
Mulgi valla  leht

Aprill ei ole ainult naljakuu, vaid ka tõsiste 
tegemiste kuu. Mulgi vallas sai Abja-Paluoja esma-
tasandi tervisekeskuse piduliku nurgakivi ürituse 
käigus pandud nurgakivi ajakapslisse käibel olevad 
Eestimaa kujutisega mündid alates ühesendisest ja 
lõpetades 2-eurosega ning ka Eesti Vabariik 100 juu-
belimünt, viimane märtsikuine Mulgi Sõna, Sakala 
ajaleht, Tartu Kiirabi ja Tartu Haigekassa poolt neid 
asutusi ilmestavad materjalid. Kokku sai materjali 
nii suur hulk, et päris tegemist oli nende ajakapslis-
se mahutamisega. Pidulikul nurgakivipanekul osa-
lesid Enn Eesmaa (riigikogu esimene aseesimees), 
Anu Valli (Haigekassa Tartu osakonna direktor),  
dr Ago Kõrgvee (SA Tartu Kiirabi juhatuse liige),  
Maimu Paumere (SA Abja Haigla juhataja),  Kalev 
Ladva (Perearst Ladva OÜ), Ürjo Mälksoo (FIE 
Perearst Ürjo Mälksoo), Kaari Lind (rahandusminis-
teeriumi peaspetsialist), Peep Sakk (Eston Ehitus AS 
juhatuse liige),  Priit Talts (Eston Ehitus AS projek-
tijuht), Kaido Pitkäärt (Infragate AS ehituse järele-
valve), Arvo Maling (Mulgi vallavolikogu esimees), 
Villu Võsa (Mulgi vallavolikogu aseesimees), Ene 
Maaten (Mulgi abivallavanem/sotsiaalvaldkonna 
juht), Arvi Meidla (Mulgi abivallavanem/Abja piir-
konna juht) ja Peeter Rahnel (Mulgi vallavanem). 
Nimekiri inimestest, kelle peas oli valge ehitaja-
kiiver ja käes mördikellu, sai pikk, kuid väärikas. 
Igalt üks kellutäis mörti tsementeeris ajakapsli 
koos õnnistuse ja heade 
soovidega aastakümneteks! 
Ürituse heaks kordamine-
kuks andsid oma parima 
Torupillitüdrukud, OÜ Abja 
Elamu, SA Abja Haigla, 
Abja Muusikakool ja Mulgi 
valla Abja piirkonna töö-
tajad, AS Eston Ehitus –  
tänusõnad neilegi.
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Pole just palju väikseid 
kohti, mille rahvas võiks 
uhkustada oma televisioo-
niga. alates maist, mil 
vaatajateni jõuab nuia 
tV esimene saade, võivad 
Karksi ümbruse inimesed 
seda teha. 

Kõlava ja mitmetähen-
dusliku (vajadusel nuiaga 
valupunkti pihta!) nime 
taga on kohaliku firma Taa-
VID Meedia ja August Kitz-
bergi nimelise gümnaasiu-
mi ühisettevõtmine.  Kooli 
meediagrupi juhendaja 
õpetaja Meila Israeli sõnul 
otsivad nad õpilastega väl-
jundit, mis poleks pelgalt 
koolisündmuste üles filmi-
mine üksnes asjaosaliste 
tarbeks. 

„Oluline on õppida  
tegema valikut, mida tasub 
jäädvustada, kuidas mater-
jali toimetada ja võimalikult 
paljudele vaatajale huvita-
vaks teha,“ sõnas õpetaja. 
Samuti aitab saadete ka-
vandamine noortel teritada 
ühiskonnakriitilist pilku. 

Kaamerahirmu ei 
tunta

Parema tulemuse nimel 
teeb meediagrupp koos-
tööd juba kogemustega 
TaaVID Meediaga, mille 
taga seisavad kaks noort 
meest: asutaja Taavi Purtsak 
ja Taavi Bergmann.  Nime-
kaimud õpetavad koolilapsi 
monteerima ning selgita-
vad filmimise kunstilist 
ja tehnilist poolt. Noori 
nõustab ka sama kooli vilist-
lane, maakonnalehe Sakala 
ajakirjanik Sigrid Koorep. 
„Minu juhendada on see 
osa, mis kätkeb kaamera 
esist poolt,“ rääkis Koorep. 
Tema rõõmsaks üllatuseks 
ei saanud eestlaste kinnine 
loomus töös takistuseks: 
„Väga palju oli neid, kes 
tahtsid kaamera ees olla.“

Meediagrupi liikmed 
Anete Loreen Saar ja Eva 
Lotta Metsa tõdesid, et  hu-
vilisi jätkus siiski ka kaadrist 
välja, sest igaüks valis rolli 
võttegrupis oma eelistus-
test ja eeldustest lähtudes. 

„Minu vastutusala on saate 
keeleline pool ja toimeta-
jatöö,“ selgitas Eva Lotta 
Metsa. Ehkki meediagrupp 
on poole suurem, moo-
dustavad tüdrukute sõnul 
kõige aktiivseima tuumiku 
seitse-kaheksa õpilast. Et 
juba esimeses saates võib 
näha intervjuud Eesti mõis-
tes kuulsuse, Karl-Erik Tau-
kariga, tundsin huvi, kas 
tuntud inimesi usutledes 
hääl värisema ei kipu. „Mul 
kunagi nooremana oli küll 
pabin sees, kui pidin in-
tervjueerima mõnda tähtsat 
inimest nagu koolidirektor 
või õpetaja,“ naerab Anete 
Loreen Saar. Tema on viien-
dat aastat meediagrupi liik-
mena nüüd juba vana kala.

Sigrid Koorepi ütlemist 
mööda on nad õpilaste-
ga rääkinud ajakirjanduse 
alustõdedest ja teooriast 
ning asunud praktika kal-
lale – esimesed videointerv-
juud ja lugude katteplaa-
nidki filmitud. „Jutustada 
võib palju, et toimida tuleb 
nii või teisiti, aga kõige 
enam on siiski kasu asja 
läbi tegemisest ja hilisemast 
analüüsist.“ Ajakirjaniku 
sõnul on oluline nii eel-
töö taustainfo hankimisel, 
et mitte sattuda väheste 

teadmiste tõttu võtte ajal 
piinlikkusse olukorda, kui 
ka oskus piirata „musta“ 
materjali hulka. „Noored on 
öelnud, et varem valimatult 
üles filmitud liiga ohtrast 
materjalist ei käi nende jaks 
pärast enam üle.“

Reklaamitakse 
sotsiaalmeedias
Esimeses saate teema-

dena nimetavad õpilased 
Mulgi pidu, Lille-Astra Ar-
raste  pingi avamist, Karksi 
maanteejooksu, Mulgi valla 
ujumise meistreid, gümnaa-
siumi lõpukellapidu, POP 
Cafe omanikuvahetust ja 
taasavamist. Meediahuvili-
sed loodavad kokku panna 
pooletunnise programmi, 
mis on nii informatiivne kui 
meelelahutuslik. Nuia TV 
jõuab vaatajateni Youtube 
kanali kaudu. Kui sagedasti 
hakkavad saated valmima, 
tegijad praegu veel lubada 
ei söanda, liiatigi seisab ees 
suvevaheaeg.

 „Esialgu arvan küll, et 
kord kuus on ehk palju, sest 
see töö käib ju õpilastel koo-
li ja muu huvihariduse kõr-
valt. Eks hiljem kogemuste 
lisandudes muutub me 
tegevus operatiivsemaks,“ 

lausus Sigrid Koorep. Aja-
kirjanik toonitas, et kogu-
konnale oluliste teema-
de käsitlemise ja ekraanilt 
nähtava tulemuse kõrval 
on nende teiseks suureks 
eesmärgiks kasvatada tead-
likke, ajakirjanduseetikast 
hoolivaid  ja oskajaid noori, 
kes on võimelised oman-
datut edasi andma ning 
järjepidevust hoidma – on 
ju koolil meediaga tegele-
miseks väga tõhus tehnika 
ja hiljuti lõpetanute hulgas 
selles valdkonnas suurepä-
raste teadmistega inimesi.

Küsimusele, kuidas ette-
võtmine ennast reklaamida 
kavatseb, vastas Anete Lo-
reen Saar, et eelkõige proo-
vivad nad selleks kasutada 
sotsiaalmeediat, samuti 
hakkavad noored teletöö-
tajad kandma asjakoha-
se logoga rõivaid. Niisiis,  
nähes Nuia TV embleemi 
ja mikrofoniga poissi või 
tüdrukut kammige tukka 
või põgenege – ikka vasta-
valt sellele, kas teis leidub 
teletähe ainest või mitte.

Katrin Johanson
AKG õpetaja

Karksi kandi elanike võimalus teletäheks 
saada paraneb märgatavalt

Helendavatel ekraanidel on kombeks kõiki ruumisviibijaid paratamatult lummata. 
                       Foto: Taavi Purtsak 

Nurgakivi panekuks oli kohale tulnud tähtsaid mehi. 
Foto: Lauri Sepp
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Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 9. aprillist 2018. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018. 
Programmi eesmärk on tagada  hajaasustusega maapiirkon-
dades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata 
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüs-
teemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapi-
damine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad  taotleda  füüsilised isikud, kelle alaline elukoht 
rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad 
toetust taotlevad. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik 
veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 
6500  eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie 
eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa. 
Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku 
projekti kuludest. 

Taotlus koos vajalike lisadega esitada hiljemalt 11.06.2018 
allkirjastatuna paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mulgi val-
lavalitsusele Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või mulgi@mulgivald.ee 
Võimalus esitada ka Mulgi valla OMA ELAMISPIIRKONNAS: 
Halliste piirkond, Leerimaja, Kulla küla või anneli@mulgivald.ee; 
Abja piirkond, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või arvi@mulgivald.ee;
Karksi piirkond, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia või karksi@mulgivald.ee. 

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:
Hajaasustuse   programm 2018,  https://www.riigiteataja.ee/
akt/126022018007
Taotlusdokumendid,  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-
programm/#articleblock-Taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida: 
Arvi Meidla telefon 4354793, e-post arvi@mulgivald.ee või 
Anneli Pälsing  telefon 4363185, e-post anneli@mulgivald.ee

Mulgi vallavalitsuse 03.04.2018 istungil võeti vastu 
39 korraldust. 

•	 Kehtestati	 liikluspiirang	 avalikult	 kasutatavatel	 kohalikel	
teedel.	

•	 Väljastati	kasutusluba.
•	 Määrati	katastriüksuse	jagamisel	koha-aadress	ja	määrati	maa	
sihtotstarve.

•	 Arutati	 eraisikute	 avalduste	 alusel	 korraldatud	 jäätmeveo	
küsimusi.

•	 Anti	raieload.
•	 Valla	eelarvelistest	vahenditest	 raha	eraldamiseks	anti	välja	
korraldusi.	

•	 Arutati	sotsiaalküsimusi	ja	anti	korraldused	erinevate	sotsiaal-
toetuste	maksmiseks.

•	 Anti	luba	avaliku	ürituse	korraldamiseks.
•	 Kinnitati	enampakkumise	tulemused.
•	 Anti	 korraldus	Abja-Paluoja	 linnas	Oru	 tänava	 parklasse		
teavitava	tahvli	paigaldamine.

•	 Anti	projekteerimistingimused	detailplaneeringu	koostamise	
kohustuse	puudumisel.

•	 Kooskõlastati	AS	Iivakivi	veeteenuse	hinnad.	
•	 Lubati	sõlmida	Rahumäe	2a	ruumide	üürilepingud	vastavalt	
esitatud	avaldustele.

•	 Arutati	Karksi-Nuia	Pensionäride	Ühenduse	pöördumist.
•	 Otsustati	 aprillikuu	volikogu	 istungile	 saata	 13	määruse	 ja		
8	otsuse	eelnõud.

Mulgi vallavalitsuse 09.04.2018 istungil võeti vastu 
1 korraldus.

•	 Anti	 korraldus	valla	 eelarvelistest	 vahenditest	 raha	 eralda-
miseks.

•	 Aprillikuu	volikogu	istungile	otsustati	esitada	2	otsuse	eelnõud.	
•	 Määruse	eelnõu	„Mulgi	vallavara	valitsemise	kord“	otsustati	
koos	kahe	muudatusettepanekuga	saata	volikogule	arutami-
seks.

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT

VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT

Vallavolikogu	 esimehe	Arvo	Malingu	 poole	 saab	 pöörduda		
e-kirjaga	 aadressil	 arvo.maling@mulgivald.ee	 või	 telefonil		
528	4740.	
Vajadusel	saab	kohtumise	aja	 ja	koha	kokku	leppida	samadel	
kontaktidel	või	pöördudes	valla	kantseleisse.

Mulgi vallavolikogu esimehe kontakt

Info tänavuse „Teeme 
ära!“ talgupäeva plaanide 
ja kaasalöömise võimaluste 
kohta. Talgupäev toimub 
nagu ikka maikuu esimesel 
laupäeval, 5. mail. Kõik 
inimesed, organisatsioonid 
ja asutused on oodatud 
oma talgud kirja pane-
ma talguveebi aadressil 
www.teemeara.ee, et need 
kajastuksid ühisel talgu-
kaardil. Kui 5. mai mingil 
põhjusel talgute päevaks 
ei sobi, siis oodatud on ka 
talgupäeva-eelsel ja järgsel 
nädalal toimuvad ettevõt-
mised. Nagu juba tavaks, 
saab iga talgukorraldaja 
ise otsustada, millised tööd 
ja tegemised talgupäeval 
ühiselt ette võetakse. Ent 
mõne võimaliku talgutee-
ma pakume välja  „Teeme 
ära!“meeskonna poolt. Sel 
aastal kutsume koostöös 
EV100 korraldusmeeskon-
naga kaunistama enda 
elukeskkonda kodukihel-
konna traditsioonidest pä-
rit värvide ja mustritega, 
luues nii elava sideme mi-
neviku ja tänapäeva va-
hel. Talgute stardipaketiga 
jõuab igasse talgupaika 
Eesti Rahva Muuseumi 

kuraatori Reet Piiri koos-
tatud raamat „Eesti kihel-
kondade värvid“, mis on 
varustatud vajalike värvi-
koodidega, et igaüks võiks 
hõlpsasti leida vajaliku 
värvikombinatsioon kodu-
kihelkonna värvidest.

