kaunis koduaed Mustvees.

FOTO: URVE BIRKAVS

tundub ümbritsev mitu
korda suurem, kui tegelikult on. Pererahvas on
aias hoolega toimetanud,
kõik on hästi läbimõeldult
paigutatud ning tulemus
on erakordselt kaunis.
Kuna samal ajal toimus
Peipsi Toidu Tänav 175
km, saime meiegi sellest
osa. Nimelt oli avatud ka
Laidi Pereresto, kus pakuti
mitmesuguseid hõrguti-

si kalast ja sibulast ning
ei puudunud ka magus
suutäis.
Küllaltki rahvarohke oli
ka Avinurme Puiduaidas,
kus meil oli võimalus uudistada mitmesuguseid
puidutooteid alates mänguasjadest kuni mööblini. Tegemist on kohaliku
toodanguga firmalt E.
Strauss. Lisaks oli valik
looduslikku kosmeetikat

FOTO: SUULE KEMPI

ja käsitööna valmistatud
maiustusi. Igaüks leidis
endale midagi meelepärast. Mõeldud oli ka kõige
väiksematele külastajatele,
õues oli neile sisustatud
väike mänguväljak.
Kui Kuremäele jõudsime, hakkas väravast sisenemisel silma peenrasse taimedest kujundatud
tekst „Kuremäe 1891”, mis
tähistas kloostri rajamise

Reis Pärnumaale teenis terviseteemat
Karksi haridusseltsi ja
Karksi kultuuriseltsi liikmed on juba selles eas,
kus tuleb iga päeva kui
kingitust võtta. Ometi
oleme õpihimulised ja
tahtmine rohkem teada
saada juhib kõiki meie
ettevõtmisi.
Nii sai teoks õppereis
Pärnumaale. Ma ei väsi
kordamast, et pole vaja
kaugeid randu ja uhkeid
kohti jahtida. Meie oma
Eesti on nii kaunis. Silm
puhkab viljaväljadel, mis
vahelduvad lopsakate
metsatukkadga. Hommikune kargus, veidi viltune
päike ja imeline vaikus
annavad märku sügise
saabumisest. On kõike:
päikest ja vihma, sumedaid õhtuid ja mahedaid
tuulehooge. Üha enam
märkad korrastatud talusid, niidetud murusid ja
kauneid lilleaedu.
Küsisin giid Marianne
Rosenfeldilt, miks ta meid
just Pärnumaale tõi. Vastus oli lihtne: „Tore on tutvuda ettevõtlike talunikega ja nende toimetamistest
osa saada.“ Kuri koroona
on pea igale elualale oma
pitseri jätnud – kes lõpetas
tegevuse pankroti hirmul,
kes ei leidnud rakendust,
kes nukrameelselt ahastades ei näinud mingit
perspektiivi. Seda enam

Reisiseltskond Tõstamaa mõisas. 				

on hämmastav elada sellise moto järgi: „Mõnikord
ma komistan ja mõnikord
ma kukun, niikaua kui
mul hing on sees ma ikka
tõusen üles“. Teame juba
varasemast Nopri, Pajumäe, Uue Saaluse talusid,
aga seekord viis meid tee
kõigepealt Tamme talu
ürdiaeda, Panga talu roosiaeda ja mesilasse, Jaani
talu liblikamajja ja Metste
talu tšilliaeda.
Apiteraapia maja! See on
metsa ehitatud palkhoone,
mille vundamendiks, kui
nii võib öelda, on mesitarud. Siin võid lebada ja
kuulata mesilaste tööta-

mist ning tunda, kuidas
kurbus, äng, probleemid
sinust lahkuvad. Oled vaid
sina oma minaga. Selliseid
unikaalseid teraapia- ehk
apimaju on Eestis vaid
paar tükki. Muidugi polnud me sellest midagi
kuulnud ja see huvitas
meid väga. Peale selle on
mesila perenaine uurinud
mee, suira, õietolmu, kaanetise ja taruvaigu tervendavat mõju, sestap võisime
osta Taru tervise segu, mis
aitab saja haiguse vastu.
Rohket silmarõõmu ja
elamusi kogesime Jaani
talu liblikamajas, kus nägime eksootilisi liblikaid

FOTO: ERAKOGU

neile loodud troopilises
keskkonnas.
Tänapäeva toitumisharjumused on kapitaalselt muutunud. Oleme
harjunud sööma kartulitsousti, talviti keedame
hapukapsast, oskame teha
klimbi- või kapsasuppi.
Ühesõnaga – lihtsaid toite. Aga kas teate, mis on
Tom Kha supp, riisiäädikas, kimichi, chimichurri?
Mis pastad on carbonara
ja bolonese või mis on
pesto? Nooremad lugejad
teavad kindlasti ja oskavad
neid toite ka valmistada.
Ürdiaias imetlesime peale ravimtaimede ka mit-

mesuguseid maitsetaimi
nagu sidrunhein, basiilik,
tüümian, rosmariin, fenkol
jt. Metste talu näitas oma
tšillikollektsiooni ja võisime degusteerida mitmesuguseid hoidiseid, küpsetisi ja jooke, mis kõik olid
sama viljaga maitsestatud.
Nooremad reisikaaslased
kiitsid tšilliseid kurke ja
kõrvitsaid, vanemaealistel
degusteerijatel sirutus käsi
jahutava veekannu järele,
et „tulekahju“ kustutada.
Aga huvitav oli ikkagi.
Tagasiteel peatusime
Tõstamaa mõisas, mis pakub silmailu, ja kui võtad
giidi, siis saad kuulda ka
kõike huvitavat mõisahärrade-prouade, aga ka
vaimude kohta, kes igas
normaalses lossis oma olemasolust teada annavad.
Nii see päev möödus.
Taas kollendavad tatrapõllud, heinapallide rivid,
metsatukad, mille vahel
looklevad ojad, salu veeres
köidavad pilku kohendatud või päris uued talud,
ja tuulikud ning päikesepaneelid, millele paneme
oma tuleviku lootuse – ehk
leevendavad need mingilgi määral meie energiakriisi. Aga see on hoopis
uus jutt.
Reis sai teoks tänu Kohaliku omaalgatuse programmi ja Mulgi valla toetusele ning MaaeluReiside
reisikorraldusele.
VIIU LEPIK

