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Tänusüdame vastuvõtul
Viljandimaa arenduskeskus ja Viljandi maavalitsus
korraldasid aasta lõpus tänuürituse kodanikuühenduste
eestvedajatele ja nende sõpradele. Pärimusmuusika aita
oli tänupeole „Mina ja minu
sõbrad“ kutse saanud 20
ühendust. Meie piirkonnast
osalesid pidulikul vastuvõtul MTÜ Karksi haridusseltsi, MTÜ Tuhalaane ja MTÜ
Karksi-Nuia pensionäride
ühenduse eestvedajad ja
nende sõbrad. Kogu sündmus, alates vastuvõtust,
esinemisest, sõnavõttudest
ja peolauast jättis erakordselt
meeldiva elamuse. Üleantud
tänusüda, milles võis tunda valmistajate sooja kätt,
jõuluhõnguline piparkook
ja väike kingikott näitasid tunnustust ja lugupidamist kutsutud inimeste
vastu, kes oma vabaatahtliku
tegevusega on panusta-
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äna jõuab lugejateni Mulgi valla ajaleht Mulgi Sõna
esimene number. Nimekuju on saadud Abja, Halliste
ning Mõisaküla lehelt Lõuna-Mulgimaa ja Karksi lehelt Karksi
Sõna. Usun, et värvitrükis Mulgi Sõna toob lugejateni oma
eelnevate infoväljaannete parimad küljed. Nelja ühinenud
omavalitsuse parema lõimumise huvides hakkab leht kajastama piirkondade elu teemade kaupa. Kultuurirubriigis on
kajastatud kultuurisündmused koos pildimaterjaliga, mittetulundustegevus ja seltside elu on omaette jne. Materjale
lehte võetakse vastu Abja kultuurimajas (Lauri Sepp), Halliste
raamatukogus (Sirle Tellis), Karksi-Nuia raamatukogus (Mare
Torim), Mõisaküla raamatukogus (Evi Oissaar). Materjalid tuleb
tuua 15. kuupäevaks ja lugejateni jõuab leht 20. kuupäeva järel.
Lehte saab tasuta alates veebruarist kõigist külamajadest,
rahvamajadest, kultuurimajadest ja kultuurikeskusest,
internetist ning loomulikult ka
piirkonnakeskustest. Mulgi Sõna
on müügil Abja Tarbijate Ühistu
kauplustes. Eesti Postist on võimalik
jätkuvalt tellida Mulgi Sõna, mis tellimisel asendab Lõuna-Mulgimaad.
Palun rohket kaastööd ning
soovin kõigile head lugemist!
Toredat vastuvõttu jääb meenutama ühine foto korraldajatega.

nud kogukonna erinevates
ettevõtmistes. Hea meel
oli näha teisi seltskondi ja
kuulda nende tegemistest.

Kindlasti on selline märkamise üritus innustav.

Foto: erakogu

Olga Palu

MTÜ Karksi-Nuia
pensionäride
ühenduse esimees

Mõisaküla noortekeskuse taga
valmis 2. osa tervisespordipargist

Pealtvaatajate tribüün koos varikatuste ja prügikastidega sai paigaldatud eelmise aasta
detsembris.
Foto: Kaja Õigus

Projekt “Tervisespordipark”, mis sai toetust
PRIA-lt Lõuna-Mulgimaa
Arenduskoja Leaderi programmi kaudu, läks maksma kokku 20 376 eurot.
Projekt koosnes kahest
osast, millest üks osa, jõulinnak, valmis eelmise aasta
jaanipäeva paiku ja teine osa

– pealtvaatajate tribüün koos
varikatuste ja prügikastidega – sai paigaldatud eelmise
aasta detsembris.
Idee sai alguse suurematelt poistel, kelle jaoks
olemasolevad turnimispuud
koolimaja taga ei täitnud oma
eesmärki sada protsenti. Uus
turnimisväljak ehk jõulinnak on suureks rõõmuks nii

vanematele kui ka väiksematele noortele, sest tegevusi jätkub kõigile. Kuna
suurematele tüdrukutele
väga palju turnimine huvi
ei paku, siis sai nende soovil
rajatud jõulinnaku kõrvale
istekohad. Tore on ju ühiselt
aega veeta, aga istuda pole
kusagil, kui poistel trennituur peale tuleb.