Kihelkonnavärvidesse 
sobib värvida kõike, mis 
talgutel värskendamist 
vajab: bussiootepaviljoni, 
postkastialuse, piirdeaia, 
külamaja istepingid, kuuri- 
ja aidauksed, lillekastid või 
köögikapid. Lähem info, 
soovitused ja nõuanded 
on koondatud lehele www.
teemeara.ee/talgujuhile/
kihelkonnavarvid.

Tööpäeva tähtis osa on 
ka talgutoit ja sel aastal 
pöörame sellele rohkem 
tähelepanu ning kutsu-
me üles pakkuma talgutel 
piirkonnale omaseid toite, 
hõimutoite või põnevaid 
rahvustoite kaugemalt.

Euroopa kultuuripä-
randi aasta raames koos 
Kultuuriministeeriumiga 
ette valmistatud algatuse 
kohta saab lähemalt lugeda 
www.teemeara.ee/talguju-
hile/talgutoit.

Omavalitsused on väga 

oodatud talgupäeval just 
omale sobival moel kaasa 
lööma: korraldama ise tal-
guid või olema nõu ja in-
foga abiks kohalike talgute 
eestvedajaile. Üha enam 
omavalitsusi on leidnud 
võimaluse toetada ette-
võtmisi talgusupiga, prü-
gikonteineriga, liivakoor-
maga laste mänguväljakule 
või muu tarvilikuga. Talgu-
juhtidele võivad marjaks 
kuluda viited asjakohastele 
õigusaktidele, kooskõlas-
tust või infot andvatele rii-
giasutustele või soovitused 
koostööks kohalike ette-
võtjatega. Mida parem on 
kontakt ja koostöö kohalike 
elanike, organisatsioonide, 
ettevõtjate ja omavalitsuse 
vahel, seda rohkem saab 
ühiselt tehtud!

Kui teil on oma vallas 
või linnas talgute korral-
dajatele abipakkumisi, pa-
lume anda sellest teada 
aadressil info@teemeara.
ee ning me lisame info 
Teeme Ära kodulehele, et 
see talgujuhtidele kergesti 
leitav oleks.

Soovitame ka omavalit-
suste poolt korraldatavad 
kevadised heakorra- või 

muud talgud Teeme Ära 
lehele kirja panna. See on 
heaks täiendavaks infoka-
naliks elanike teavitamisel 
ning ühtlasi olete seeläbi 
esindatud üle-eestilisel 
talgukaardil. Kirjapane-
kuks palume täita lihtsa 
veebivormi aadressil www.
teemeara.ee. Seejuures saa-
te ise valida, kas soovite, et 
talguliste registreerimine 
toimub Teeme Ära lehe 
kaudu või märkida, et tal-
gulised on juba olemas.

„Teeme ära!“ talgupäeva 
eesmärk on edendada ko-
danike aktiivset eluhoiakut 
ja tugevdada kohalikke 
kogukondi, suurendades 
aasta-aastalt inimeste har-
jumust ise oma elukesk-
konna heaks ühiselt käed 
külge panna.

Igas maakonnas tegut-
seb vabatahtlik talgupäeva 
koordinaator, kelle kon-
taktid leiab „Teeme ära!“ 
kodulehelt. Kogu info ja 
abimaterjalid talgupäeva 
ettevalmistamiseks on aad-
ressil www.teemeara.ee.

tarmo tüür
„Teeme ära!“talgupäeva 

eestvedaja

“Teeme ära!” 2018

Veeteenuse hinnad muutuvad

1. maist 2018 kallinevad vee- ja reoveetariifid Karksi-
Nuias, Karksi ja Polli külas.

Seoses tootmiskulude kallinemisega ning tagamaks 
veeteenuse jätkusuutlikku arengut, seadusega sätes-
tatud joogivee kvaliteeti ning loodusesse juhitava reo-
vee normide vastavust kehtivatele keskkonnanõuetele, 
tõuseb alates 1. maist veeteenuse hind füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele.

Veeteenuse hind füüsilistele isikutele: 
Tasu võetud vee eest       1,30 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 €/m³

Veeteenuse hind kokku       3,25 €/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga      3,90 €/m³

Veeteenuse hind juriidilistele isikutele: 
Tasu võetud vee eest       1,36 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,05 €/m³

Veeteenuse hind kokku       3,41 €/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga      4,09 €/m³

Alus:  ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus § 14², 
„Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri“ ja AS Iivakivi taotlus 27.03.2018. 

Hinnaotsus on kinnitatud Mulgi Vallavalitsuse 
korraldusega nr 210, 03.04.2018.

UrMAs sUUrPUU
AS Iivakivi juhataja

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 
2018 AASTA TAOTLUSTE 
ESITAMINE ALGAS 9. APRILLIL  

21. märtsi istungil

Osa	võtsid	volikogu	liikmed:	Eveli	Allik,	Kerti	Einstein,	
Imre	Jugomäe,	Leo	Liiber,	Arvo	Maling,	Ürjo	Mälksoo,	
Reet	Paju,	Jüri	Patune,	Eneli	Põder,	Andres	Rõigas,	Mari	
Saarela,	Tarmo	Simson,	Raimond	Tammoja,	Rein	Tarkus,	
Taimo	Tugi,	Siret	Vene,	Taevo	Viitas,	Villu	Võsa.	Puudu-
sid:	Kati	Kuusk,	Anne	Ladva,	Arne	Lohu.

Otsustati	 jätta	 rahuldamata	Elle	Toomi	vaie	ning	 jätta	
jõusse	Mulgi	Vallavolikogu	20.	detsembri	2017	otsus	nr	15	
„Sundvalduse	seadmine“.

Algatati	Mulgi	 valla	 arengukava	koostamine	 aastateks	
2019	kuni	 2025	 ja	 vallavalitsusele	 tehti	 ülesandeks	 selle	
koostamine.

Anti	 vallavalitsusele	 luba	 võõrandada	 otsustuskorras	
Mulgi	valla	omandis	olev	kinnistu	aadressil	Kiikre	 tn	27	
Mõisaküla	linn	Mulgi	vald	Viljandi	maakond	(pindala	4349	
m²)	Gunnar	Koitmaale	hinnaga	5000	eurot.

Tehti	muudatus	 vallavolikogu	 20.	 detsembri	 2017.	 a	
otsusega	kinnitatud	revisjonikomisjoni	koosseisus	ja	vabas-
tati	komisjoni	liikme	kohustustest	Anne	Ladva	ning	uueks	
liikmeks	valiti	Rein	Tarkus.

Anti	 vallavalitsusele	 luba	maksta	 vabade	 eelarveliste	
vahendite	olemasolul	toetust	kuni	5000	eurot	Mulgi	valla	
mittetulundusühingutele	 Põllumajanduse	Registrite	 ja	
Informatsiooni	Ameti	poolt	rahastatud	projektide	elluvii-
miseks.

Määrati	huvide	deklaratsioonide	registrile	deklarantide	
alusandmete	 esitajaks	 vallasekretär	 ja	 anti	 vallavolikogu	
revisjonikomisjonile	 õigus	kontrollida	 korruptsioonivas-
tase	seaduse	§	13	lõike	1	punktis	2	nimetatud	ametiisikute	
deklaratsioone.

Moodustati	Mulgi	valla	valimiskomisjon	5-liikmelisena.	
Esimees	vallasekretär	Milja	Janson	ja	liikmed	Inge	Dobrus,	
Leili	Ruus,	Reet	Pramann,	Tõnis	Laurik	ning	asendusliik-
med	Sirje	Lepikson,	Liisi	Rääbus.

Arutati	I	lugemisel	Mulgi	vallavara	valitsemise	korda.
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   Foto: Anneli Pälsing.

AJA LUGU

Lämba talu elumaja 1940. aastal. Hoone ehitusaasta 1860, Halliste kihelkonna esimene 
häärber-talumaja.                                                               Foto: Mõisaküla muuseumi kogudest

„Talupere toidulaud – söö selleks, et jõuaksid 
teha tööd ja elada“

Just praegu on õige aeg  
pidada plaane kevadisteks 
talgutöödeks. Mõtiskleda, 
mida sel aastal ette võtta, keda 
appi kutsuda ja kuidas töid 
kõige paremini korraldada 
ning see kõik ka talguvee-
bis www.teemeara.ee kirja 
panna. Ka sel aastal on tal-
gukevade haripunkt maikuu 
esimesel nädalavahetusel,  
5. mail, mil toimub üle-eesti-
line „Teeme ära!“ talgupäev.

Mida teha?
Kuigi inimesed Eestis 

teavad ise väga hästi, mis 
tööd kodukohas kõige enam  
tegemist tahavad, pakume 
ka seekord talguteemasid 
omalt poolt välja. Eesti 100. 
sünnipäeva aastal tahame 
muuta meie elukeskkonda 
rõõmsamaks, kinkides Ees-
tile kodukihelkonna värve 
ning kultuuripärandile mõel-

des rikastada talgulauda piir-
konna, hõimu- või rahvustoi-
tudega. Koostöös Omnivaga 
saab paigaldada ühiseid 
postkaste, valmis tuleb teha 
ainult postkastide alus.

Kihelkonnavärvides 
Eestimaa

Koos EV100 korraldus-
meeskonnaga kutsume 
inimesi kaunistama enda 

elukeskkonda kodukihel-
konna traditsioonidest pärit 
värvide ja mustritega, luues 
nii elava sideme mineviku ja 
tänapäeva vahel. Tänavuse 
talgute stardipaketiga jõuab 
igasse talgupaika Eesti Rahva 
Muuseumi kuraatori Reet 
Piiri koostatud raamat „Eesti 
kihelkondade värvid“, mis 
on varustatud värvikoodide-
ga, et igaüks võiks hõlpsasti 
leida vajaliku kombinatsioo-

ni. Kihelkonnavärvidesse 
sobib värvida kõike, mis 
talgutel värskendamist va-
jab – bussiootepaviljoni, 
postkastialuse, piirdeaia, 
külamaja istepingid, kuuri- 
ja aidauksed, lillekastid või 
köögikapid. Värve saab osta 
ehituskauplustest üle Eesti. 
Bauhof paneb talgupaketti 
ka sooduskupongi, millega 
osta nii värve kui ka muid 
kaupu soodsamalt ning  

Vivacolori kodulehelt leiab 
triipude värvimise ideid ja 
värvimise õpetuse videoid.

Ootame talgutele nii sind 
kui sinu sõpru-tuttavaid!

I l u s a t  t a l g u k e v a d e t  
soovides

enn sarV 
„Teeme ära!“ 

Viljandimaa koordinaator

Läheneb ,,Teeme ära!’’ talgupäev!

Möödas on paastuaeg ja 
lihavõttepühad. Kõik teame 
ütlust:“ Söö selleks, et elada. 
Ära ela selleks, et süüa“. 
Letid on toidukaupade all 
lookas. Juba leivasortide 
valik on nii lai, et eestlaste 
põlise toidu valimisega lä-
heb poes aega, mis siis veel 
leivakõrvasest rääkida. 

Noorem põlvkond ei mä-
leta toidutalonge ega tühje 
poelette. Praegu ei kujuta 
keegi ettegi, et peaks 300 
grammi vorsti saamiseks 
mitu tundi järjekorras seis-
ma ... Jah, leib on vanem kui 
meie ja toitu tuleb austada. 
Toiduga ei mängita. Selleks 
on välja mõeldud mängu-
asjad.

Ka eakamad on oma hoia-
kuid muutnud. Üks vanem 
külastaja lausus, et tema 
enam aias juurvilju ei kas-
vata. Poest on kõike saada. 
Peet on pestud, keedetud, 
kooritud ja pakitud. Por-
gand kuubikutena külmi-
kus ja kartulit saab turult 
osta. Kuid oli aegu, mil toitu 
tõeliselt austati ja mahakuk-
kunud leivapalukesele anti 
suud. Leiba ei asetatud selili 
lauale ega jäetud lahtilõi-
gatud pätsiotsa välisukse 
suunas. Lihtsad tõed ja 
kombed, mida järgida ning 
elus edasi kanda.

Muuseumis on Peeter 
Raska (1905–1993) kirja 
pandud mälestused Lämba 
talu elust-olust. Peatükist 
„Lämba talu – pere toit-
lustamisest ja toitude val-
mistamisest“ saab lugeda: 
„Taludes oli üldiselt välja 
kujunenud olukord, kus 
talu tööd tegevad inimesed 
olid talu toidul. Töötajate 
arv olenes talu suurusest. 
Lämba talus oli põllumaad 
100 Riia-vakamaad, 4 töö-
hobust, 20 veist ja lam-
mast, sigu talvel 5-6, suvel 
12-15. Töörahvast suvel: 
2 meestöölist, karjane ja 2 
naisteenijat. Hooajatöödel 
olid suureks abiks alatares 
elavad neli perekonda, kes 
oma ülevalpidamise teeni-
sid talust.

Peamiseks toiduks olid 
leib, liha, piim ning kartu-
list ja teraviljasaadustest 
valmistatud pudrud ning 
supid. Talus, pere toitlus-

tamisel, olid omad toidu 
valmistamise kombed. See 
oli sama nagu omade rah-
variiete kandmine erine-
vais paigus. Näiteks üks 
toitudest, mida valmistati 
Voltvetis Saarde kihelkon-
nas, oli „tangu-kartula-
sega-puder“. Seda putru 
minu ema, kes oli sündinud 
ja kasvanud Abja-Perakülas 
Tõlla talus oma perele ei 
pakkunud kunagi. Ta tä-
hendas selle kohta, et „See 
on Volbakute toit, seda Hal-
listes ei sööda“. See väljen-
dus oli kuidagi halvustav.

Pere toitlustamise kü-
simus oli väga tähtis talu 
olemasolule ja tulevikule. 
Et majapidamine edukalt 
areneks, oli vaja töötajaid. 
Ja just toit oli see, millega 
tagati töötegija hea mee-
leolu. Taludes, kus pere 
toitlustamine oli laitmata, 
seal polnud kunagi puudu 
korralikkudest teenijatest. 
Palk oli teiseks, kuid täht-
sam oli alati, et töötegija 
kõht oleks täis.