aastat. Esimene mulje oli,
et kõik on väga korras ja
puhas ning peenardele
oli mitmesuguseid lilli
istutatud. Võimsa mulje
jätsid ka üüratult kõrged
puuriidad.
Teel Alatskivile tegime
peatuse Mustvees, sest
Peipsi kandis käies lausa
peab tutvuma kohaliku
rikkaliku kalavalikuga:
suitsukala, marineeritud
kala, kuivatatud kala, kala
taignas. Peale selle oli võimalik osta ka Peipsi sibulat
ja küüslauku ning muudki sealsele paikkonnale
iseloomulikku toitu. Kusjuures valik oli vägagi mitmekesine. Alatskivi lossis
ringi jalutades oli võimalik
tutvuda aegadetaguste
mõisnike elu-oluga.
Igal pool, kus me peatusime või lihtsalt läbi
sõitsime, köitsid pilku huvitavad ja mitmekesised
koduaiad ning majaümbrused. Mõtteainet jätkus
ka koduteele asudes. Täname korraldajaid ja meie
toredat bussijuhti Valdur
Öövelit.
AIME RIIVIK

Tähistame eakate
päeva Karksi kihelkonnas
Ootame Karksi kihelkonna eakaid peole
1. oktoobril algusega
kell 11.30 Karksi-Nuia
kultuurikeskusesse.
Laval legendaarne Voldemar Kuslap.
Eelregistreerimine
kuni 26.09 telefonil 435
5524, 5341 2506 või Karksi piirkonna külamajades.
Soovijatele väljuvad
bussid alates 10.30 marsruudil Lilli – Karksi-Nuia
ning Sudiste – Hirmuküla – Tuhalaane – Karksi
– Polli – Karksi-Nuia. Pärast ürituse lõppu viivad
bussid soovijad ka tagasi.
Kohtumiseni eakate
päeval Karksi-Nuias!

Karksi-Nuia
Pensionäride
Ühendus
ootab eakaid
jututuppa
27. septembril kell 11
Karksi-Nuias,
Kalda tn 6b.
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Teatripäev tõi vaheldusrikast elamust
27. augustil toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuses
järjekordne teatripäev
„Augustiöö Augustiga“.
Sedapuhku astus lavalaudadel üles kuus erinevat
näitetruppi.
Meeleolukas päev algas
kell 10 August Kitzbergi
tubamuuseumis, kus tore
perenaine Esta huvilisi
tervitas.
Kell 12 läks kultuurikeskuses lahti teatrimaraton.
Esimesena lõbustas lapsi
Abja lasteteater Cipolino
etendusega „Karupoeg
Puhh“. Huvitava saali
asetusega köitis publikut
Viljandi Seasaare teatri
etendus „Synopsis“.
Karksi-Nuia näiteringi esietendus „Sugulane
Rootsist“ tõi kohale ja
naerutas palju kohalikke fänne. Tallinnast olid

Karksi-Nuia kultuurikeskuse näitering August Kitzbergi monumendi
juures.
FOTO: KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

kohale tulnud Tallinna
teeninduskooli näitlejad
trupist SEKAM, kes kandsid ette „Salme lugu“, mis
oli teatritrupi noorte enda
looming.
Naljakaid šketse pakkusid Viljandi päevakesku-

se näitering, Mokalaada
mutid ja Karksi-Nuia näitering. Harrastusteatrite
päeva lõpetas Tänassilma rahvamaja näitering
Pupu-Jukud, kes päästis
kultuurimaja, tulles viimasel minutil väga lühi-

kese etteteatamise peale
asenduseks haigestunud
trupile. Pupu-Jukud olid
värskelt andnud Soomes
„Naine kulme tuhande
rüübil eest ehk sada aastat
kupeldamist Eesti moodi“
esietenduse. Augustiöö
Augustil toimus esietendus ka Eestimaa pinnal.
Pärast teatrimaratoni
linastus kultuurikeskuse
suurel LED-ekraanil kaks
kodumaist filmi. Esmalt
kogupere põnevik „Tagurpidi torn“ ja peale seda
oli võimalik vaadata Eesti
esimest täispikka õudusfilmi „Kiirtee põrgusse“.
Minut enne südaööd kõlas
stardipauk VIII Libahundi
jooksule.
Täname kõiki teatritruppe, publikut ja jooksjaid
„Augustiöö Augustiga“
osalemast.
LEANA LIIVSON

31. juulist 4. augustini
toimus Mõisakülas seitsmes laste pärimuslaager
„Väikekannel ja teised”,
mida toetati Mõisaküla
kooli, Mulgi valla ja Eesti
Rahvakultuuri Keskuse
Mulgimaa pärimuskultuuri
meetmest.
Taas kõlas Mõisaküla
koolis pillimäng ja laul ning
keerutati pärimustantsu.
Kodukandist ja kaugemalt
kohale tulnud lapsed tutvusid erinevate instrumentidega – õpiti 7-keelset
väikekannelt, plokkflööti,
ukulelet ja karmoškat. Lisaks pillimängule tutvusid
lapsed discgolfi mänguga, Mõisaküla muuseumis kohaliku ajalooga ning

mõnus suhtlemine looduse
ning kaaslastega lõpetas
päeva.
Laagrisse oli külla kutsutud Eesti parim noorte
folkansambel Uurikad Uuri
külast Kuusalu vallast, kes
esines 3. augustil Mõisaküla suveaias meeleoluka ja
energilise kontserdiga, kus
laagrilapsed koos õpetajatega tantsu keerutasid.
Laager lõppes Mõisaküla
koolis meeldejääva lõppkontserdiga vanematele
ja külalistele. Õpetajad ja
juhendajad tänavad meeldiva koostöö eest Mõisaküla kooli direktorit Pirje
Usinat ja kooli personali,
kes hoolitsesid selle eest,
et laagrilistel oleks koolimajas tore ja turvaline viibida. Tänusõnad kõikidele
õpetajatele, juhendajatele,
abilistele: Kadri Mägi, Tiiu

Abja lasteteatri Cipolino tegus suvi
15. hooaega tegutsev Abja lasteteater Cipolino, juhendajad Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus, tõid sel hooajal lavale
klassikalise lavastuse „Karupoeg Puhh“. Suvel tuli noortel
näitlejatel lavalaudadele astuda lausa neljal korral. Esmalt
rõõmustati kodukandi rahvast ja külalisi Abja suvepäevadel.
Augusti algul lustisid noored näitlejad Mõisaküla kodukandipäevadel ja kuu viimasel nädalavahetusel astus näitetrupp
üles Karksi-Nuia kultuurikeskuses Augustiöö Augustiga
harrastusteatrite päeval.
14. augustil trallitas lõbus seltskond 18. külateatrite festivalil
Kuhjaveres. Lasteteater sai seal rohkelt särada. Koju toodi
parima lastetrupi tunnustus. Marleen Vainonenile omistati
näitlejapreemia notsu rolli eest ja veel kolm kolleegipreemiat.
Tubli saavutus noortelt näitlejatelt ja suur tänu juhendajatele.
Lusti ja tegutsemisrõõmu teile!