Jõulinnaku ja pealtvaatajate tribüüni vahele jääb aga
välikorvpalliplats. Oleme
saanud sinna paigaldada
uued korvpalli tagalauad ja
korvid, kuid aluskatte jaoks
projektid raha anda ei taha.
Olevat omavalitsuse ülesanne. Sai võetud hinnapakkumised uue asfaltkatte osas,
kuid kuna see summa osutus
linnale üle jõu käivaks, siis sai
noortega tehtud video, mis
sai üles pandud “Hooandja”
kodulehele, et äkki kõnetab
kaasmaalasi ja saame ühisel
jõul selle raha kokku. Paraku
ei õnnestunud.
Tulevikus on unistus
ikkagi leida sellele lahendus.
Samuti on soov täiustada
tervisspordiparki uute atraktsioonidega, paigaldada
rularamp, trikirada (ratastele,
ruladele), tarzani-köis jpm.
Öeldakse, et unistused
täituvad küll ärgates, aga
magades projekte kirjutada
ei saa. Seega enne kui ärgata,
on vaja eeltöö ära teha!
Kaja Õigus
Mõisaküla noortekeskuse
juhataja

Peeter Rahnel

Mulgi vallavanem

Hea vallarahvas!
Olete oodatud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistamisele 24. veebruaril Karksi-Nuias.
Kell 11.00 pärgade asetamine Eesti Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi jalamile.
Kell 12.00 Karksi valla kultuurikeskuses etendus
”Kummardage lipud”.
Autor Liis Sein, lavastaja Siim Maaten (ON teater),
muusikaline kujundaja Margus Põldsepp.
Laval Eero Spriit, Kristian Põldmaa, Artur Linnus ja
paljud teised, k.a Lõõtsavägilased.
„Kummardage lipud“ räägib Kaitseliidu Sakala maleva
loomisest jõudes välja tänapäeva, kui tähistame
Sakala maleva ja Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.

Suupistelaud.
Arvo Maling,

volikogu esimees

Peeter Rahnel,

vallavanem

Dmitri Orav,
abivallavanem
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGILT
Mulgi Vallavolikogu 20.12.2017 istungi kokkuvõte
Võtsid osa volikogu liikmed Eveli Allik, Kerti Einstein, Imre
Jugomäe, Kati Kuusk, Anne Ladva, Leo Liiber, Arne Lohu, 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, vallavanem Peeter Rahnel, vallavalitsuse liikmed Ene Maaten, Ervin
Tamberg, Karksi vallasekretär Inge Dobrus, Halliste vallavalitsuse
majandusnõunik Kadri Kivimets.
1. Otsustati seada sundvaldus avalikult kasutatava tee talumiseks
Mulgi valla kasuks Kassepa kinnistul (asukohaga Viljandi maakond, Mulgi vald, Metsaküla, Tartu Maakohtu kinnistusakonna
registriosa nr 151839 katastritunnusega nr 60002:002:0182) asuvale nn Mati teele 1150 m pikkuses ja 7 m laiuselt.
2. Tunnistati kehtetuks Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määrus
nr 36 „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine“.
3. Määrati Abja Elamu OÜ (registrikood 10531980, asukoha
aadress Pärnu mnt 8, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandimaa) veeettevõtjaks Mulgi valla Halliste tegevuspiirkonnas tegutsemiseks
01.01.2018 kuni 31.12.2029.
4. Valiti Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed: eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Kati Kuusk
ja aseesimeheks Taimo Tugi; keskkonna- ja heakorrakomisjoni
esimeheks Rein Tarkus ja aseesimeheks Taimo Tugi, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni esimeheks Mari Saarela ja aseesimeheks Eneli
Põder, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Taevo Viitas
ja aseesimeheks Siret Vene, kultuurikomisjoni esimeheks Eveli
Allik, spordikomisjoni esimeheks Imre Jugomäe ja aseesimeheks
Leo Liiber, revisjonikomisjoni esimeheks Taimo Tugi.
5. Valiti Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks Leo
Liiber, Kerti Einstein, Andres Rõigas, Anne Ladva ning kinnitati
revisjonikomisjon koosseisus esimees Taimo Tugi, liikmed Kerti
Einstein, Anne Ladva, Leo Liiber, Andres Rõigas.
6. Nimetati Mulgi Vallavolikogu esindajad valla üldhariduskoolide hoolekogusse: Abja gümnaasiumi – Imre Jugomäe, August
Kitzbergi nimeline gümnaasiumi – Arvo Maling, Halliste põhikooli – Andres Rõigas, Mõisaküla kooli – Eveli Allik.
7. Esimesel lugemisel oli Mulgi valla põhimääruse eelnõu. Eelnõu
suunati teisele lugemisele, vallavalitsusele parandusettepanekute
esitamise tähtajaks määrati 9.01.2018.
8. Kinnitati Õisu lasteaia arengukava aastateks 2017–2020.
9. Anti nõusolek Mulgi vallavalitsusele OÜ Abja Elamu osakapitali suurendamiseks summas 15 616 eurot.
10. Volitati Mõisaküla linnavara valitsemise korrast tulenevaid
ülesandeid: eluruumi üürile andmise, üürilepingute sõlmimise,
pikendamise ja lõpetamise otsustamisega seotud õigusi korraldama Mulgi vallavalitsust nimetatud toimingute edasivolitamise
õigusega.