Niisugune oli minu ema, 
Lämba talu perenaise suh-
tumine oma teenijatesse. 
Leivasuutäit ei keelatud 
kellelegi, ükskõik millal. 
Leib, või ja suutäis soolast 
oli toidukapis või sahvris 
kõigile kättesaadav. Ema 
elas oma elu piibliraamatu 
tõdede järele. Ka siin oli 
põhimõtteks, et „Ära seo 
pahma tallavale hobusele 
suud kinni“. Hooajati tapeti 

sügisel lambaid ja kevadel 
vasikaid. See liha tarvi-
tati värskelt. Sigu tapeti 
jao kaupa mardipäevast 
kuni jõuludeni ja seda liha 
siis soolati. Liha hoidmine 
külmemal ajal oli lihtsam. 
Liha soolati suurtesse puu-
nõudesse – tiinidesse. Tiin 
oli tugev, ovaalse põhjaga 
puunõu, vitsutatud puu 
vitsadega ja mahutavusega 
150–200 kg liha. Liha asetati 
tiini parajaks lõigatud tük-
kidena. Singid jäeti terveks. 
Soolatud lihal vahetati sool-
vett. See keedeti ringi, lisati 
soola veel juurde. Soolvesi 
oli soola poolest siis paras, 
kui sinna asetatud kana-
muna ujus pinnal. Kevadel 
võeti singid välja ja asetati 
sauna lae alla ja anti 3–4 
päeva tugevat lepapuu suit-
su. Suitsuliha oli tarvilik, 
seda anti suvel piimasuppi-
de kõrvale. Ja sai heinatöö 
ajal põllule kaasa võtta. 
Niiviisi soolatud liha seisis 
aasta ringi, mis oli talupere 
toitlustamisel põhiline toit.

Kui hakati looma koha-
likke põllumeeste seltse, 
siis nende kõrval alustasid 
tegevust perenaiste seltsid. 
Nende ülesanne oligi pea-
miselt kodumajanduse ja 
toitlustamise edendamine. 
Korraldati toiduvalmistami-
se kursusi, milledest osavõtt 
oli rohke ja isegi mehed olid 
neist huvitatud ja võtsid osa.

Lämbal koosnes pere tihti 
mitmest kandist tulnud 

inimestest – oli Saaremaalt, 
Petserimaalt ja 1937–1940 
aastatel ka töölisi Poolast. 
Nad kõik olid toidu suhtes 
vähenõudlikud, kuid kartu-
list hoolisid nad kõik. Poola 
naisteenija palus, et lubataks 
neil pühapäeviti valmistada 
Poola toitusid. Meil selle vas-
tu muidugi midagi ei olnud. 
Nad tegid pliinisid – riivitud 
toored kartulid segati vä-
hese püülijahuga, maitseks 
soola. Valati päevalilleõliga 
kaetud pannile 1 cm paksu-
ne kiht seda kartulisegu ja 
küpsetati ahjus. Lauale anti 
kuumalt, parajaks lõigatud 
tükkidena. See toit oli meil 
harilikult pühapäeviti lõu-
nalaual.“

Vanemad ja keskealised 
on saanud süüa puhast ja 
keemiavaba omal aiamaal 
kasvanud toiduainetest 
tehtud sööke. Kirju-mirju 
pakimajandus ning uued 
nõuded toidule on toonud 
kaasa mõiste „mahetoit“. 
Võib tõdeda, et aegu tagasi 
ainult mahetoitu söödigi. 
Ja vaevalt, et keegi dieedile 
või kaloritele mõtles. Sest 
töö tahtis tegemist ja seda 
lihtsalt pidi jõudma teha.

Järgmises ajalooveerus 
kirjutan pikemalt Lämba 
talus pakutud söökidest ja 
jookidest.

anu laarmann
Mõisaküla muuseumi 

juhataja

EESTI VABARIIK 100
7. osa Killukesi Õisu  Mõisa Laenu-

Raamatukogu asutamisest 3.
(Algus veebruarikuu Mulgi Sõnas)

Paaril esimesel aastal (1883–1885) oli Õisu Mõisa Laenu-
Raamatukogu tegevus väga viljakas. Juhatusel oli tavaks 
kord kuus koos käia, et arutada kogu laiendamise plaane. 
1891 a. oli raamatuid juba üle 400 eksemplari. Eestseisus, 
koguhoidja J. Kikkas ja tema abi M. Rebane hankisid värs-
kema mõttelaadiga raamatuid. Nõnda võis kogust leida 
maarahvale vajalikke teoseid, mis ei lahutanud ainult meelt, 
vaid toitsid ka mõistust. Näiteks võiks tuua pika pealkirjaga 
“Põllomehhe ait. Õpetatakse: lojuste arstimist, mesilaste pid-
damist, vilja seemne leutamist, ölle prulimist, sebi keetmist, 
seemne külvamist, kaapsta taimede kasvatamist ja löppotsas: 
pöllend ja raiutud havade parrandamist (2. tr. Pernus, 1863). 
Olid ka F. R. Kreutzwaldi “Kodutohter”, “Vina katk”, “Paar 
sammokest rändamise teed” ja teised Lauluisa populaarsed 
kirjatööd. Kogus leidusid veel “Kalevi poeg”, “Don Quijote”, 
“Luige Laos”, “Maimu”. 

H. Kärner on raamatukogust kirjutanud: 
“Mis puutub asutatud raamatukogu sisulisse külge, siis sisaldas 

see kõik tolleaegse parima kirjanduse ja kuna raamatuid ilmus tol 
ajal veel vähe, siis võib ütelda, et kogusse muretseti kõik ilmuv 
eestikeelne kirjandus.”

Iseloomustav on raamatukogu täiendamise suhtes proto-
koll 30. juunist 1883 a., millest näeme ka ärkamisaja tähtsa-
mate tegelaste osavõttu maa hariduspüüetest:

“….Ka teatas veel seesama kõneleja (J. Orrav), et ta dr. M. 
Veskega, kes siit läbi reisis, jutul olnud ja see mõned raamatute 
nimed, mis oma tähtsuse poolest teiste ees seisavad, kõnelejale üles 
annud. Veel olevat dr. Veske soovinud iga aasta meie raamatukogu 
seisust aruannet Eesti Kirjameestele sisse saata.”

Tol ajal oli suureks küsimuseks see, kuidas ilmuvate raa-
matute kohta andmeid saaks. Pöörduti ka lugejate poole, 
et nad teada annaksid kui teavad milliseid uusi raamatuid 
on ilmunud. Raamatute muretsemiseks summasid leidus, 
ka ei olevat mõisnik teinud mingeid ettekirjutisi raamatute 
valikus.

Kuidas kogus leiduvaid raamatuid lugejatele  tutvustada, 
selle kohta saab lugeda protokollist:

“Perisherra andis nõu, üks “Ruttukirjutaja (Hektograph ehk 
Sajakordne kirjutaja) muretseda. Arvati hääks.” Ning selle kasu-
tamisest: “Muidugi peab kogupidaja ehk üks kõik, kes seda kirju-
tamist toimetab iga poogna pealt vaeva väärilist tasumist (palka) 
saama. On “sajakordne kirjutaja” muretsetud, siis võib raamatute 
nimekiri kirjutatud saada, et inimesed igaüks juba oma kodus ära 
näha võivad, missugused raamatud kogus ja missuguseid nemad 
lugeda soovivad.”

Raamatute nimekirja jaoks on muretsetud vastavad nime-
kirjade raamatud, kus muretsetud raamatud registreeritakse. 
Nende “nööriraamatute” muretsemisest ja väärtuse hinda-
misest loeme 1883 a. protokolliraamatust:

“President andis ette, et ta Raamatukogu korraspidamise jaoks 
4 suurt nööriraamatut on ostnud; raamatud on kõigiti kõlblikud 
ja kaunid; nende hind on ühte kokku 8 rubla hõbedat”.

Kuidas nimekirjad olid korraldatud, sellest protokollid ei 
kõnele, küll aga peetakse järgmist nõu:

“Lugemise raamatuile esimese kaane peale tarvis üks sildike 
trükkida lasta, kus raamatu number ja hind, lugemise aeg, luge-
mise hind (tarvitamistasu) aasta ja nädala pealt ja märkused ja 
tähelepanemised raamatu hoidmise kohta peal seisavad”.

 (Järgneb)
anne JärVis

Õisu raamatukogu juhataja
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12.–13. aprillil oli võimalus 
Kilingi-nõmme, mõisakü-
la ja abja-Paluoja noortel 
käia õppereisil saaremaal. 
reis toimus Viljandimaa 
koostööprojekti „noorelt 
noorele“ raames, mille pea-
korraldaja oli Kilingi-nõmme  
vabaajakeskus. reisi eesmärk 
oli noortele tutvustada seal-
seid koole ja noortekeskusi 
ning tutvuda saare noorte 
vaba aja tegemistega. 

Reis oli 2-päevane, ööbimi-
sega Rüütli hotellis, kus noo-
red said kasutada nii spaad kui 
ka jõusaali. Kokku külastasime 
kolme kooli (Muhu ja Kärla 
põhikool, Leisi keskkool) ja 
viite noortekeskust (Muhu, 
Valjala, Kuressaare, Kärla, 
Orissaare). Vastuvõtt oli igati 

soe ja sõbralik, nagu saarlaste-
le ikka kohane. Ja ega meiegi ei 
lakanud neid üllatamast, sest 
iga kohtumise lõpus kinkis iga 
keskus omalt poolt meeneid, 
mis jätaksid väikese mälestuse 
nii Saarde vallast kui killuke 
rõõmu uuest Mulgi vallast.

Lisaks sai käidud Kaa-
li kraatrit uudistamas, giidi  
vahendusel tehtud ekskur-
sioon Kuressaare lossis, mölla-
tud Panga pangal ja eriti meel-
dis noortele Angla tuulikute 
kohvikus kaks vabalt ringi 
jalutavat kilpkonna – Oskar 
ja Oksana.

Küsisime ka noortelt enes-
telt, et mida see reis neile 
andis:

„ M a  õ p p i s i n  t u n d m a 
Saaremaa ajalugu,  mõist-
ma saarlasi ja väärtustama  

Eestimaad“;
„Ma õppisin ära lühendi 

„AOÄ“, mis tähendab muhulaste 
jaoks: „Aja hobune ära!“;

„Mulle meeldis näha teisi 
noortekeskusi ja koole ning mida 
oma noortekeskuses paremaks 
teha“;

„Saaremaal on nii ilus ja 
puhas, seal on palju huvitavaid 
kohti“;

„Paljud Saaremaa“ nortsid“ 
on heal järjel kuna neil on oma 
bänditoad koos tehnika- ja pil-
lidega lisaks veel oma stuudio“;

„Üllatas, et koolides õpilaste 
arv kasvab“;

„Sain reisilt palju kogemusi 
ja ideid. Sain teada, et noored ise 
võivad oma mõtete elluviimiseks 
projekte kirjutada“;

„Mulle meeldis reis väga, 
eriti spaas ujuda“;

„Said teada, et hotellis tuleks 
olla vaiksem ja rahulikum“;

„Kuna kauplustes olid toidud 
kallimad kui meil, proovisin raha 
säästa“;

„Õppisin kuidas kaks päeva 
ilma emata hakkama saada“;

„Praamisõit oli vägev“;
„Kõik noortekad olid väga  

toredad, aga meie noortekas on 
ikka rohkem kodusem ja mõnu-
sam!“

                   

Mulgi ja Saarde valla noorte seiklused Saaremaal

Kontsertsari „Muusika 100 
Eestimaale“ on koostööprojekt, 
mille korraldavad Abja kultuu-
rimaja ja Uus Kontsert. Projekti 
ajal toodi rahvale kuulamiseks 
kolm klassikalise suunitlusega 
kontserti. Esimesel kontserdil, 
3. veebruaril toimus kontsert 
„Rännak rõõmu allikale“, kus 
musitseeris Robert Jürjendal 
kitarridel ning oma sõna ja 
mõtted tõi inimesteni Jaan 
Tammsalu. 

15. märtsil kõlasid laval kla-
veri- ja tšellohelid, kui kultuu-
rimaja külastasid Age Juurikas 
ja Silvia Ilves. Nende poolt 
kanti ette Brahmsi, Paganini, 
Prokofjevi ja Granadose muu-
sikat. 

Kontsertsarja lõpetasid 
aga klassikatähed Leedust. 
Trio kooseisus Tadas Motiecius 
(akordion), Dalia Dédiniskaité 
(viiul) ja Gleb Pyšniak (tšello) 
andis sedavõrd võimsa etteas-
te, et kontserdi lõpus aplodee-
ris publik püsti seistes.

Hea oli vaadata, et kont-
sertide ajal istus saalis palju 
kooliõpilasi. Seda tänu õpetaja 
Kadi Kasele, kes proovib klas-
sikalise muusika vastu noortes 
huvi äratada.

 Projekt „Muusika 100 Ees-
timaale“ toimus tänu Eesti 
Kultuurkapitali ja Eesti Kul-
tuurkapitali Viljandi Ekspert-
grupi toetusele.

Järgmiseks hooajaks on 
Abja kultuurimajal mitu kont-
sert juba kokku lepitud, kuid 
nendest räägime sügisel.