Tantsuõpetajate päev ja juubelikontserdi lisaetendused

Pakutrükis kottide töötoa kaunis
tulemus.
FOTO: KADRI MÄGI

Mänd, Siim Sarv, Ly Torn,
Maile Kreevs, Kärt Pärnat,
Katrin Läll, Viktor Siigur,
Anu Laarmann, Laine Pedaja, lapsevanemad. Aitäh
toetajatele!

26. augustil esmakordselt lavale jõudnud tantsurühma
Samm Sassis juubelikontserdi etendust oli vaatamas täismaja
ning piletid olid juba nädal enne sündmust välja müüdud.
Kontsert lõppes pisarate ja seisvate ovatsioonidega. Kindlasti
jäid paljud soovijad sellest ilma, seetõttu tuleb kaks lisaetendust: esimene 24. septembril kell 15 ja teine tähenduslikult 25.
septembril tantsuõpetajate päeval.
Tantsuõpetajate päeva tähistamine sai alguse eelmisel
aastal. Karksi-Nuia kultuurikeskus kutsub kõiki üles oma
tantsuõpetajaid meeles pidama. Viige neile lilli, kallistage või
helistage. Meie ootame kõiki tantsusõpru koos endaga tähistama. Tantsuõpetajate päeva kontserdile on tantsuõpetajatele
sooduspilet 5 eurot.
Mõlemale etendusele on kohtade arv piiratud. Piletid on
müügil Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja Ticketer.ee lehel.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS

KATRIN LÄLL

Noore huvihariduse ja huvitegevuse registreerimine
Mulgi valla huviregistris
Mulgi vallas on kasutusel veebipõhine huvihariduse
ja -tegevuse register. Veebipõhise huviregistri eesmärk
on koondada ühtsesse andmebaasi Mulgi valla eelarvega seotud laste huvitegevus, et tagada ülevaade
valikutest kui ka pakutavate võimaluste kasutamisest.
Samuti annab register ülevaate lapsevanemale noore
tegemistest vabal ajal ning ka täiskasvanute huviharidusest ja -tegevusest.
Registri andmebaasi kvaliteet sõltub sellest, milline
on sisestatud andmete täpsus. Õpperühmade üldinfo eest vastutavad teenuse pakkujad ning see info
on nähtav kõigile huvilistele. Registri teine osapool
on lapsevanem, kelle roll on kinnitada lapse osalus
huvihariduses või huvitegevuses ja seda iga õpperühma osas eraldi. Oluline on ka registrisse teada anda,
kui noor lahkub huviringi tegevusest.
Huvihariduses ja -tegevuses osalemine on küll vabatahtlik, kuid tehtud valikutega kaasnevad siiski teatud kohustused. Ka siis, kui huvihariduse eest ei tasu
lapsevanem ise, ei ole see tegevus siiski tasuta, vaid
kulud kannab kohalik omavalitsus.
Lapsevanem saab vajadusel taotleda 7–19-aastase
noore huvitegevusega seoses huvihariduse ja huvitege-

FOTO: MARKO REIMANN

ÜLLE RÕIGAS

Väikesed pärismusmuusikud pidasid laagrit
proovisid allesjäänud raudteelõigul dresiiniga sõitu.
Laagripäevadesse mahtusid
lood ja mängud, kokanduse
ja pakutrükis kottide meisterdamise töötuba.
Traditsiooniliselt toimus
väljasõit. Ekskursioon viis
Heimtali muuseumisse ja
Loodi (Paistu) Põrguoru
matkarajale. Lapsed kuulsid
lugusid Heimtali kooli ajaloost, tutvusid muuseumi
väljapanekutega ning osalesid näpunööri punumise
ja rahvusliku loovmustri
joonistamise töötubades.
Samuti külastasid muuseumi kõrval taluõue, kus said
suhelda küülikute, kanade
ja lammastega. Lisaks peeti
piknikku, harjutati pillimängu ning sõideti uudistama Põrguoru matkarada.
Võrratu silmailu, pingutused tõusudel orust mäkke ja

Tegus teatrisuvi viis trupi külateatrite festivalile Kuhjaverre.

vuse toetust, transporditoetust, noore toetust. Rohkem
infot huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise
kohta määrusest „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord“ või e-postil reelika@mulgivald.ee
Toetuste maksmise aluseks on lapsevanema või täiskasvanud õppuri poolt esitatud avaldus.
Taotlusvorm on leitav Mulgi valla kodulehelt
https://mulgivald.ee/taotlusvormid
Hea lapsevanem!
Registreerige noore osalus Mulgi valla huvihariduse registris.
Noore osalust huvitegevuses saab kinnitada minnes
Registri koduleheküljele https://mulgi.huviregister.
ee/ ning tutvuda sealsete huvitegevuste võimalustega
ja registreerides noor õpperühma tegevustesse sisenedes keskkonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-IDga.
Käesoleval õppeaastal tuleb noore osalus huvihariduses või huvitegevuses kinnitada 1. oktoobriks 2022.
Täname juhendajaid ja lapsevanemaid, kes on huviregistris oma noore andmed sisestanud ja kinnitanud!
REELIKA LIIVAK

Haridus- ja noorsootööspetsialist

Tantsurühm Samm Sassis etendusel „See hetk“.