Mulgi vallavolikogu esimehe kontakt
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.

Meie uhkus on meie inimesed
Detsembrikuus Kõpu
mõisas toimunud kultuurirahva pidulikul aastalõpusündmusel pärjati
Lille-Astra Arraste Eesti
kultuurkapitali elutöö
preemiaga.
Tänavu aprillis 85. sünnipäeva tähistav Lille-Astra
Arraste on terve oma elu
pühendanud rahvatantsu
populariseerimisele ja säilimisele nii tantsija, tantsuõpetaja, rahvatantsu instruktori
kui tantsuloojana.
Tütar Angela Arraste kirjeldab oma ema karjääri nii:
„1960. a XX üldlaulupeo rahvakunstiõhtul osalesid esmakordselt kolm Lille-Astra
juhendatud rühma. Siit sai
alguse Karksi-Nuia tantsurühmade tantsupidudel
osalemise traditsioon. Eri
aastatel on ta Tallinna pidudele viinud 75 kodukoha
rühma. Üleriigiliste suurpidude lavastajate meeskonda
kuulub Lille-Astra Arraste
alates 1967. aastast. Ta on
olnud aastakümnete jooksul
nii liigijuht, üldjuht-lavastaja
kui ka mentor ja konsultant.
2014. a oli Lille-Astra koos Alo
Ritsinguga peotule süütaja
Tartus Raadil ning üks XIX
üldtantsupeo aujuhtidest.
Kõrvuti vabariikliku tegevusega, on ta olnud ka 50
Viljandimaa rahvatantsupeo
üldjuht ja lavastaja.
Lille-Astra juhendatud
tantsurühmad on saanud
hulganisti tunnustusi võistutantsimistel ning tutvustanud Eesti rahvatantsu ja
pärimuskultuuri paljudes
välisriikides.
Lisaks rahvatantsu edendamisele on Lille-Astral ja
ta abikaasal Rasmus Arrastel
(1930–2014) olnud oluline roll
koduloo uurimises ja jäädvustamises. Koostöös KarksiNuia gümnaasiumi õpilastega on kaante vahele saanud
“Mulgimaa rahvakalender”,

“Mulgimaa kihelkondade
muistendeid”, “Tantsimisest,
tantsudest ja tavadest” I–II.
Erilise tähtsusega on nende
panus raamatute „75 aastat Eesti tantsupidusid“ ja
„Noorte laulu- ja tantsupeod“
väljaandmises, mis sisaldab
Arrastete poolt koondatud
materjale repertuaari ning
juhtide osas.
Lille-Astra Arrastet on tunnustatud nii Viljandimaa kui
ka Eesti vabariigi auhindade
ja teenetemärkidega. Viimati pälvis ta 2009. aastal
Anna Raudkatsi nimelise
elutööpreemia. See südikas
naine on Eesti rahvatantsu ja
rahvamuusika seltsi auliige,
aumärgi omanik ja kõrgema
kategooria mentor
Lille-Astra Arraste aktiivne
tegevus Karksi-Nuia kogukonnas jätkub nii tantsurühmas osaleja, nõuandja kui ka
koduloo uurija ja kogujana.“
Palju õnne!
Samal sündmusel pärjati
Viljandimaa rahvakultuuri auhinnaga Karksi valla
kultuurikeskus. Kaunilt kujundatud tänukaardile oli
kirjutatud tekst: „Karksi valla
kultuurikeskus – Viljandimaa kultuurielu silmapaistev edendaja ning mulgi
kultuuri ja keelehoidja ning
arendaja“. Olen väga tänulik, et meie tööd on märgatud maakonna tasandil.
Tänan kõiki, kes meid auhinnale nomineerimiseks
esitasid, kultuurikeskuse ringijuhte, rahvakultuurikollektiive ja kogu maja personali.
Anname endast parima! Tore,
et märgatakse ja tunnustatakse.
Märkamist jagub veelgi
– saime kultuurikeskusega
kutse Eesti rahvamajade
ühingu tunnustussündmusele Kaheksakand, mis toimub 24. jaanuaril Vändra
kultuurimajas. Kutsele on
lisatud kommentaar: „Teid

Lille-Astra Arraste.