Kuulamiseni!  

lauri sePP

11. aprillil toimus Abja kultuurimaja väikeses saalis 
Hollandi õhtu, kus vabatahtlik Esther de Hoog tutvustas 
oma kodumaad ja kostitas külalisi Hollandi rahvustoi-
tudega. Esther elab ja töötab vabatahtlikuna Viljandis 
eelmise aasta septembrist alates ja rõõmustab eriti kevade 
saabumise üle peale tema jaoks nii harjumatult pikka ja 
lumist talve. Ta tõi võrdluseks välja huvitavaid fakte nii 
Hollandi kui ka Eesti kohta. Näiteks, et meie lauskmaa 
on võrreldes Hollandiga vägagi künklik ja Hollandis 
on iga inimese kohta vähemalt 3 jalgratast ning ta väga 
igatseb juba jalgrattaga liikumist pärast pikka talve. 
Hollandlaste toidud on meile tuttavad, sest nad söövad 
sarnaselt meiega palju kartulit, liha ja köögivilja. Erine-
valt eestlastest armastavad hollandlased väga lagritsat 
ja seda nii soolase kui magusa näksina. Estheri arvates 
naeratavad eestlased hollandlastest harvemini, seega 
oleme rõõmsad ja naudime kevadet. Aitäh Esther, oli 
meeleolukas ja hariv õhtu!

anu laas

Helari Tehver – III koht akordionistide 
konkursil Keilas

24. märtsil toimus Pärnus 
üleriigilise akordionikon-
kursi lääne-Pärnu piirkonna 
regionaalvoor, kus oma vanu-
serühma parim ja üks finaali 
pääsejatest oli abja muusika-
kooli akordioniõpilane helari 
tehver.

Lõppvoor toimus 7. aprillil 
Keilas. Taaskord pakkus Helari 
kuulajatele ja žüriile naudita-
vaid emotsionaalseid elamusi 
ja demonstreeris kõrget män-
gijameisterlikkust.

Hindamiskomisjoni esi-
meheks oli sellel aastal itaal-
lane Mirco Patarini, lisaks veel  
kohustusliku loo autor Tiit 
Kalluste, samuti Tiina Välja ja 
Sirje Mõttus.

 Oma vanuserühma kümne 
osavõtja seas  saavutas Helari 
Tehver hinnatava kolmanda 
koha. Esikoha võitis Olivia 
Anet Sõrmus Tallinna muusi-
kakoolist.

Helarit võib kahtlemata  
nimetada Abja muusikakooli 
kõige edukamaks akordionis-
tiks, seda nii konkurssidel osa-
lemise arvu kui ka tulemuste 
poolest. Novembris toimuv 
Šiauliai konkurss Leedus on 
juba tema kahekümnes etteas-
te. Soovime talle jõudu ja edu 
edaspidises muusikalises tege-
vuses.  Aga Abja muusikakooli 
vastuvõtukatsetele ootame 
palju uusi akordionihuvilisi.

Valdo VärK
Abja muusikakooli 

akordioniõpetaja

Muusika 100 Eestimaale Hollandi õhtu Abja 
kultuurimajas

Dalia Dédiniskaité, Tadas Motiecius ja Gleb Pyšniak.

Helari Tehver.     Foto: Johannes Haav

Noored külastasid Kaali meteoriidikraatrit.                                                                 Foto: Riina Teearu

Age Juurikas ja Silvia Ilves.                                    Fotod: Lauri SeppJaan Tammsalu ja Robert Jürjental. 

Tule keskkonna-
käppa püüdma!

Keskkonnaministeerium kutsub kõiki haridusasu-
tusi ja keskkonnahariduse organisatsioone osalema 
“Keskkonnakäpa” konkursil. Kandideerida saab  kuni 
29. aprillini konkursi kodulehel asuva ankeedi kaudu  
(www.keskkonnakäpp.ee/ankeet). Kõik kandidaadid 
jõuavad ka žürii lauale, kust valitakse laureaadid. Li-
saks žüriile saavad kõik inimesed valida oma lemmiku  
7.–20. maini kestval rahvahääletusel.

Konkursile sobivad esitamiseks kõik keskkonnasõbra-
liku haridustegevuse algatused, mis aitavad kujundada 
inimesi keskkonnasõbralikumaks ja -teadlikumaks ning 
mis muudavad meie ümbrust paremaks. Oodatud on 
projektid, mis on uudsed, ressursisäästlikud ning aval-
davad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate 
keskkonnateadlikkust.

Konkursil on viis kandideerimise rühma: lasteaed, 
õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust 
pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates 
“Tubli tegutseja”, “Tark tarbija”, “Õnnelik õpe”, “Kogu-
konna kaasamine” ja “Innukas innovaator”. Viimane on 
eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on 
leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade 
käsitlemisel, olgu selleks põiming erinevate ainevald-
kondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad 
uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö 
lastevanemate ja ettevõtetega jms.

Esita oma kandidatuur või soovita meile tublisid 
tegijaid oma kogukonnast!

Kairi toiger
keskkonnaministeeriumi avalike suhete 

osakonna peaspetsialist
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Olen sündinud 9. ok-
toobril 1987. aastal. Olen 
põline endise Halliste valla 
elanik. Lapsepõlve veetsin  
Õisus ja Kaarlis, kuid nüüd 
elan perega Kulla külas. 

Olen õppinud Ülemõisa 
algkoolis, Halliste põhikoo-
lis ning Abja gümnaasiumis. 
Kõrghariduse omandasin 
Tartu ülikoolis sotsioloogia, 

sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. 
Peale kõrgkooli lõpetamist asusin tööle sotsiaaltöö-

tajana AS-is Viljandi Haigla. Seejärel sotsiaaltöötaja ja 
tugiisikuna Tartu rehabilitatsioonimeeskonnas ning hiljem  
piirkonna koordinaatorina sotsiaalkindlustusametis pro-
jekti „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuras-
kustes inimestele“ raames. Esialgu olin Pärnu-, Lääne- ja 
Saaremaa piirkonna koordinaator ning alates juulist 2017 
Viljandi-, Tartu- ja Jõgevamaa piirkonna koordinaator. 

Mulgi vallas töötan ma Karksi piirkonna noorsoo- ja 
sotsiaaltööspetsialistina. Oma praegusel ametikohal 
on mul hea võimalus rakendada eelnevaid teadmisi ja  
kogemusi, et toetada meie valla lapsi ja noori. 

Foto: Kaire Kannistu

SAAME TUTTAVAKS

Daisi Tatar – 
noorsoo- ja sot-
siaaltöö-spetsialist

2. märtsil käisid Abja 
kultuurimaja tantsutrupid 
VOU, VOU Juuniorid ja 
MiniVOU Viljandimaa noor-
te tantsuloojate konkursil 
“Move Your Body 2018”, mis 
toimus Karksi-Nuia kultuu-
rikeskuses.  Üritus toimus 
5. korda. 

MiniVOU rühm, vanu-
ses 4–7-aastased mudila-
sed, saavutasid tantsuga 
“Hookus-pookus” enda 
vanuseastmes I   koha.  
VOU Juuniorid, 1.–4. klassi 
lapsed, saavutasid tantsu-
ga „Susser-vusser, plirts-
plärts” enda vanuseastmes 
II koha ning said ka publiku 
lemmikuks. Lisaks sai tant-
sija Grete Ruusoja “Silma-
paistvam tantsija tüdruk” 
eripreemia. 

Tantsutrupp VOU esines 
tantsuga  “Issanda looma-
aed on kirju”, kus tantsisid 
5.–10. klassi noored. Eripree-
mia “Silmapaistvam tantsija 
poiss” sai Erko Ilsen. 

17. märtsil käisid Abja 
kultuurimaja tantsutrupid 
VOU ja VOU Juuniorid, 
tantsuvõistlusel „Tuld and-
vad jalad”. Võistlus toimus 
Viljandis Sakala keskuses. 

VOU Juuniorid võistle-
sid tantsuga „Susser-vus-
ser, plirts-plärts, Mis me 
küll nüüd teeme?” ning 
VOU trupp osales tantsuga  
“Issanda loomaaed on kir-
ju”. Mõlemad tantsutrupid 
saavutasid enda vanuseast-
mes 3. koha.

31. märtsil, käisid Abja 
kultuurimaja tantsutrupid 
VOU ja VOU Juuniorid tant-
sufestivalil “Kuldne karikas” 
Pärnu eelvoorus. Festival 
toimus Pärnu kontserdi-
majas. 

Tulemused saame teada 
hiljemalt 1. maiks, ning loo-
dame pääseda finaali, mis 
toimub 11.–13. mail Tartus 
EMÜ spordihoones.

elle agar

Karksi-Nuia noortekes-
kuse märtsikuu nooreks 
on Sander Truu (16), kes 
õpib 10. klassis. Sandri suu-
reks kireks on jalgpall. Ta 
on mänginud aasta aega 
Vil jandi JK Tulevik IV  
tiimis ja plaanis on alustada 
mängimist ka FC Mulgi 
võistkonnas. Noortekeskus 
on Sandrit märganud kui 
tihedat külastajat ja eeskuju 
noorematele. Teda innustab 
meie juures käima võimalus 
mängida piljardit ja FIFA-t. 

              Kertu mölder

Paljud inimesed ei loe, 
kuid tegelikult on lugemine 
väga mõnus tegevus ja sellest 
tuleneb ka lasteraamatu tärin-
gumäng. Üritus toimus Vil-
jandi linnaraamatukogus 4. 
aprillil ja seal osalesid 3–4-liik-
melised võistkonnad Viljandi 
linnast ja maakonnast. Abjat 
esindasid neljanda klassi õpi-
lased Ella Mari Mäger, Greete 
Mäger, Madleen Saar ja Luca 
Luisk. Iga laps pidi enne läbi 
lugema ühe raamatu. Võist-
lesime täringumängus, mis 
kestis umbes tund aega. Iga 
võistkond pidi veeretama 
täringut ja vastavalt numbrile 
tuli võtta korvist sedel, kus 
oli küsimus. Vastajaks oli see 
võistkonnaliige, kes vastavat 
raamatut oli lugenud. Vastu-
sed tuli paberile kirjutada ja 
hiljem loeti punktid kokku. 
Võitjaks osutus Viiratsi kooli 
võistkond. 

Osalejaid oli kokku 17. 
Meie saime 11,5 punkti. See-
järel tehti ka mänguline test. 
Igale osalejale anti paber, 
kuhu tuli joonistada ükskõik 
milline siga (kas paberi äärde, 
keskele või alla ja kas suurte 
või väikeste kõrvadega jne.). 
Pärast sai iga laps joonistu-
se kohta teada midagi oma 
iseloomust. Mina joonista-
sin kahel jalal kõndiva sea, 
mis tähendas positiivsust ja 
rõõmu. Mõne siga oli väga 
hea kuulaja või otsekohene. 
Lõpuks sai iga võistkond tä-
nukirja ja pärast seda saime 
pirukaid süüa ning mahla 
juua. Siis tegime pilti. See 
mäng oli väga tore ja huvitav! 

ella mari mäger

Noortekeskus tunnustab 
sportlikku eeskuju

Abja koolilapsed käisid maakondlikul 
lasteraamatupäeva täringumängul

29. märtsil toimus lasteaias kevadpühade mängupidu. 
Kõik lapsed olid väikesed kollased tibud. Õpetaja Maie 
oli tibude ema kana. Kanaemal oli tibudele välja mõeldud 
mitmesuguseid mänge ja väikesed tibud võtsid kõikidest 
mängudest aktiivselt osa. Kõige rohkem meeldis tibudele 
munade veeretamise mäng. See mäng tekitas hästi palju 
elevust ja kaasaelamislusti. Lõpuks tõi kanaema kirja, mille 
oli saatnud kevadpühade jänku. Selle luges ette üks vanema 
rühma tibudest. Jänku kirjutas, et ta peitis  tibudele rüh-
madesse värvilised munad. Siis läksidki kõik tibud rühma 
oma muna otsima. 

ÕPetaJa ülle

Muna õpetab kana

Sander Truu
Foto: Kristo Kivimets 

VOU tantsutrupid on edukad

Kanaemal oli tibudele välja mõeldud mitmesuguseid mänge.        
                                                                                   Foto: Aita Uuk

Abjat esindasid neljanda klassi õpilased Luca Luisk,  Madleen 
Saar, Ella Mari Mäger ja Greete Mäger.           Foto: Mariliis Järvelt

Mini VOU.

VOU.
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18. märtsil 1998 tulid Karksi 
külas kokku seltsi looma 
helju uuk, riina huppo-
nen, tea sõlg, anne Kalju-
mäe, sirje Veerme, silvi Põ-
liste, helve Joon, Valve Vis-
ter, marge Priimägi ja asta 
Jänes. lapsukese nimeks 
pandi Karksi kultuuriselts. 
tänavu 20-aastaseks saanud 
selts on kasvanud 32-liik-
meliseks organisatsiooniks, 
mida on kindlakäeliselt 
juhtinud asutamisest peale 
anne Kaljumäe. 

Esimestel aastatel käi-
di seltsitöö kogemusi saa-
mas mitmes Viljandimaa 
ja naabermaakondade kü-
lades ning külaliikumise 
Kodukant Viljandimaa or-
ganiseeritud õppereisidel 
Soomes ja Rootsis. Arvukad 
kohtumised ja õppekäigud 
avardasid silmaringi ning 
tõid juurde häid sõpru-mõt-
tekaaslasi oma kodumaalt 
ning ka Soome ja Rootsi 
küladest. Vastastikused kü-
lastused ja ühised arutelud 
andsid tõdemuse, et maa-
elu on ohustatud igal pool 
ning ainult elanike endi 
sekkumine ja hoolimine 
saab olukorda muuta. Iga 
järgnev aasta lisas seltsile 
enesekindlust ja tõi kaasa 
uusi tegemisi. Kui tänapäe-
val ei kujuta maal enam 
elu ette ilma internetita, 
siis sajandivahetusel oli see 
veel kättesaaamatu. Karksi 
kultuuriselts oli esimene 
lähipiirkonnas, kes asutas 
avaliku internetipunkti ja 
hakkas huvilistele õpetama 

arvuti kasutamist. Projekti-
põhiselt on selts korralda-
nud kursusi ja õppepäevi 
tervise-, toiduvalmistamise-, 
ettevõtluse-, keskkonna-, 
käsitöö-, pärimuskultuu-
ri- ja ühiskondlik-poliiti-
listel teemadel. 20-aastase 
tegevusaja jooksul on Karksi 
kultuuriselts ellu viinud 100 
projekti, mida on rahastatud 
nii siseriiklikest kui Euroo-
pa Liidu programmidest. 
Mahukamad projektid on 
olnud Karksi külamaja re-
montimiseks: keskküte koos 
katlaruumiga, aknad-uksed, 
katus, fassaad, käsitööruu-
mid ja muuseumitoad. Täna-
seks on kultuuriseltsil välja  

kujunenud kolm põhisuun-
da: arendustegevus koostöö, 
kaudu, koolitused ja õp-
pereisid ning taaskasutus-
keskuse ja külamuuseumi 
tegemised. Hea koostöö 
külavanemaga, külamajaga 
ja vallaga võimaldab ettevõt-
misi edukalt ellu viia. Üksik 
selts jääb sageli väikeseks, et 
toime tulla uute võimaluste 
kasutamise ja lahenduste 
leidmisega piirkonna arengu 
planeerimisel ning kavan-
datu täitmisel. Jätkuvalt on 
vajalik koostöö nüüd juba 
laienenud Mulgi valla juht-
organite ja vabaühendus-
tega, nagu seda on tehtud 
siiani Karksi kultuuriseltsi 

eestvedamisel piirkonna 
kodanikeühenduste ümar-
lauas.