FOTO: TAAVID MEEDIA

Karksi kihelkond otsib kultuuriloojaid
Karksi-Nuia kultuurikeskusel on traditsioon kord aastas
tunnustada kultuuriloojaid-tegijaid auraamatusse kandmisega.
Auraamatusse kantakse isikud, kelle tegevus on või on
olnud suunatud Karksi kihelkonna traditsioonilise kultuuri
teadvustamisele, väärtustamisele, säilitamisele ja edasikandmisele, aga ka vaimse kultuuripärandi taaselustamisele nii
algsetes kui ka uuenenud vormides.
Karksi kihelkonna isetegevusliku ja professionaalse kultuuri varamu liikmed kantakse auraamatusse nende 5- või
0-ga lõppeva juubeli- või sünniaastapäeva aastal, alates
60. juubelitähtpäevast.
Ettepanekuid auraamatusse kandmise kohta ootame nii
juriidilistelt kui füüsilistelt isikutelt kuni 14. oktoobrini aadressile kultuurikeskus@karksi.ee. Palume isikute nimesid ja
ülevaadet nende kultuuriloolisest tegevusest.
KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
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Karksi jaoskonna naiskodukaitsjatel
oli tegus suvi

Ilus päikseline suvi on
nüüdseks mälestuste hõlma vajunud ning igati paslik on tagasi vaadata, mida
toredat Karksi jaoskonna
naiskodukaitsjad selle aja
jooksul teinud on.

Et Karksi jaoskonnal on
toredaks tavaks saanud käia
kord aastas külas mõnel teisel ringkonnal, tutvuda sealsete tegemiste ja piirkonnaga,
siis ei saanud ka sel aastal
väljasõitu vahele jätta ning
lisada nimekirja Rakvere,
Ruhnu ja Hiiumaa kõrvale
mõni tore paik.
Vormsi saarele on käesolev
aasta märgilise tähendusega, sest 16. märtsil taasloodi Naiskodukaitse Vormsi
jaoskond. Esimest korda
moodustati Vormsi jaoskond
88 aastat tagasi, 16. märtsil
1934. Juunikuu teisel nädalavahetusel veetsimegi Vormsi
saarel mõnusalt aega. Meid
võõrustas Hullo külas Aspelini talus oma esimest hooaega alustavas kodumajutuses
Lääne ringkonna esinaine ja
vormsilane Veronika Isberg.
Õhtusöögi ajal tuli meiega
kohtuma üks huviline, kel
oli Naiskodukaitse kohta
palju küsimusi ning jagasime
talle lahkelt oma kogemusi ja
muljeid. Ilmselt saime reklaamitööga väga hästi hakkama,
sest kuuldavasti astus ta juba
meie saareloleku ajal ära
sammu, mis oli õiget aega
oodanud – esitas Naiskodukaitsega liitumise avalduse!
Mõistagi tegime saarele
tiiru peale, imetlesime haruldasi rõngas- ehk päikeseriste
ja seiklesime parun von Stackelbergi radadel, tutvusime
talumuuseumis kohaliku
ajalooga. Meie meeleolukas
merereis pakkus kuhjaga häid
emotsioone ning sai tehtud ka
plaane, kuhu järgmisena.
23. juuni ehk võidupüha
tähistamine algas meile ja
kaitseliitlastele hommikul
Mulgi vallas mälestussammastele pärgade asetamise
ja küünalde süütamisega.
Pärastlõunal leidis Viljandis
Vabaduse platsil aset Kaitseliidu korraldatud maakaitsepäev. Kokkutulnud said mängida Naiskodukaitse üheksast
punktist koosnevat bingot,
kus olid küsimused näiteks
evakuatsioonikoti pakkimise
ja autos vajalike asjade kohta ning ajusid oli võimalik
ragistada viktoriinis. Osta
sai õnneloosi, millega koguti

Karksi jaoskonna suvine reis viis meid sedakorda üle mere Vormsile,
kus avastasime sealseid põnevaid paiku.
FOTO: EBE ÕNNE

Augustis avati Naiskodukaitse esimese esinaise Mari Raamoti auks
mälestuspink ning sel puhul astus üles naiskodukaitsjate laulukoor. 		
FOTO: GUNNAR TEAS

raha Naiskodukaitse esimese
esinaise Mari Raamoti mälestuspingi püstitamise tarbeks.
Mõistagi sai rahvas keha
kinnitada naiskodukaitsjate
keedetud hüva supiga.
Eriline oli üritus seekord
selle poolest, et esimest korda
marssisid koos teistega rivis
evakuatsioonirühma kuuluvad naiskodukaitsjad oma
vormis: sinine särk, mustad
püksid ja must nokkmüts.
Evakuatsioonirühma kuulub
ka palju Karksi naisi.
Maakaitsepäeval andis maleva pealik major Andrus Tiitus üle ka ergutused. Karksi
jaoskonnast pälvisid need Kai
Kannistu (Kaitseliidu Sakala
maleva rinnamärk ketiga),
Mari Mesipuu (malevapealiku tänukiri ja meene aktiivse
osalemise eest sõjaväelises
väljaõppes) ning Riin Laeneste (malevapealiku tänukiri ja
meene eeskujuliku teenistuse
eest õppusel „Siil 2022” evakuatsioonirühma koosseisus).

Kaitseliidu Sakala malev korraldas taasiseseisvumispäeval Mõisakülas
ühisrivistuse.		
FOTO: KAIRE KANNISTU

Kesksuvel, 15. juulil leidis
Abja-Paluoja suvepäevade
raames aset kodukohvikute
õhtu, kus Karksi jaoskonna
naised lõid järve ääres püsti
oma kohviku Köögi Kindralid. Naiskodukaitsjate kohvik
on saanud läbi aastate menukaks ning teadjamad oskavad
tulla tõhusat kõhutäit küsima.
Lakkamatu klientide vool
kestis tubli kolm tundi. Et
tuletada meelde keskkonnateadlikku käitumist ja vähendada ühekordsete nõude
kuhjasid, tegime üleskutse
einet võtma tulla oma toidunõudega. Nii mõnigi haaras
sellest ideest kinni ja nad said
tänutäheks väikese kingituse.
Menüü oli rikkalik ja toidud
mokkamööda. Pakkuda oli
peakokk Leana Lemmingu
käe all kohapeal välikatlas
valmis keedetud seljanka käepärastest vahenditest, kobe
kotlet koos kartuli ja külmkoorekastmega. Inimesed
uudistasid huviga välikatelt