Kõike eeltoodut mee-
nutati Karksi kultuuriseltsi 
juubeli tähistamisel 6. april-
lil. Hubane kokkusaamine  
külamajas, kultuuriprog-
ramm, perenaiste valmista-
tud suupisted ning külaliste 
head soovid ja õnnitlused 
andsid seltsile jõudu ja 
indu järgnevateks aastateks.  
Aitäh meie tublidele selt-
siliikmetele ning headele 
toetajatele ja koostööparte-
ritele!

helVe Joon 
Karksi kultuuriseltsi 

juhatuse liige

20 aastat Karksi kultuuriseltsi

Mulgi vallavolikogu esimehe Arvo Malingu ja abivallavanem Dmitri Orava õnnitlusi võtavad 
vastu kultuuriseltsi juhatuse liikmed Anne Kaljumäe ja Helve Joon.               Foto: Margus Mõisavald

Kõik selle aasta urissaare Kantri esinejad said aprillis välja 
kuulutatud ning kiiremad külalised on endale festivali 
passid ja piletidki juba lunastanud. 

Tänavune kantrifestival tuleb peakorraldaja Priit Oksa sõ-
nul veidi teistmoodi, sest lavale tuuakse üks absoluutselt mitte 
kantribänd. Reede õhtul astub üles Ultima Thule. 

„Seda me ei ole varem proovinud,“ tunnistas ta ja rääkis, 
et tegu on küll kantrifestivaliga, aga juba mõne aasta eest sai 
festivali iseloomustatud sõnadega nagu farmi fiiling. 

„Selles mõttes, et meil ei ole ainult kantriansamblid ja näiteks 
tulebki Ultima Thule, mis on ju väga kõnekas just Eesti Vabariigi 
juubeliaastal, sest see bänd on tõesti üks kõige legendaarsemaid 
Eesti rock-bände,“ rääkis Oks, kuid lisas, et siinjuures ei saa 
muidugi kõrvale jätta kõiki teisi esinejaid, kes on väga ägedad. 
Laupäeval astuvad üles Kõrsikud, keda Oks kommenteeris 
sõnadega: „Tõesti väga muhedad.“ 

Sama päeva õhtul on lavale oodata üha enam tuntust ko-
guvat bändi Revals. 

„Ma olen neid ise vaatamas käinud ja see on ideaalne. Just 
see, mis sobib kantri õhtupoolikusse,“ sõnas ta. 

Samuti on teiste hulgas üles astumas kaks omaproduktsioo-
ni, mis on just selleks festivaliks kokku pandud. Üks neist on 
Urissaare rantšo majabänd ja teine ansambel Hank Williams 
tribute, kus solistiks Hain Hoppe. Koosseis pühendab oma esi-
tuse legendaarsele kantrimehele Hank Williamsile. 

„Võib olla kõige tuntum lugu eestlastele tema originaalreper-
tuaarist on „Jambalaya“,“ lausus peakorraldaja ja tutvustuseks 
laulis mõne rea eestikeelsest coverist: „Jambalay’, miks küll 
ilmsi sind ei leia... .“

Esimesed passid ja piletit said festivalile müüdud juba enne 
seda, kui kõik esinejadki välja kuulutatud. Praegu näitab müük, 
et ostetakse rohkem ikka terve kantripeo passe, kuid huvi tun-
takse ka päevapiletite vastu. Peakorraldaja sõnul on kindlasti 
mõistlik pääsmed varakult ära osta, sest festivali ajal on need 
oluliselt kallimad kui praegu. Kuni juunikuuni on piletid veel 
eriti soodsad. Tänavu toimub Urissaare Kantri festival 17. ja 18. 
augustil Mulgi vallas Urissaare talu õuel. Lisaks muusikaprog-
rammile pakub festival kantrilistele elamusi lastealal, peetakse 
laata, osaleda saab õpitubades ning otse loomulikult nutikust, 
osavust ja rammu katsuda võistlusel, mille lahutamatuks osaks 
on kantrinaise ja kantrimehe valimised. „Nii et kaabud ja saapad 
kaasa ning jiiii-haaaa!“ ütles peakorraldaja.

urissaare Kantri tiim

Urissaare rantšo hooaja avamine jäi märtsikuusse. Avapäev 
nihkus varakevadesse kantrifestivali peakorraldaja Priit Oksa 
sõnul just seetõttu, et talus toimetavad lisaks inimestele ka 
loomad ja linnud.

„Ja mis saab meil selle vastu olla, kui pakkuda oma hea-
dele naabritele mõnusat kodukeskkonda,“ ütles ta. Nii asutigi 
ühes kantrifestivali korraldava sõpruskonnaga tiivulistele uusi  
pesakaste valmistama. Kõik tulid välja erilised, autori käekirjaga 
disainitud ning mõeldud just täpselt sellele linnule, kes sinna 
sisse kolib. Mõõte oli siiski arvestatud kuldnoka, puukoristaja ja 
sinitihase järgi. „Andre Aavastik valmistas orava-varese-toone-
kurepoja seltsimaja,“ lisas Oks, märkides, et selle maja puhul on 
küll tegu millegi seesugusega, mille juhendit internetist ei leia.

urissaare Kantri tiim

lille-astra arrastel täi-
tus 15. aprillil 85. eluaas-
ta ja nii otsustasid mulgi 
vallavalitsus, Karksi-nuia 
kultuurikeskus ning koha-
likud tantsijad paigaldada 
austatud tantsuõpetajale ja 
pärimuse hoidjale temani-
melise pingi.

P ä i k s e l i s e l  p ä e v a l ,  
14. aprillil oli arvukalt rahvast  
kogunenud suursünd-
musest osa saama. Kohal 
olid tantsujuhi lähedased  
sugulased, maakonna tant-
suõpetajad, valla esindajad, 
tänased ja endised tantsijad 
ning sõbrad ja tuttavad. 
Kultuurikeskuse tantsurin-
gide esindajad eemaldasid 
pingilt katte ning Ants Arro 
juhatas juubilari temanime-
lisele pingile istuma. 

Kõnelesid Mulgi vallava-
nem Peeter Rahnel, Karksi 
piirkonna abivallavanem 
Dmitri Orav ja tantsijate 
esindajana Arvo Maling. 
Tantsivate mulkide skulp-
tuuri ümber esitasid erine-
vatest põlvkondadest sega-
paarid tantsurahva hümni 
„Tuljak“. Õnnitlejate rivi 
oli ääretult pikk ja Lille sai 

lilledega ümbritsetud. Soo-
vijatel oli võimalus ennast 
koos juubilariga pildistada.

Pink on valmistatud 
eritellimusena ning sellelt 
avaneb vaate kahele poole. 
Pingil istuja saab imetleda 
tantsivate mulkide puu-
skulptuuri või piiluda kul-
tuurikeskuse akendest sisse 
ja saada osa seal toimuvast, 
teiselt küljelt näeb aga ürg-
orgu ja August Kitzbergi 
monumenti. Sellel istudes 
on võimalus olla terve päev 
näoga päikese poole – siis 
jäävad varjud selja taha. 

Pink on kevadiselt rõõm-
sates värvitoonides. Sama 
värvi lõngadest on kootud 
Halliste/Karksi kihelkonna 
naiste õlarätik ehk sõba.   
Nimeline istumisalus val-
mis Trendbetoon meistrite 
kätetööna. Nende eesmärk 
ongi anda kliendi ideedele 
betoonist kuju ja tagada 
toodete omanäolisus.

Pingi avamisele järgnes 
kultuurikeskuses segarah-
vatantsurühma Sõlesepad 
50. aastapäeva kontsert.

Kai Kannistu

Tantsujuht ja pärimuse hoidja sai 
omanimelise pingi

Lille-Astra Arraste on omanimelisel pingil istudes alati näoga 
kultuuri poole.                                               Foto: Kaire Kannistu

Tänavused kantriplaanid 
said kevadeks paika

Lisaks muusikale on kantrikavas taas hulgaliselt lõbusaid 
mõõduvõtmisi.                                           Foto: Taavi Bergmann

Urissaare TV tegi oma esimese saate lindude pesakastide 
valmistamisest.                                                     Foto: Kuvatõmmis

Esimestele külalistele ehitati kodud
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Sinu  elust ja tegemistest 
võiks kirjutada värvika  raa-
matu. Oled  üks säravamaid 
inimesi  meie kodupaiga 
seltsi- ja kultuurielus. Tegeli-
kult mäletatakse Sind hoopis 
teise valdkonna inimesena, 
kui  pärast Tartu meditsiini-
kooli lõpetamist 1957. aastal 
asusid tööle Nuia haiglasse 
ämmaemandana. See oli 
vajalik ja Sulle sobiv amet 
– lapsi ilmale aidata, inimes-
tega suhelda ja rahva eluga 
kursis olla. Siin Mulgimaal 
leidsid  omale mõttekaaslase 
ja elu armastuse, kellega koos kasvatasite üles kolm poega. 
Pere kõrvalt ja  pärast  igapäevast tööd lõid kaasa rahvatant-
suringides nii tantsijana kui ka juhendajana. Oled aidanud 
koguda kultuuripärandit, millest sai alguse memme-taa-
di toa sisustamine, mis praegu asub Karksi külamajas.  
Eesti delegatsiooni koosseisus käisid rahvakultuuri tut-
vustamas Komis ja Maris. Erilist märkimist väärib klubi 
Hõbeniit asutamine ja selle tegevuse juhtimine aastatel 
1980–2014, mis võimaldas Karksi-Nuia ja selle lähiümbruse 
eakatel koos käia ning omavahel suhelda. Klubi üritustel 
tähistati sünni- ja kalendritähtpäevi, kohtuti huvitavate ini-
mestega, tegeldi rahvatantsu, laulmise ja sõnaseadmisega 
ning käidi ekskursioonidel. Nuia kultuurimajas juhenda-
sid Sa võimlemisrühma. Sul on hea organiseerimisvõime, 
oskus tähele panna kogukonna vajadusi, inimesi kaasata 
ja uusi ideid ellu viia. Riigielu keerulisematel aastatel 
1994–2005 olid üks Koduköögi organiseerijatest, millest 
edaspidi kujunes pensionäride klubi Kodu ja mõni aasta 
hiljem registreeriti MTÜ-na (nüüdne Karksi-Nuia pen-
sionäride ühendus). Sinu juhendamisel alustanud eakate 
tervisevõimlemise rühm jätkab tegutsemist noortekesku-
ses, toimuvad spaakülastused  ja kepikõnnimatkad. Oled 
aktiivne osavõtja ühistes ettevõtmistes ja avalikel üritus-
tel.                                                                                                                                                                                                     

Sinu tublidust on hinnatud ja autasustatud nimetustega 
“Viljandi missiooniinimene 2002”, “Aasta vabatahtlik 2006”, 
Karksi valla teenetemärgiga aastal 2008 ja tiitliga “Karksi 
valla kultuurilooja 2009”. 

Me täname Sind, armas Enna-Helle ja soovime Sulle 
palju, palju õnne ja tervist 80. sünnipäevaks! 

KarKsi-nuia Pensionäride ühendus

Palju õnne, 
Enna-Helle Vallas!

Foto: Enna-Helle Vallas
Foto: Ain Tõnts

ühel sulapäeval kogu-
nes Karksi haridusselts, 
et rääkida oma töödest ja 
toimetustest ning kohtuda 
armastatud näitleja luule 
Komissaroviga. rõõmu tõi 
ka laine Õnne tänavalt. 
on ta ju meie iganädalane 
külaline siniselt ekraanilt. 
tore oli kuulata, kuidas 
filmitakse seriaali „Õnne 
13“.

Näitleja rääkis enda tööst 
ning meenutas hea sõnaga 
oma parimat lavapartnerit 

Aarne Üksküla. Pika elu 
jooksul on olnud sadu rol-
le nii laval, seriaalides kui 
filmides, näiteks „Karoliina 
hõbelõng“, „Metskapten“ 
ning praegu valmiv „Tõde 
ja õigus“. Näitlemine – see 
on elukutse, armastus ja 
hobi – kõik koos. Pikka aega 
on ta olnud Viljandi elanik 
ning Ugala on tema teine 
kodu. Siia on jäänud kõik 
mured ja rõõmud. Kaas-
teelised kutsuvad Luulet 
hellitlevalt Lulluks. Ja Lullu 
ei pane paljuks õpetada ka 

noori: rolli mängimisest on 
vähe, kui kõne ei jõua saali 
viimaste ridadeni. Tõeline 
näitleja valitseb oma keha, 
vaimu ja diktsiooni. Siin on 
noortel „vanadelt kaladelt“ 
palju õppida. Seepärast ni-
metatakse Luulet austavalt 
teatrivanaemaks.

Luule Komissarovit on 
autasustatud paljude pree-
miatega, nt Valgetähe IV 
klassi teenetemärgi, mitmete 
publiku- ja kolleegipree-
miate, Oskar Lutsu huumo-
ripreemiaga. 2017. a andis 
Vaegkuuljate Liit talle aas-
tapreemia „Selge kõneleja“.

Teine suur armastus näit-
lemise kõrval on sport: uju-
mine ja jalgpall. Kuna Paala 
järv on peaaegu akna all, siis 
alustab Luule ujumist kohe 
kevadel ja lõpetab hilissügi-
sel. Jalgpalli kohta ütleb näit-
leja, et see on nagu etendus 
laval, kus on pea- ja kõrva-
losatäitjad. Samamoodi kui 
draama rullub vaataja silme 
ees lahti näitelaval, avaneb 
ka matš murul, mis sageli 
kujuneb lausa tragöödiaks.

Rääkisime ka vabariigi 
aastapäevapidustustest ER-
Mis ning nn kontsertfilmist. 
Meie ühine arvamus oli, et 
pidu olgu ikka pidu: rõõmus, 
ülev, pisut humoorikaski. 
Meil on nii palju andekaid 
lauljaid, pillimehi, tantsijaid, 
lapsi ja eakaid. Miks mitte 
neid kasutada ning koos 

sajandi pidustust nautida.
Luule – üks meie seast. 

Lihtne naerusuine eesti 
naine. Sakala ajakirjanik 
Margus Haav võtab Luule 
Komissarovi olemuse kok-
ku nii: „Luule Komissarovi 
taolisi naisi on vähe. Üdini 
siiraid ja kirglikke, neid, kes 
paljalt oma kohalolekuga 
teevad maailma õdusamaks 
paigaks. Selliseid, kellele 
plaksutatakse pelgalt lavale 
tulekul. Selliseid, kellele nae-
ratatakse tänaval nagu vana-
le tuttavale. Selliseid, keda 
tulevad liigutavalt embama 
suured mürakad vutimehed. 
Luule Komissarov – plikaliku 
energiaga daam, kuradike-
sed silmis.“

Karksi haridusseltsis on 
40 liiget ja tavaliselt tule-
vad kohale kõik, kel vähegi 
võimalik. Viimasel ajal on 
seltsiga liitunud ka laste-
aiaõpetajad. On ju tore üle 
hulga aja jälle kokku saada 
ja mõnusalt kaetud laua taga 
arutleda tehtu üle. Möödu-
nud aastasse mahub palju: 
ekskursioon Ida-Lätti, tervi-
seloengud, teatriskäik, kahe 
trükise üllitamine („Aastad ja 
inimesed Karksi kultuuri- ja 
hariduselus“ V osa, „Kodu-
kotuse luukse“), jõuluõhtu 
Morna Õnne talus ja muud-
ki. Koos veedetud aeg pakub 
rõõmu.

   
Viiu lePiK

Pärastlõuna Luulega

Kohtumine Luule Komissaroviga andis helge tunde, et nii 
nagu laval, nii ka päriselus on tegemist väga imetlusväärse 
naisega.                  Foto: Margus Mõisavald

3. aprillil toimus Karksi-
nuia raamatukogus kohtu-
mine Katrin Johansoniga, 
kelle sulest on ilmunud 
kolm romaani. märtsi algu-
ses nägi trükivalgust tema 
teos „hundirada“, mida 
Katrin ka lähemalt tutvustas. 

August Kitzbergi nimeli-
ses gümnaasiumis õpetajana 
töötav naine kuulub ka Eesti 
Kirjanike Liitu, kuid sellest 
hoolimata ta end kirjanikuks 
nimetada ei luba. 

„Kir janik on midagi 
suurt,“ sõnab ta, andes mär-
ku, et tunneb end paremini 
raamatute autorina. Rääki-
sime Katriniga sellest, kuidas 
mõista kirjandust, kuidas sün-
nib üks romaan ning millest 
kõneleb „Hundirada“.

Kas „hundiraja“ tegevus-
koht ja tegelaste prototüübid 
on päriselt olemas?

Üheski mu raamatus pole 
otseseid prototüüpe, nii ka 
„Hundirajas“. Küll aga lae-
nan ma iseloomujooni kokku 
erinevatel inimestelt. Min-
gi tüpaaž võtab romaanile 
mõeldes ajapikku üha kind-
lamaid piirjooni ja kirjutama 
hakates on mul tegelaskuju 
üsna selgelt silme ees.

Kui kaua sa seda raa-
matut kirjutasid? Kui pikk 
on raamatu valmimise prot-
sess?

Väga keeruline on öelda, 
millal algne idee tekib. Mõne 
loo idanemisfaas võib ehk 
märkamatult mitu aastat kes-
ta, uitmõtetena peas tiirelda. 
Momendist, mil kirjutama 
istun, kulub mul tavaliselt 
käsikirja kirjastusse saatmi-
seni kuu või poolteist, sest 
saan õpetajana kirjutamisega 
tegelda vaid suvevaheajal. 
Kooli kõrvalt ei jää selleks 
ei energiat ega aega. Pärast 
muidugi tulevad veel läbi-
rääkimised toimetajatega ja 
pisilihvimised. See töökiirus 
sõltub ka partneritest. „Hun-
diraja“ käsikiri valmis eelmi-
sel suvel juulis ja augustis.

Kas selleks, et usutavalt 
kirjutada, peab olema autor 
ise teose sündmused läbi 
elanud või kelleltki kuul-
nud? 

Emotsiooni tekitamine 
eeldab isiklikku kogemust, 
kuid kui tegu on üksnes mõt-
te edasi andmisega, võib au-
tor olla ka pelgalt vahendaja.

Kuidas fakte kontrollid? 
Kas sul on oma nõustajad, 
kes on mingi valdkonna 
eksperdid?

Fakte kontrollin hoolikalt, 
tänapäeval on hea abimees 
internet. Muidugi loen ka 
raamatuid ja artikleid, et 
ennast kurssi viia. Mõnikord 
küsin tuttavatelt. Näiteks 

et kas suruõhuvasara kohta 
võib ka rahvakeeli komp-
ressor öelda või mitte. Isegi 
sellised pisiasjad on olulised. 

Kas sul on vahel tunne, 
et kõik lood on juba kirju-
tatud? et on raske midagi 
originaalset välja mõelda.

Originaalset on peaae-
gu et võimatu välja mõel-
da, sest nagu ütleb Koguja 
raamatki: pole midagi uut 
siin päikese all. Ühe kirjan-
dusteooria järgi on olemas 
kümmekond tüüplugu, mida 
alates antiikajast erinevates 
variatsioonides üha uuesti 
ja uuesti kirjutatakse. Uku 
Masingul on välja pakutud 
umbes 30 kriteeriumit, mida 
üks indoeurooplastele hästi 
istuv lugu peab sisaldama ja 
seal pole midagi üllatavat – 
laias laastus võib samu jooni 
kohata muinasjuttudes ja 
seebiseriaalides. Kirjanduses 
esinevad need vaid varjatu-
malt ja rafineeritumalt.

Kuidas mõista kirjan-
dust? Kas viga on autoris 
või lugejas, kui ta kirjutatust 
midagi aru ei saa?

Võrdlen seda õpetami-
sega. Enamasti on nii, et kui 
õpilane ei saa aru, on viga nii 
õpilases kui õpetajas. Küsi-
mus on ainult proportsioonis 
– kui palju on selles kummagi 
panust  (ma täiesti teadlikult 

ei kasuta sõna „süü“, sest 
see on mulle taolise olukorra 
kirjeldamiseks vastuvõe-
tamatu). Kas 50/50 või 20/ 
80 või hoopiski 90/10? See 
võib sõltuda õpilase vaimse-
test võimetest, koolieelikuna 
omandatud mõtlemisharju-
musest ja silmaringist, sest 
tühjale pinnale ei külva ida-
nevat seemet ka parim põllu-
mees. See läheb sealt esimese 
tuulega lihtsalt lendu! Või 
kui palju sõltub see õpetaja 
oskuses ennast arusaadavaks 
teha, lihtsalt selgitada, elulisi 
näiteid tuua ja õige töötem-
po valida. Kirjanduses on 

sama: mõnest raamatust ei 
saa eelteadmisteta aru, mõne 
rütm ei istu, mõne lauseehitus 
väsitab jne. On raske hinnata, 
kas  põhjus on lugejas või 
kirjutajas.

Kuidas juhtus nii, et näite-
juhiks õppinud naine annab 
välja raamatuid ja on hoopis 
õpetaja?

Näitejuhtimise õppimine 
oli juhuslik, juba teisel kursu-
sel sain aru, et teatriinimest 
minust ei saa. Lõpetasin kooli 
lihtsalt kõrghariduse diplomi 
pärast – paber küll ei tee ini-
mest, aga tööturul seda siiski 
arvestatakse. Isikliku elu tõttu 
tahtsin jääda Viljandimaale ja 
asusin tööle Mustla rahvama-
ja juhatajana. Toona oli suur 
inglise keele õpetajate põud. 
Tulime nõukogude ühis-
konnast ning inglise keel oli 
aastaid olnud paljude jaoks 

perspektiivitu – reisima ju ei 
pääsenud, lääne kultuuri jõu-
dis siia vähe. Seega inimesed 
võõrkeeli väga ei rääkinud. 
Olin lõpetanud inglise keele 
süvaõppega klassi ja kohaliku 
kooli direktor teadis seda ning 
küsis, kas ma ei tahaks hoopis 
kooli tulla. Läksin siis töö 
kõrvalt inglise keele õpetajaks 
õppima. Ehk oli see ka saatus, 
sest nii mu vanaema kui ka 
ema olid õpetajad. Raamatud 
on mu hobi ja lisateenistus. 
Tulevikus pole mul siiski mida-
gi selle vastu, kui kirjutamine 
mu elus senisest suuremat 
rolli mängib. Samuti mulle 
väga meeldib õppida. Tegin 
seda erinevatel erialadel kuni 
30. eluaastani ja loodan tule-
vikus, kui rohkem aega, taas 
kooli minna. Õpilasena.

Küsitles 
mare torim

Katrin Johansoni oma rada eesti kirjanduses

Igale autorile pakub suurimat 
rahulolu näha oma romaani 
kaante vahel.  

Foto: Margus Mõisavald

Tähistame Karksi-Nuia 
pensionäride ühenduse

20. aastapäeva  
29. mail kell 11.00 
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8 Mulgi valla infoleht

12. aprillil toimus Abja 
mälumängu selle hooaja 
viimane etapp.  Mälumängu 
üks eestvedajatest Enno Lii-
ber ütles, et sügisel Abja valla 
mälumänguna alustanud 
ettevõtmine läks sujuvalt üle 
Mulgi valla mälumänguks. 
Osalejaid oli igast Mulgi 
valla piirkonnast ning esikol-
mikussegi jõudis võistkond 
igast piirkonnast. Selle aasta 
võitjaks osutus Karksi piir-
konna võistkond Tuhalaane 
(Enn Sarv, Viivika Sarv, Jaan 
Kukk, Enn Kauber ja Jaak 
Tuksa), kes jättis selja taha 
Abja piirkonna võistkonna 
Räägud (Eve Raska, Marje 
Kaaremaa, Anu Laas, Ilga 

Suurmets ja Jaanus Ermits). 
Eelmise aasta võitja võist-
kond Mõigu Mekk (Andres 
Rõigas, Arne Putnik, Mait 

Mikelsaar, Valdur Mets ja Ai-
mar Sikka) Halliste piirkon-
nast pidi leppima seekord 
kolmanda kohaga. 

Kokku osales mälumän-
gus 13 võistkonda, kes oli 
kõik seda meelt, et sügi-
sel peab kindlasti uus hoo-
aeg tulema. Sirvides veidi  
arhiivimaterjalides, selgus, et 
järgmine hooaeg on juubeli-
hõnguline. Abja mälumängul 
algab 45. hooaeg.

Mälumängu küsimused 
koostasid Enno Liiber ja Rein 
Mägi, tehniline teostus Keijo 
Koort ja Ülle Rõigas. Enno 
koostas küsimusi juba aastal 
1974, kui Abja mälumäng 
alustas. Loodame, et ta nõus-
tub mälumängu vedama ka 
edaspidi.

Kohtumiseni sügisel!

lauri sePP

 14. aprillil toimus Suure-
Jaani gümnaasiumis Viljan-
dimaa täiskasvanute harras-
tusteatrite päev. Kohal oli 9 
näitetruppi 11 etendusega. 
Üle poole ülesastujatest te-
gutsevad Mulgi vallas. Osale-
sid  Abja gümnaasiumist Kät-
lin Tiidu, Abja kultuurimaja 
pensionäride näitetrupp 
Kolmas Voorus, Abja EHH-
TEATER kahe lavastusega  
ja Mõisaküla kultuurimaja 
näitering. Nautida sai väga 
mitmesugust teatrikunsti. 
Etendusi hindas professio-
naalne žürii koosseisus Mar-
ko  Mäesaar  (MTÜ Teatribuss 
juht), Tiiu Sommer (raadio 
Elmar toimetaja-saatejuht), 
Vello Aleksejev (Olustvere 
teenindus- ja maamajan-
duskooli õpetaja, endine 
Suure-Jaani näiteringi juht). 

Pika teatripäeva lõpul, kui 
hakati jagama preemiaid,  
jagus abjakatele neid rohkes-
ti. Parimaks nooreks näitle-
jaks tunnistati monotükiga 

üles astunud Kätlin Tiidu 
Abja gümnaasiumist. Parim 
partneritunnetuse preemia-
ga pärjati Hilja Sikka ja Otto 
Lehis näitetrupist Kolmas 

Voorus. Parima lavastaja tiit-
liga tunnustati Andres Lin-
nupuud Abja EHH-TEA-
TER-ist. Parima meesnäitleja 
preemia sai Abja EHH-TEA-
TER näitleja Raivo Kutser ja  
parima meeskõrvalosatäitja 
tiitli Arvo Lamp samuti Abja 
EHH-TEATER. 

Oleme rõõmsad ja uhked, 
sest auväärt žürii premeeris 
Abja EHH-TEATER lavastu-
se katkendit “Unistuste(k)
andja”  grand prix’ga. Aitäh 
korraldajatele, žüriile ning 
kõigile Viljandimaa harras-
tusnäitlejatele, kes kohal olid, 
suurepärase päeva ja toreda-
te elamuste eest! Kõigil teistel 
on võimalik Abja näitetruppe 
näha Abja suvepäevadel. 
Jälgige reklaami!