ning kokkade tavapärasest
erilisemaid töövahendeid.
Seegi kord ei puudunud Kai
Kannistu küpsetatud pannkoogid. Suvele kohaselt oli
pakkuda Mari Mesipuu tehtud soolakurgid ja maitsevõi
värsketest ürtidest. Tänu
Piret Leskovale oli menüüs ka
suupoolist taimetoiduhuvilistele, pakkuda oli banaanileiba
maasikamoosiga ja nõgeseläätsekotlette.
Paljud kunded kasutasid
võimalust ning küsisid naiskodukaitsjatelt organisatsiooni kohta. Suur rõõm oli selle
üle, et kohapeal kirjutas üks
osaline ka liitumisavalduse.
Palju huvi pakkus „Ole valmis!” telgis kriisivarude ja
äpiga tutvumine.
6. augustil oli Mustla külje
all Kitsi-Tamme talu hoov täis
külalisi ja pidulikku elevust,
sest sel päeval möödus 150
aastat Naiskodukaitse esimese esinaise Mari Raamoti sünnist. Ümmarguse tähtpäeva
puhul avas tänutäheks tema
teenete eest ja tema mälestuse
au sees hoidmiseks Naiskodukaitse Sakala ringkond
koostöös Viljandi vallaga
mälestuspingi ja infotahvli.
Sellesse ettevõtmisesse on panustanud väga paljud, näiteks
meiegi jaoskonna naised on
meisterdanud esemeid õnneloosiks, millega raha koguti.
Pärast mälestuspingi avamist
startis samalt õuelt XII Mari
Raamoti nimeline rattaretk.
20. augustil möödus
31 aastat Eesti Vabariigi
taasiseseisvumisest ja seda
tähistati tänavu Viljandimaal Mõisakülas. Linnakese
keskväljakul oli Kaitseliidu
Sakala maleva rivistus, kus
marssisid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja
noorkotkad.
Naiskodukaitsjad demonstreerisid neid vajalikke asju,
mis võiks igas autos alati
kaasas olla. Samuti sai igaüks
naiskodukaitsjate juhendamisel õppida ja proovida, kuidas
punuda varjevõrku, mis on
plaanis saata Ukrainasse. Et
peolt ei passi tühja kõhuga
ära minna, sai keha kinnitada
naiskodukaitsjate keedetud
seljankaga.
Kuigi suvi on lõppenud, ei
ole Karksi naiskodukaitsjatel
mõtteski talveunne jääda.
Ees ootavad baasväljaõpped,
õppused, koolitused ja palju
muud asjalikku ja põnevat.
NAISKODUKAITSE SAKALA
RINGKONNA
KARKSI JAOSKOND

Võidupühal oli esimest korda rivis oma vormis ka evakuatsioonirühm.
Esiplaanil rühma juht Kai Kannistu.
FOTO: KAIRE KANNISTU

Karksi Ratsu 2022 kiirmaleturniir sai peetud

Parimale Mulgi valla maletajale Eugen Jentsile annab meene ja
tänukirja üle turniiri korraldaja Rein Ruus.
FOTO: MADIS TAUB

Turiiri võitis rahvusvaheline meister Tarvo Seeman
6,5 punktiga 7-st. 2.–4. kohta jagasid meistrikandidaat
Toomas Valgmäe (MK Faalanks), suurmeister Meelis
Kanep (Tõnu Truusi MKK) ja suurmeister Igor Švõrjov
(Tõnu Truusi MKK) 5,5 punktiga. Mulgi valla parimad
olid Eugen Jents ja Art Õun 3 p, Mati Saks 2,5 p.
Eugen Jentsi muljed turniirist:
„Tänu Rein Ruusile on Karksi maleelu veel pildil.
Omal ajal oli mängijaid nii palju, et suutsime pidada
malelahinguid 10 laual selliste vastastega nagu Võhma,
Viljandi KEK, Viiratsi linnaosa, Viljandi Haridusselts jne.
Oli konkurents, et pääseda võistkonda. Tänase päeva seis
on nukker. Kuigi Kitzbergi gümnaasiumis pidi mängijaid
olema, oi, kui palju, oli Karksi Ratsu turniiril kohalikest
laua taga kaks veterani, kellest allakirjutanu peatselt
97-aastane. No comments! Üks valla piiril elav osaleja
oli ka malelaua taga. Kiitus talle! Suur tänu võistluse
korraldajatele eesotsas härra Ruusiga ja sümpaatsetele
kaasmängijatele."

August Kitzbergi peeti meeles
ööjooksuga
27. augusti keskööl lähetati jooksjad Karksi-Nuia
kultuurikeskuse eest pealampide vilkudes Libahundi jooksule. Osalejaid ootas ees 6 km distants Maiele
August Kitzbergi tubamuuseumini ja tagasi. Võistlejatel
olid kaaslasteks soe sume suveöö, välgusähvatused taevas
ja Mae Rae vilkuvad autotuled. Põlevad küünlad näitasid
teed August Kitzbergi tubamuuseumi juurde, kus jooksjaid
ootas ergutuskoor. Iga osavõtja pidi koputama maja seina
vastu. Sellega taheti näidata, et kirjameest ei ole unustatud
ning püüti tema teostelt tolmu maha raputada. Jõudes
tagasi Karksi-Nuia, tegid jooksjad ürgoru nõlval alaliselt
istuvale kirjanikule pai ning kultuurikeskuse juhataja Leana
Liivson andis teada distantsile kulunud aja.
Libahundijooks toimus Augustiga Augustiöö raames
kaheksandat korda. Jooksu parimatele jagati Juta Räägeli
valmistatud saunamütse. Traditsiooniliselt sai kõige kiirem
lambanaha ning kõikide jooksjate vahel loositi auhindu.
Kingilauda aitasid katta Kase Furniture ja Puidukoda.
Mulgi valla naised suutsid auhinnalised kohad koju jätta.
Jooksu kiireim naine, Katrin Linnus, viis võidu Kõvakülla,
järgnesid Laura Põder Karksi-Nuiast ja Äriküla esindanud
Triin Vaiksoo. Hea aja ning nägusa temaatilise diplomi said
ka Brigita Jõgi Hiiumaalt ja Vesta Hallik Sudistest. Meestest
võidutses järjekordselt Marek Märtson ning talle järgnesid
Igor Zahharov ja kõige noorem osaleja Uku Univer. Kõik
kolm olid jooksule tulnud Viljandist. Äge rebimine käis ka
Taivo Jaaksoo (Äriküla), Indrek Univeri (Viljandi) ja Mait
Halliku (Sudiste) vahel.
Peale ühispilti lubasid unetud Karksi-Nuia kultuurikeskuse naised järgmisel aastal jooksu jälle organiseerida.
Korraldajatel on kõvasti nuputamist, kuidas Karksi-Nuia ja
teisi Mulgi valla jooksjaid võistlusele kaasa lööma kutsuda.
LEO LIIBER

Libahundi jooksust osavõtjad. Vasakul üldvõitja Marek Märtson.

FOTO: KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
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KOGUDUSTE TEATED

KUHU MINNA
ABJA KULTUURIMAJA
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

I korruse fuajees septembris-oktoobris Andres Treiali Võromaa
suitsusauna fotonäitus „Mõskmisõ luuminõ“.
Abja kultuurimaja ees 30. septembrini Eesti Mälu Instituudi näitus
„Vastupanu Nõukogude võimule 1940–1991“.
20.09 kell 9–11 Doonoripäev
29.09 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu. Külas Abja Haigla juhataja
Kairit Luisk, kes tutvustab asutuse tegemisi ja võimalusi.
Tantsuks De La Rosa.
15.10 kell 19 Hõimupäeva kontsert. Kontserdisarja „Muusika 104
Eestimaale“ kontsert – Laima Jansone (Läti) – kannel. Pääse 10.-/8.-.
27.10 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu.

ABJA PÄEVAKESKUS
Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja

Iga kuu teisel teisipäeval kell 12 toimub Lõuna-Mulgimaa Puuetega
Inimeste Ühingu kokkusaamine päevakeskuses.
Esmaspäeviti kell 13 jututuba.
Teisipäeviti kell 12 saviring, juhendab Lea. Ring on tasuline.
Kolmapäeviti kell 15.30 käsitööring, juhendab Veronica.
Neljapäev on päevakeskuses erihoolekande päralt, igapäevaelu
toetamise ja toetatud elamise teenus klientidele.
Reedeti kokandusring, osalemine 2 eurot.
Tegevustega alustame 19. septembril. Olete oodatud.
Info päevakeskusest või tel 436 4405.

ABJA RAAMATUKOGU
Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja

1.09–1.10 näitus „Tere, sügis!“.
1.09–1.10 näitus „Kõik sai alguse hiirest“
Jälgige ka kirjandusmängu! Uus küsimus raamatukogus või
raamatukogu FB lehel!

HALLISTE RAAMATUKOGU
Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald

Raamatunäitused:
1.–30.09 „Vanaemad ja vanaisad teavad kõike“
1.–30.09 „Tere kool! Koolilood“ ja „Raamatukogud ja raamatukogu
hoidjad laste- ja noortekirjanduses“ Halliste põhikoolis
3.–31.10 „Eesti kauneimad raamatud“
3.–31.10 „Kirjanduslik Mulgimaa“ Halliste põhikoolis
Iga kuu 2. teisipäev kell 14-15 laenutab Halliste raamatukogu raamatuid
Uue-Kariste rahvamajas.

HALLISTE RAHVAMAJA

1.–30.09 sinises saalis Ahto Lobjakase rändnäitus „Maailma teine pool,
pashtuni maad“.
24.09 kell 15 Samm Sassis juubelikontserdi „See hetk” lisaetendus.
Piletid müügil Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja Ticketer.ee.
25.09 kell 15 Tantsuõpetajate päev. Tantsurühma Samm Sassis
lisaetendus „See hetk”. Piletid müügil Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja
Ticketer.ee. Kohtade arv piiratud.
1.–31.10 näitus „Tanu alla” kõikides saalides.
1.10 kell 11.30–14 Eakate päeva tähistamine. Esineb Voldemar Kuslap.
Eelregistreerimine kuni 26.09 telefonil 435 5524, 5341 2506 või Karksi
piirkonna külamajades.
10.10 kell 19 Rakvere Teatri romantiline draama „Algus”. Piletid saadaval Piletimaailm.com, Karksi-Nuia Kultuurikeskuses ja enne algust
kohapeal.
11.10 kell 12 Lõuna-Eesti toidukonverents. VI Mulgi söögi vestival.
15.10 kell 17 Mulgikeelse laulukonkursi kontsert.
22.10 kell 9-15 Laat. Registreerimine tel 5837 6587.
22.10 kell 16 Karksi kihelkonna kultuuriloojate auraamatusse
kandmine.
22.10 kell 18 Oma maja 18. sünnipäeva tantsupidu. Rahvamajade päev.
29.10 kell 19 Kontsert. Vabariigi pillimehed Juhan Uppin ja Martin Arak.

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Kiikre 13, Mõisaküla

23.09 kell 19 Mõisaküla suveaias „Tantsuga sügisesse“, avame sügishooaja. Tantsuks UdoBand, laudade ettetellimine 525 6049 hinnaga 5.-,
kohapeal 10.26.09 kell 18 Mõisaküla näiteringi etendus J. Puusepp „Teie Jumal“,
pääse 7.-, tund enne algust avatud kohvik.
29.09 kell 13 Eakatepäev. Anna oma tulekust teada 525 6049.

MÕISAKÜLA MUUSEUM
Kesk tn 4, Mõisaküla

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

Septembri lõpuni Aate-Heli Õun „Värvilised joonistused“
A-B hakka pähe aabitsa näitus
Jüri Parijõgi – 130 aastat lastekirjaniku sünnist

KAARLI RAHVAMAJA
Kaarli küla, Mulgi vald

Esmaspäeviti kell 17.30 Õisu line-tants. Oodatud on uued ja vanad
tulijad.

KARKSI-NUIA KULTUURIKESKUS
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Näitused (avatud E–N 9–17, R 9–15)
1.–30.09 I korruse fuajees Hülle Haabi isikunäitus.
1.–30.09 II korruse fuajees Marko Mäetamme kunstinäitus „Tantra,
mantra ja kamasantra“.