ülle rÕigas

Oleme juba seitse aas-
tat Karksi ordulinnuses 
suursuguselt jaanipäeva 
tähistanud. Iga kord on seda 
rohkelt inimesi külastanud 
ja kõik tundus hästi olevat. 
Tulud suutsid katta kulud 
ja linnuke jälle kirjas ehkki 
viimased aastad sai seda 
sündmust korraldatud ru-
tiinselt lihtsalt traditsiooni 
pärast. Minule kui suurele 
reisisellile ja eraelus loo-
mingulise tööga tegelevale 
inimesele on rutiin tundu-
valt rohkem meeli nüristava 
toimega, kui mõnel aastal 
jaanipäeva korraldamisest 
tekkinud suur eelarve mii-
nus. Viimased kaks aastat 
olid peas sündmuse läbi-
viimisest loobumise mõtted 
ning edasist korraldamist 
sai pakutud nii ühele kui 
teisele. Kuna keegi huvi üles 
ei näidanud, siis sai korraks 
aeg maha võetud ja kogu 
ürituse kontseptsioonile 
restart tehtud. Hakkasime 

üles ehitama uut, tunduvalt 
sisutihedamat ja rohkem 
meelelahutust pakkuvat 
pööripäeva tähistamist ja 
seda eeskätt kogukonna ini-
mesi kaasates. Möödunud 
suvel arutasime teemat ka 
Karksi vallavanemaga ning 
tema oli igati päri valla-
poolse toetuse jätkumisega. 
Suureks heameeleks on seda 
ka uue Mulgi valla Karksi 
piirkonna abivallavanem.

Mida uut siis saab siis  
23. juunil  toimuma? 

S a u n a a l a ,  l a s t e a l a , 
discgolfivõistlus ”Hole-in-
one”, rahvagrill! Oma osa 
ordulinnuse territooriu-
mist hõivab kindlasti nii 
haagis- kui ka kilesaun. 
Kuna saunaala korraldavad 
kohalikud vabatahtlikud 
pritsumehed, siis on tagatud 
ka jahutav ja värskendav 
sahmakas vett. Riietumiseks 
on ette nähtud vastavad 
telgid. 

Lasteala on rõõmuks 
l a s t e l e  j a  p u h k u s e k s  
emmedele-issidele (võima-
lus rahus jalga keerutada ja 
näppu visata). Seal tegutseb 
sündmuse juht, kes korral-
dab kolme tunni jooksul, 
vahemikus kell 19–22 eri-
nevaid mänge ja võistlusi. 
Parimatele ja aktiivsematele 
väikestele osalejatele on au-
hinnad. Veel saab lastealal 
olema kaks erineva suuru-
sega batuuti-liumäge, mille  
tasuline või tasuta kasutami-
ne sõltub sündmust toetava-
test ettevõtetest. 

Discgolfivõistluse ter-
ritooriumile paigaldatakse 
originaal-discgolfi korv. Dis-
tants korvi ja viskeala vahel 
on piisav, et iga viskega ho-
le-in-one visata. Igal osalejal 
on korraga kolm katset, ühe 
katse hind on nt 1 euro. Sel-
liselt kasvatatakse võistluse 
auhinnafondi ehk Hole-in-
one viskaja rahalise võidu 
suurust. Täpsed reeglid on 

veel koostamisel.
Rahvagrill teenib kahte 

eesmärki: püstitada rekord, 
kus korraga ühe pika grill-
vannide rea ääres grillib 
kõige rohkem inimesi ning 
teisalt, et inimesed saaksid 
ise nautida liha grillimist. 
Täpsem info kodulehelt 
www.intro.ee või FB-lehelt 
Mulgimaa Jaanituli.

Artistide programmi 
koostasime taas põhimõt-
tel – kõigile midagi. Jaa-
niõhtu juhatab sisse Eesti 
üks tuntuim tantsuõhtute 
kunn Toomas Anni. Täna-
päevast popmuusikat tuleb 
esitama praegu üks kõige 
suurema koosseisuga tip-
top ansambel Põhja-Tallinn. 
Päris südaööl astub lavale 
ööklubides ja pubides enim 
esinema tellitud ning plaadi 
pealt mängitud üks ja ainus 
Merlyn Uusküla alias Merka!

almar Kalam
vastutav korraldaja

Abja mälumäng lõpetas hooaja

Abja näitetruppide preemiasadu Suure-Jaanis

Jaanituli Karksi ordulinnuses tuleb ka 
sel aastal

15. aprillil toimus Abja kultuurimajas Mulgi valla lah-
tiste malemeistrivõistluste viimane etapp. Meistrivõistluste 
raames toimus erinevates majades kokku 4 etappi. Sel aas-
tal olid võistluste võõrustajateks Uue-Kariste rahvamaja, 
Mõisaküla kultuurimaja, Karksi kultuurikeskus ja Abja 
kultuurimaja. Võistlussarjas osales kokku 18 inimest, kelle 
hulgas 2 naisvõistlejat. Üldvõitjaks tuli kõik neli etappi 
võitnud Ion Mõndresku. Talle järgnesid Aivo Joamets ja 
Kalev Raidlepp. Naiste parim oli Eha Lihtne. 

Lepiti kokku, et järgmisel aastal toimuvad meistrivõist-
lused samas formaadis – jaanuarist aprillini ja iga etapp 
erinevas majas.

lauri sePP

Mulgi valla lahtised 
meistrivõistlused males

Kohandamise toetuse eesmärk on kohandada puudest 
tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema 
puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb 
isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning 
tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja 
töötamistingimused.

Taotluse võivad esitada puudega inimesed, kelle 
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mulgi vald ja kes 
reaalselt elavad Mulgi vallas.  

Toetuse eeltaotlusi võetakse vastu kõikides Mulgi 
valla piirkonna ametiasutustes kuni 11. maini 2018. 
Projektitingimuste kohta annavad informatsiooni 
sotsiaaltööspetsialistid.

ene maaten

Mulgi vallavalitsus osaleb  
projektis „Puuetega inimeste 
eluaseme füüsiline kohandamine“

Mulgi VallaValitsus Võtab tööle
töövõtulepingu alusel 

Karksi-Nuia Rahumäe tn 2a hoone ja Heina tänava 
bussiootepaViljoNi siseRuuMi KoRistaja. 

tööle asumise aeg 1. juuni 2018. a.
sooviavaldused esitada 21. maiks aadressile karks@
mulgivald.ee. 

täpsem info Dmitri.orav@mulgivald.ee, 
tel. 5354 1585

Võitjakarika ja vallavanema käepigistuse saab Ion 
Mõndresku.           Foto: Lauri Sepp

Parim meesosatäitja Raivo Kutser ja pāri meeskõrvalosatäitja 
Arvo Lamp.            Foto: Leili Kuusk

Tuhalaane võistkond.                                             Foto: Keijo Koort
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KarKsi Valla KultuuriKesKus
25.04 kell 14 Mulgi korbi päev
27.04 kell 20 kevadpidu „Sajaga“.  
Tantsuks ansambel Marco. Esinevad Karksi 
piirkonna isetegevuslased. Pilet eelmüügist 5.-, 
samal õhtul 8.-
29.04 kell 12 pühapäevased kohtumised kultuuri-
keskuses. Loodusfotograaf Sven Začek.
02.05–31.05 sinises saalis näitus „Tiina Ojaste 
maalid“.
01.05–01.06 II korruse fuajees Karksi-Nuia laste-
aia mudilaste loovtööde näitus.
02.05 kell 17 lastefilm „Elias ja sügaviku saladus“. 
Pilet 3.-/2.-
08.05 kell 18 AKG õpilaste kevadkontsert.
12.05 ansambli Svjata Vatra plaadiesitluskontsert.
13.05 kell 13 emadepäeva tähistamine. Esineb 
Tallinna huvikeskuse Kullo lastekoor Ellerhein. 
Dirigendid Anneli Mäeots ja Ilona Muhel,  
kontsertmeister Reinut Tepp.
19.05 kell 9 laat kultuurikeskuse ümbruses.
20.05 kell 11 Mulgi peo Karksi kihelkonna kava 
„Mede uhkuse!“ peaproov, meepealinna välja-
kuulutamine.
25.05 kell 14.40 Mulgi peo tuli jõuab Karksi-Nuia.

KarKsi KülamaJa
05.05 kell 10 “Teeme ära!” talgupäev. Koguneme 
külamaja juures.
16.05 kell 11 eakate ennelõuna.

abJa KultuurimaJa 
Näitused : 
I korruse fuajees ja väikeses saalis: aprillis Tiina 
Ojaste maalinäitus „Habras lummus“, 
 mais-juunis Jaan Pääsukese fotonäitus „ Seinast 
seina“
26.04 kell 17 klubi Meelespea peoõhtu.  
Külas sketšiteater Viljandist. Tantsuks ans De La 
Rosa.
27.04 kell 16 Film „Appi, ma kahandasin oma 
vanemad“. Pilet 3.-/2.-  
27.04 kell 18 film „Portugal“. Pilet 4.-/3.-
03.05 kell 16 Jaan Pääsukese fotonäituse  
„Seinast seina“ avamine
03.05 kell 18 Armeenia õhtu. 
Vabatahtlik Tamara tutvustab oma kodumaad.
05.05 kell 22 Kevadpidu. Tantsuks ans  
Veskikivi ja plaate  keerutab Retrokiirabi.  
Showbaarmenid. Oma joogid saab koju jätta! 
Pilet eelmüügist 6.-/samal päeval 8.- . 
08.05 kell 9-11 doonoripäev
12.05 9-13 Abja kevadlaat ja taimelaat Tiigi  
tänaval ja keskpargis.
13.05 kell 11 emadepäeva kontsert.
26.05 kell 11-18 Mulgi Pidu Abja-Paluojal.  
Rongkäik, kontserdid, laat, õpitoad, lasteala.
27.05 kell 12 Abja muusikakooli IV ja VII klassi 
lõpuaktus.

tuhalaane KülamaJa
25.04 kell 13 mulgi korbi päev. 
28.04 kell 10 “Teeme ära!” talgupäev. 
12.05 kell 15 emadepäev. 
19.05 kell 12 koroonavõistlused, registreerimine 
Enn Sarv, tel 514 8840,  
e-post: ennsarv50@gmail.com
KarKsi-nuia raamatuKogu
02.05–31.05 näitused „Tervislik toit mitmel moel“ 
ja „Loodus tärkab“.

Kaarli rahVamaJa
5. 05 kell 11 „Teeme ära!“ talgupäev Kaarli rahva-
majas. Kaasa hea tuju!
1. 06 Halliste piirkonna lastekaitsepäev.
23. 06 Kaarli rahvamaja jaanituli. Kavas jaani-
mängud suurtele ja väikestele.
uue-Kariste rahVamaJa
25. 04 kell 14  mulgi korbi päev
18. 05 kell 17 ÜHISÜRITUS 
Klubi 60+ hooaja lõpetamine 
Esinejad Pärnust - Mõnusa Muusika Ansambel ja 
lauluansambel Kadri 
Õhtu jätkub Mulgi külamuuseumis ajalootunni-
ga “Öös on pidu”. Ühisürituse osalustasu 5.-

halliste PÕhiKool
Halliste põhikooli 2. korrusel on EV-100 tähista-
miseks avatud Noorte Kotkaste Halliste rühma 
viimaste aastate tegevust kajastav fotonäitus, 
mis jääb vaatamiseks kooliaasta lõpuni. Pildid 
pärinevad rühma juhtide varamust. Eraldi nurk 
on kotkaste endi loomingule. Näituse teostumist 
toetas Noorte Kotkaste Sakala ringkond ja Hallis-
te põhikool.

halliste raamatuKogu
23. aprillist – 20. maini  raamatunäitus  
„Eesti lugu“ 
2. maist – 31. maini raamatunäitus  
„Minu kallis ema“

mÕisaKüla KultuurimaJa
23.04 kell 18 Eesti mängufilm “Seltsimees laps”. 
Pääse 3.-/4.- 
28.04 kell 15 tantsurühm Vaprakesed 10. aasta 
juubelikontsert 
11.05 kell 18 emadepäeva kontsert 
3.06 kell 9-15 Eesti-Läti piiripunktilaat 
23.06 kell 20.00 Mõisaküla jaanituli

mÕisaKüla muuseum 
19.05  muuseumiöö “Öös on pidu”. Üllatuseks 
kohaletulijatele saab vaadata teemakohalist  
külalisnäitust ERM-ist. Muuseum on tasuta 
avatud kell 10–23. 
02.05–15.05 näitus “Astu aeda. Aed kui aabits”. 
Kevad saabub koos taimeraamatute ja toalilledega 
Pärast muuseumiöö tähistamist jääb ERM-i 
näitus vaadata veel maikuu lõpuni. Siis kehtib 
muuseumi piletihind 1.-/ 1.50 
Info tel 435 5607

KUHU MINNAKOGUDUSTE TEATED
EAÕK KARKSI-NUIA KIRIKUS
27. mail kell 11 jumalik liturgia

KARKSI PEETRI KIRIKUS
6. mail kell 14 jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud.
20. mail kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga. Järgneb 
kohvilaud.

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.

MÕISAKÜLA KIRIKUS
29. aprillil kell14 jumalateenistus armulauaga.
20. mail kell 14 oikumeeniline jumalateenistus, teenivad õp Jorma 
Õigus Mõisaküla nelipühi kogudusest ja õp Arvo Lasting luterlikust 
kogudusest, laulab Hummuli ansambel. Teemaks nelipüha ja Eesti 
Vabariigi juubeliaasta.

Koguduse õpetaja Arvo Lasting, elukohaga Tõrvas, tel 524 9654,  
e-post: arvo.lasting@eelk.ee

HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS
13. mail kell 14 emadepäeva jumalateenistus armulauaga 
20. mail kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga 
27. mail kell 14 kolmainupüha jumalateenistus armulauaga

Kui soovid ristimist, leeritamist, pihti, matust, eestpalvet või vaimulikku 
nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks. Õpetajaga on võimalik 
vestelda ka pärast pühapäevast jumalateenistust. 
Koguduse õpetaja praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,  
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Juhatuse esimees Made Kotkas, tel 5661 6797

Kui 20 aastat tagasi oli 
paroolikaart innovatsioon, 
siis tänaseks on see paraku 
ajale jalgu jäänud. Tuleva 
aasta sügisel jõustub üleeu-
roopaline seadusemuuda-
tus, mis piirab turvalisuse 
huvides paroolikaardiga 
tehtavaid tehinguid olu-
liselt ja see muudab selle 
kasutuks. Seetõttu saada-
me paroolikaardi teenitud 
puhkusele. Alates selle aasta  
1. veebruarist Swedbank 
enam uusi paroolikaarte ei 
väljasta. 