Rakvere Teatri uuslavastus „Algus”.
Inglase David Eldridge’i
kirjutatud draama heidab
pilgu tänapäeva ühiskonna edukatele, sotsiaalselt
aktiivsetele inimestele, kes

Kirik avatud K–P kell 11–16.
Täname liikmeannetuste ja toetuste eest!
Annetused EELK Halliste Püha Anna koguduse nimele saad teha pangas SEB
EE881010302007156001 või koguduse nõukogu liikmete kaudu.

EELK KARKSI PEETRI KIRIKUS

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

EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS
25.09 kell 11 jumalik liturgia

ABJA KULTUURIMAJA HUVIRINGID
HOOAJAL 2022/2023

UUE-KARISTE RAHVAMAJA
Uue-Kariste küla, Mulgi vald

27.09 kell 16 Klubi 60+ hooaja avaüritus

ESMASPÄEV

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

Ühel pikale veninud peoõhtul kohtuvad mees ja
naine. Kõlab nagu tüüpilise armastusloo algus?
Kuid kas ainult?

Stseen etendusest.

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

4.10 kell 17.30–19 alustame läti keele õpet. Oodatud senised ja uued
huvilised

Julgus hüpata tundmatusse

38-aastase Laura (Silja Miks) ja 42-se Danny
(Andres Mähar) kohtumine on ühelt poolt tüüpiline,
teisalt ei ole tegelastes midagi tavapärast. Külla liiga
kauaks jäänud alalhoidlikku, heitlikku ja kohmetut
Dannyt vaadates ei näi tal
olevat just palju lootust
enesekindla ja eduka, jõuliselt mõjuva Lauraga.
Kuid paar öist tundi lubavad tegelastel näidata
enamat kui esmamulje,
avada teisele oma sügavamaid saladusi ja paotada
ehk veidigi südant, tõestab

25.09 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Jumala
hoolitsus.
9.10 kell 14 Lõikustänupüha sõna- ja palveteenistus
Igapäevane leib.
23.10 kell 14 jumalateenistus armulauaga.
Usk ja uskmatus.

Nüüdsest on jälgitav ka koguduse koduleht aadressil
karksi.eelk.ee

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJA

Pärnu 39, Mõisaküla

30.09 kell 13 Eakatepäev.

EELK HALLISTE
PÜHA ANNA KIRIKUS

18.09 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Kohvilaud.
2.10 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Kohvilaud.
9.10 kell 14 Lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga. Kohvilaud.
16.10 kell 14 jumalateenistus armulauaga. Kohvilaud.

Näitused:
1.–30.09 Tõnu Õnnepalu 60
1.–30.09 Kalamehejutud
1.–31.10 Elutarkus on väärtus
1.–31.10 Käes on uneaeg

MÕISAKÜLA RAAMATUKOGU

Klubi 5, Halliste alevik, Mulgi vald
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sellele vaatamata on äärmiselt üksildased. Mitte
enam esimeses nooruses
tegelased on esimesed
pettumused, kaotused ja
elukogemused juba kätte
saanud, kuid samas on

veel palju ees. Oma elu
suurte küsimuste lävel
seistes kohtudes ei tea
Danny ja Laura seda, mis
saab, kuid selleks, et oleks
mida oodata, on nad valmis võtma riski.
Lavastaja Tiina Mälberg
on öelnud: „Kuigi me
tahame elada turvalist
elu, käituda läbimõeldult
ja targalt, tuleb selleks, et
üldse miski saaks sündida,
olla kogu aeg valmis alguseks. Ükskõik, mida see
endaga kaasa toob.”
„Algus” jõuab KarksiNuia kultuurikeskuses
publiku ette esmaspäeval,
10. oktoobril kell 19.
RAKVERE TEATER

Kell 14 memmede tantsurühm Meelespea, juhendaja Viive Niinemäe,
alustab 3. oktoobril, ootab uusi tantsijaid.
Kell 15.30 kapell De La Rosa, ootab juhendajat ja pillimehi.
Kell 16 VOU Juuniorid, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
Kell 17 VOU Noored I, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
Kell 18 VOU Noored II, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar, ootab uusi tantsijaid.
Kell 18.30 naisansambel Viisivakk, juhendaja Anne Gomaa,
ootab uusi lauljaid.

TEISIPÄEV

Kell 17.45 miniVOU, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Angelika Tukk.
Kell 18 naiskoor Õbeäidsme, juhendaja Külli Salumäe, alustab
4. oktoobril, ootab uusi lauljaid.

KOLMAPÄEV

Kell 16 VOU Juuniorid, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
Kell 17 VOU Noored I, Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
Kell 17 laste lauluring 3–5-aastastele, juhendaja Ruth Mõttus,
alustab 5. oktoobril, ootab lauljaid koos vanemaga.
Kell 18 VOU Noored II, Abja spordi- ja tervisekeskuserohelises saalis,
juhendaja Elle Agar.
Kell 18 line-tants, juhendaja Ene-Lya Akel, alustab 5. oktoobril,
ootab uusi tantsijaid.

NELJAPÄEV

Kell 11 nunnuklubi 0,5–1,5 aastat, juhendaja Ruth Mõttus,
alustab 6. oktoobril, ootab beebisid koos vanemaga.

PÜHAPÄEV

Kell 15.30 lasteteater Cipolino, juhendajad Viive Niinemäe,
Ruth Mõttus, alustab 2. oktoobril.

12

MULGI VALLA LEHT

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
27. juulil sündis Reily Leesalu ja Maarek Varilepa perre
tütar MARIELLA
5. augustil sündis Kristel Lepiku ja Sander Nõmmsalu
perre tütar BRENDA-LIIS

1. oktoober

AIME RÄIM		

2. oktoober

16. augustil sündis Gerli Koidu ja Kristjan Kikase perre
poeg ROBIN

JAAN SOMELAR		
ANATOLII PODDUBNYI
ENE TALU		
REIN KOOV		
EDGAR RIIS		
EHA-MALL ILSEN		

20. augustil sündis Annaliis Almre ja Marko Kõva perre
tütar AMIIRA

4. oktoober

21. augustil sündis Sirli Pärna ja Andri Leppiku perre
poeg RUUDI

5. oktoober

8. augustil sündis Hälis Kampuse ja Sander Ristimägi
perre poeg REIGO

MAIMU JÄRV		

PEETER ALLIK		
MAIRE ENDERS		

KVALITEETNE KORSTNAPÜHKIMISE TEENUS

6. oktoober

AINO VIIDIK		
IGORS CERNIŠOVS

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

Kehtiv kutsetunnistus
Väljastame teostatud
tööde akti

7. oktoober

TIIU TENNO		
VAIKE RIIS		
EINO RIKKINEN		

8. oktoober
Rendile anda töökojas ruum (85 m²).
Sobib autodega tegelejale.
Teen ka maitsvaid lepasuitsukanu.
Tel 5698 5656.

Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID
Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE

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

(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

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

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

MÄLESTAME
LIIDIA HEINASAAR

ARVI SANG

20.10.1921–02.08.2022

27.03.1947–13.08.2022

IVI KASESALU

EVI VARI

18.04.1932–07.08.2022

29.12.1930–16.08.2022

AHTO JÄNES

LUULE-EHA SULTS

04.04.1936–09.08.2022

10.04.1938–01.09.2022

TRIINE LEPP

HEINO AALMAA

27.06.1992–12.08.2022

16.09.1958–01.09.2022

IRLANDA KARTAU
HILDA RÕIGAS		
ROZA KOPPEL		
NIINA MÄGI		

9. oktoober

ELVE PULIN		

87

86
86
86
85
81
81

86

83
70

93
80

87
85
70

95
91
83
80

86

10. oktoober

JUTA IKKONEN		

87

11. oktoober

ASTA PÄRNIS		
ILVI CANNON		
ILME KÜBER		

93
85
82

13. oktoober

LEHTE VIITAS		

87

14. oktoober

VILVE TURSK		

15. oktoober

75

SALME MOOR		
PEETER SCHIHALEJEV
OLVI SEPP		
HELJO REEMETS		
VELLO LIIV		
SILVI METSAVAS		
LIIA TOOMLA		

17. oktoober

KALEV KANGUR		

18. oktoober

AINO PURTSAK		
IDA SCHIHALEJEV
VALENTINA BAUM

19. oktoober

OSKAR SOOVIK		
MÄRT LOND		
JÜRI LUIK		
MAIRE NAEL		

21. oktoober

EUGEN JENTS		
REIN TARKUS		

22. oktoober

ROMUALDAS RIGERTAS

25. oktoober

ASTA PEDAJA		
ANTS JOOSEP		

26. oktoober

TATJANA NÕMMIK
KATRIN MÄGER		

89
87
86
83
83
83
70

27. oktoober

70

30. oktoober

JAAN VARI		
ERKI NÕUMEES		
MARE KUNIMÄGI		

29. oktoober

REETA METS		
ASTRID RAPP		

97
80

88

93
75

83
70

90
87
75

92
70

AILI HUMMAL		
83
EVI OJA			83
88
85
85

99
92
83
82

31. oktoober

HELMI MINSKI		
UNO-HELDUR UKE
JOHANNES JÜRISOO
MART GENTALEN		

86
86
75
70

Tasuta õigusabi HUGO.legal kaudu
OÜ HUGO on koostöös Justiitsministeeriumiga alates 2017. aasta
10. aprillist õigusabi andnud 46 673 inimesele. Abi saanute tagasiside projektile on seni olnud hea – ligi 90% on teenusega rahul
või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe
tunni ning see näitab, et esimese kahe tasuta tunniga leiavadki
lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kes saavad tasuta õigusabi?

Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle
keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on
lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.

Millises mahus tasuta õigusabi saab?

Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi ning HUGO kogemus
näitab, et esimese kahe tunniga saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades
saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning
tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele
kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi
saada. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.
Riik on selleks aastaks eraldanud tasuta ja soodustingimustel
õigusnõustamiseks kokku 678 960 euro jagu vahendeid, millest
käesolevaga on kasutatud ära pea pool. Aasta lõpuni on eelarvelisi vahendeid jäänud veel üksnes 368 148 euro ulatuses. Kuna
alates septembrist on aastast-aastasse näha hüppelist nõudluse
kasvu, siis manitseb õigusabiplatvormi HUGO.legal kaasasutaja
ning peajurist Erki Pisuke inimesi oma murede lahendamist mitte
viimasele minutile jätma, kuivõrd riigi toel õigusnõustamist saab
sellel aastal osutada üksnes järelejäänud eelarve piires. Niisamuti
paneb Pisuke südamele: „Oma õiguste efektiivne kaitse sõltub sageli õigeaegsest tegutsemisest. Näeme praktikas tihti, et kahjuks
jõutakse juristi vastuvõtule alles siis, kui piltlikult öeldes tulekahju

juba lõõmab. Õigusmured reeglina aga iseenesest kuhugi ei kao
ning professionaalne jurist ongi selleks, et isiku õiguseid parimal
viisil kaitsta. Julgustan riigi loodud head võimalust kasutama.”

Kuidas tasuta õigusabi saab?

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg
juristi vastuvõtule registreerida aadressil www.hugo.legal või
helistades telefonile 6 880 400. Valida saab kolme nõustamisvõimaluse vahel – kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel
või e-maili teel.
HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu,
Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi,
Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.

Millistes valdkondades õigusabi saab?

HUGO pakub esmatasandi nõustamise raames õigusabi kõikides
üldlevinud tsiviilõiguslikes valdkondades. Esmatasandi nõustamine tähendab nii õiguste selgitamist kui ka abi lihtsamate
dokumentide koostamisel. Kohtudokumente, v.a maksekäsu
kiirmenetluse avalduse esitamist või lapse õigusi puudutava hagi
esitamine, koostatakse eraldi tasu eest.

Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele

HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka Ukraina sõja tõttu
Eestisse saabunud isikutele. Muuhulgas pakub HUGO abi ka
üleüldiste õiguste selgitamisel nagu isiku põhiõigused, sotsiaaltoetused jms. Julgustame seeläbi ka KOV-e meie poole suunama isikuid, kellel ehk konkreetset õigusmure pole, kuid on huvi
orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie juristid räägivad eesti,
vene ja inglise keeles ning Ukraina kodanikud saavad ühendust
võtta ka läbi
Viber, Whatsapp või Telegram keskkonna, kirjutades sõnumi oma
broneerimissooviga mobiilinumbrile 5551 0340.
Lisainfo saamiseks võib helistada HUGO klienditeeninduse
telefonile numbril 6 880 400.