Millega paroolikaart 
asendada? 

Hetkel kasutab ainult 
paroolikaarti interneti- või 
mobiilipangas toimetami-
seks ligikaudu 200 000 Swe-
dbanki klienti, kuid nende 
arv väheneb kiiresti. Vil-
jandimaal on paroolikaardi 
kasutajaid 6869. Kui Teie 
olete üks nende seast, siis 
soovitame juba täna endale 
sobiva alternatiivse lahen-
duse välja valida. Nii saate 
juba varakult uut lahendust 
katsetada, kuid samal ajal 
on paroolikaart varuks tas-
kus. Praeguseks on olemas 
mitmeid turvalisemaid ja 
mugavamaid võimalusi pan-
gatoimingute ning muude 
e-teenuste kasutamiseks. 

Seega leiate kindlasti endale 
sobiva lahenduse.

Kellele sobivad Smart-
ID ja Mobiil-ID?

Kui on soov kasutada 
nii interneti- kui ka mobii-
lipanka, soovitame teha, 
kas Smart-ID või Mobiil-ID. 
Viimasel ajal on kõige po-
pulaarsemaks muutunud 
Smart-ID, mida kasutab tä-
naseks Eestis juba üle 170 000 
inimese. Smart-ID on tasuta 
ja sobib ennekõike aktiivsele 
nutiseadmete kasutajatele. 
Smart-ID saab nii iseseisvalt 
nutiseadmesse alla laadi-
da kui ka pangaesinduses 
vormistada. Mobiil-ID on 
tasuline teenus, kuid see 
sobib ka nendele inimestele, 
kes nuputelefone kasutavad. 
Mobiil-ID vormistamiseks 
tuleb pöörduda oma mobii-
lioperaatori poole. 

Kelle jaoks on parim 
valik ID-kaart ja  

PIN-kalkulaator?

Kui nutiseade puudub ja 
pigem kasutatakse interneti-
panka, soovitame valida ID-
kaardi või PIN-kalkulaatori. 
ID-kaardiga panka sisenedes 
on vaja ID-kaardi-lugejat 
(kasutajatunnus on sama, 
mis paroolikaardil). Lisaks 

tasub jälgida, et ID-kaardi 
sertifikaadid oleks uuenda-
tud. Ilma nendeta ei saa nii 
internetipanka kui ka muid 
e-teenuseid kasutada. PIN-
kalkulaator on seade, mis 
loob automaatselt ühekord-
seid paroole. PIN-kalkulaa-
tor on tasuline ja selle saab 
pangaesindusest. 

Nutikoolitused ja 
nõustamine

Meie jaoks on oluline, et 
kõik leiaksid endale sobiva 
lahenduse paroolikaardi ase-
mele. Lisaks sellele, et meie 
nõustajad abistavad panga-
esindustes üle Eesti, soovi-
tame osa võtta koolitustest. 
NutiAkadeemia korraldab 
üle Eesti erinevaid loenguid 
ja koolitusi, kus õpetatakse 
igapäevaseid e-teenuseid 
ning nutiseadmeid kasutama 
(sh Smart-ID ja Mobiil-ID). 
Rohkem infot leiab selle koh-
ta nende kodulehelt www.
nutiakadeemia.ee. Samuti 
kutsume üles nutiteadliku-
maid inimesi oma sõpru, 
töökaaslasi ja pereliikmeid 
abistama, et nende üleminek 
paroolikaardilt uuele lahen-
dusele, oleks sujuv.

Nüüd on aeg paroolikaart 
välja vahetada turvalisema  
lahenduse vastu
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Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus 

Lauri Sepp 
lauri@abja.ee 

M Sõnau gi

Mare Torim
mare.torim@karksi.ee

Info tel 
5664 0344

Info tel 
435 5526

Koostajad:

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Õnnitleme aprilli- ja maikuu 
eakaid hällilapsi
2. APRILL  ELSA LINDIKREI MÕISAKÜLA 80
2. APRILL  LEENA LEHTO KARKSI-NUIA 75
3. APRILL  MARTIN TEEARU MÕISAKÜLA 89
3. APRILL  VALDUR KIRSIPUU KARKSI-NUIA 83
4. APRILL  AHTO JÄNES KARKSI-NUIA 82
4. APRILL  ELMI RULL LILLI  80
4. APRILL  NIINA KARKUS MÕÕNASTE  80
5. APRILL  VALVE SEPP KARKSI  87
5. APRILL  HEIKI ALP UUE-KARISTE 70
6. APRILL  ELVI MÄLGAND MÄEKÜLA 86
6. APRILL  TIIU OSINA RÄÄGU  82
6. APRILL  HELMI RÜÜSAK KARKSI-NUIA 81
9. APRILL  MEETA RUMMEL ABJA-PALUOJA 97
9. APRILL  LYDIA PÕDER MÕISAKÜLA 86
9. APRILL  LEILI TOMP TUHALAANE 84
10. APRILL PILVI KIKKAS VANA-KARISTE 87
10. APRILL LUULE-EHA SULTS MÕISAKÜLA 80
11. APRILL ELVE JOON KARKSI 81
12. APRILL MAGDA TÕNISSON KARKSI-NUIA 86
12. APRILL HILJA KASE KARKSI-NUIA 84
12. APRILL VALVE SALUMETS MÕISAKÜLA 81
14. APRILL SENNI LEPPOJA KARKSI-NUIA 85
14. APRILL EVA KORNIS MÕISAKÜLA 80
14. APRILL MILVI PALUSAAR KARKSI 70
15. APRILL LILLE-ASTRA 
  ARRASTE  KARKSI-NUIA 85
15. APRILL ENNA-HELLE 
  VALLAS   KARKSI-NUIA 80
17. APRILL GEORGI 
  SOLOVJEVSKI  MÕISAKÜLA 88
17. APRILL MAIMU 
  LINDSTRÖM  KARKSI-NUIA 82
17. APRILL ASTA PIHLAPUU MÕISAKÜLA 80
17. APRILL KALJU ALLIK KAMARA   80
17. APRILL ANTU ROHTLA POLLI  80
18. APRILL IVI KASESALU MÕISAKÜLA 86
18. APRILL JUHAN RULL KARKSI-NUIA 86
18. APRILL ANTS JAAKSOO ÄRIKÜLA  81
18. APRILL VALVE LAPPERT KARKSI-NUIA 80
19. APRILL HILDA KITS POLLI  90
19. APRILL AINO PIIR KÕVAKÜLA 86
20. APRILL LEILI MARTINSON KAARLI  85
20. APRILL ELGA LEPPIK PÕLDE  84
20. APRILL                ANTONINA 
  ALEKSANDROVA   V-KARISTE  82
20. APRILL AIME-EEVA MOKS SUDISTE 75
21. APRILL JAAN PEHAP KARKSI-NUIA 85
21. APRILL LEMBI TANI KULLA  75
22. APRILL HELGA SAMS MÕISAKÜLA 86
23. APRILL HILDA VIRIT KARKSI-NUIA 80
23. APRILL MAI VOKK KARKSI  80
24. APRILL MARE METSAOTS MÕISAKÜLA 81
25. APRILL JOHANNA PÕDER ÄRIKÜLA  83
25. APRILL ANTS PAALITS ABJA-PALUOJA 80
26. APRILL ÜLO-JOHANNES 
  LUUKAS  LILLI  88
26. APRILL JONAS VALEIKA ABJA-PALUOJA 70
26. APRILL LEONID KUNGLA ÕISU  70
27. APRILL ASTA-ELFRIDE 
  MIKK      KARKSI-NUIA 84
27. APRILL VILMA PUKS RAJA   80
27. APRILL REIN PÕLLUMÄE KARKSI-NUIA 70
28. APRILL ASTRID KÄSPER KÕVAKÜLA 84
28. APRILL MIHKEL SOOMETS  ABJA-PALUOJA 83
30. APRILL HELGA RAIESTE METSAKÜLA 84

1. MAI VALENTINA KURVITS   ALLASTE 82
1. MAI PEETER TALU VESKIMÄE 80
1. MAI PEETER VARIK PENUJA   70
2. MAI ASTA AIN  POLLI  86
2. MAI MAIMU ADAMS PÕLDE  75
3. MAI ANNI PILK KARKSI  90
3. MAI LEILI-LINDA KUUT KARKSI-NUIA 86
4. MAI HELJE LUHASTE ÄRIKÜLA  87
5. MAI AHTO RIST ABJA-PALUOJA 83
5. MAI HELDI-MELAINE KOPPEL KARKSI 83
7. MAI PILVI VANKER ÕISU  88
7. MAI ARNOLD URB PÕLDE  82
7. MAI TIIU REINVALD ABJA-PALUOJA 75
8. MAI EDME PASS KARKSI  91
8. MAI TOIVO KÕSS KARKSI-NUIA 70
9. MAI VAIKI GAILIT HALLISTE 89
10. MAI META HAAMER ABJA-PALUOJA 88
10. MAI SILVI SAAR ÕISU  86
10. MAI AIME TAMMARU KARKSI-NUIA 75
10. MAI ENNO KUKK SUDISTE  75
11. MAI HELGI-LUULE 
 TALV    ABJA-PALUOJA 81
12. MAI ANNA KANTER KARKSI-NUIA 93
12. MAI SALME RUMMI ABJA-PALUOJA 82
12. MAI VELLO ZARINA KARKSI  75
13. MAI SALME-HELENE 
 HÄMARMETS UUE-KARISTE  89
13. MAI LEA MÖLDRE MÕISAKÜLA 75
13. MAI REIN ANNUS PÖÖGLE  75
14. MAI LINDA TANI MÕISAKÜLA 86
14. MAI LINDA KARU MÕISAKÜLA 83
14. MAI MALL SIKK POLLI  80
16. MAI LAINE PÄRN VESKIMÄE 93
16. MAI MAIDO LEPIK KARKSI-NUIA 81
16. MAI ENDEL LUTS KARKSI-NUIA 81
16. MAI ALAR RENTER ABJA-PALUOJA 70
17. MAI MAIE LAUGUS MÕISAKÜLA 70
17. MAI MATI SAKS KARKSI-NUIA 70
18. MAI LEILI-AMALIE 
 KIRIK  KARKSI-NUIA 93
18. MAI ALEKSANDER 
 PIHLAPUU MÕISAKÜLA 83
18. MAI VELLO STAALFELDT  HALLISTE 80
20. MAI META LUITE MÕISAKÜLA 94
20. MAI LEILI KOIT KARKSI-NUIA 83
21. MAI MAGDA KASK MÕISAKÜLA 86
21. MAI ERICH POST MÕISAKÜLA 85
21. MAI ANTS KARAMSIN MULGI  70
22. MAI ENDEL KITS KARKSI-NUIA 83
22. MAI AINO VENE KARKSI  81
22. MAI LEONTINA VAHER ÄRIKÜLA  80
23. MAI REET KULL KARKSI-NUIA 75
24. MAI HELJU AIDLA ÕISU  86
24. MAI VILMA RUUBEL MÕISAKÜLA 86
24. MAI LEMBIT TIIDU PÕLDE  85
24. MAI VALVE KÄÄRA VANA-KARISTE 84
24. MAI MILVI BACHMANN KARKSI-NUIA 82
25. MAI JOHAN TÕHK KARKSI-NUIA 75
26. MAI LAINE SARV KARKSI-NUIA 82
26. MAI ANTS ALLIKSAAR VEELIKSE 82
26. MAI HILDA MAISTE KARKSI-NUIA 75
27. MAI LINDA TISLER MÕISAKÜLA 85
27. MAI LEMBIT PINT ABJA-PALUOJA 80
29. MAI VILMA VALLAS KARKSI-NUIA 86
29. MAI HILJA HEINSALU ABJA-PALUOJA 83
29. MAI MAI PEHME ABJA-PALUOJA 82
29. MAI REIN SEEGEL ABJA-PALUOJA 75
29. MAI HELGUR REEDER MÕISAKÜLA 70
30. MAI AAVO KIKAS MÕISAKÜLA 83
30. MAI JÜRI ÕUNAPUU AINJA  81

30. MAI LEHO AAS HALLISTE 70

31. MAI HILDA PERLE KARKSI-NUIA 75

ALIIDE KUUSK 
6.04.1931–16.03.2018 
MÕISAKÜLA

ANNE-REET MÕTS 
27.07.1942–16.03.2018 
ABJA-PALUOJA 

HALDUR TINT 
21.01.1958–20.03.2018 
KÕVAKÜLA

MILVI LEHESTE 
13.05.1932–20.03.2018
KARKSI

MÄLESTAME

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.

Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

11. märtsil sündis Talvi ja Mykko 
Maasepa perre poeg HOLGER

24. märtsil sündis Agnes ja 
Aroni-Edvard Eha  perre 
poeg RICHARD

Õnnitleme              uusi 
vallakodanikke ja nende vanemaid

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse 
ettevõte as textuur otsib 
tootmistöölisi.  CV palume saata 
e-mailile textuur@textuur.ee või võtta 
ühendust tootmisjuhiga 
telefonil 517 5485.

VALERIA LULLO 
23.07.1933–27.03.2018 
LILLI 

HANS KITS 
16.04.1955–1.04.2018 
HÕBEMÄE

LINDA KANGUR 
26.12.1927–6.04.2018 
LAATRE 

VAIKE LAPP 
18.07.1950–9.04.2018 
VEELIKSE

soovin osta või üürida keskküttega 
korterit Karksi-Nuias. seisukord 
ei ole oluline. Kõik pakkumised on 
teretulnud! tel 521 4202.

          + 372 55 694 310 info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE 
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS. 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE, 
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE, 

SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE 
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK. 

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