on esitatud AASTA TEGIJA
nominendiks“.
Tulemas on uus töörohke
aastaring, mille teeb eriliseks
Eesti Vabariigi sünnipäev.
Tähistame seda väärikalt.
Anname au vabaduse kaitsjatele, märkame tänaseid
tegijaid. Olete kõik oodatud
kontserdile, etendusele ja
näitustele!
Karksi kihelkonna lauljad,
tantsijad ja pillimängijad
valmistuvad V Mulgi peoks.
Meie kihelkonna kava kannab pealkirja „Mede uhkus“.
Oleme uhked oma luuletajate, heliloojate, pillimeeste, dirigentide, lauljate, tantsijate,
tantsu- ja sõnaseadjate üle.
Lisaks veel kaunis loodus,
kohapealsed pärimusjutud
ning tänased tööandjad.
Aprillikuus tähistab rahvatantsurühm Sõlesepad
oma 50. aastapäeva ja sügisel
saab segaansambel Pool Kuus
10-aastaseks.
Jätkame oma piirkonna
traditsioone – tulemas on
suvised kihelkonnapäevad,
Väikesed virred, Viljandimaa
virred, Augustiöö Augustiga, Libahundi jooks, XI

Foto: Margus Mõisavald

Meefestival jne, tähistame
rahvakalendri tähtpäevi ja
teeme koostööd naabritega
Lätist. Juba 23. veebruaril
tähistame Ruhja kultuurimajas koos lätlastega meie
riigi 100. sünnipäeva. Õhtul
mängib tantsuks ansambel
C-Duur ja esineb rahvatantsurühm Samm Sassis. Jälgige
reklaami!
Nüüd, kui kultuurikeskuse
seinal on suur LED-ekraan,
saame oma tegemisi veelgi
atraktiivsemalt reklaamida.
Loomulikult jätkame oma kodulehe ja Facebooki pidevat
värskendamist. Sotsiaalmeedias jälgib meid pea kaks ja
pool tuhat inimest.
Oleme avatud ka uutele
ideedele ning valmis pakkuma ruume ja tegema koostööd. Kirjutage, helistage või
veel parem – tulge kultuurikeskusesse! Nii tore – meie
nimi on ikka veel Karksi valla
kultuurikeskus!
Kai Kannistu
Karksi valla kultuurikeskuse
juhataja

Algas Euroopa kultuuripärandi aasta
Möödunud aasta lõpus
saadeti muuseumide listi teavituskiri, et meie riigile olulisel juubeliaastal tähistatakse
ka Euroopa kultuuripärandi
aastat. Eestis koordineerib
kultuurilist tegevust muinsuskaitseamet koostöös Eesti
folkloorinõukoguga. Pärandiaasta kohta saab täpsemat
infot kodulehelt www.parandiaasta.ee
Aasta 2018 on meie riigile
kaunis juubeliaasta. Lisaks
möödub 100 aastat I maailmasõja lõpust ja paljude
rahvusriikide tekkest, mis
muutsid põhjalikult Euroopa
geograafilist kaarti.
Kultuuripärandiaastal soovitakse tähelepanu pöörata

kõigele, mis hingele kaunis,
säilitamist vääriv ja edasiarendamist vajav. Nimistus
on välja toodud pillimäng,
laulud ja tantsud, maastikud ja hiiepaigad, mõisad ja
mälestusmärgid jm. Lihtsustatult öeldes on nii leivaküpsetamine kui ka saunaskäik
kultuuripärand, mis vajab
hoidmist ja edasikandmist.
Antud aastal on Euroopa
riigid võtnud erilise tähelepanu alla noored, et nendeni
viia tõdemus pärandi säilitamise ja edasiarendamise
tähtsusest. Palju oleneb perekonnast. Kui laps õpib maast
madalast, et peole ei minda
koduriietes ja kalmistul ei
joosta, riigilipu heiskamine

on püha ja hümni ajal ei
„nutiseerita“, Eesti Vabariigi
sünnipäev ja võidupäev on
väga tähtsad meie ajaloos,
siis on vanemad oma panuse
kultuuripärandi säilitamisse peretraditsioonina juba
andnud.
Au ja kummardus Viljandimaal Kultuurkapitali elutöö
preemia saanud väga teenekale tantsujuhile Lille-Astra
Arrastele. Tema on oma eesmärgiks võtnud Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks
saada kokku kogu info nende
Viljandimaal tegutsenud
tantsuõpetajate kohta, kes
on viinud oma rühmad Tallinna tantsupeole (Sakala,
03.01.2018). Nii saab talleta-

Pärnu-Tallinna raudtee teenijate-ühingu pasunakoor.
Asutatud 1922, juh. Kristjan Kõrwits 2.reas vasakult neljas.
Foto dat. 26.05.1927, Mõisaküla muuseumi fotokogu

tud rahvatantsu kultuuripärand meie maakonnas.
Mõisakülas on enese teadmata suure panuse kultuuri-

pärandi hoidmisel ja arendamisel teinud linna auraamatusse kantud Iivo Hakkaja.
Tema eestvedamisel on aasta-

kümneid koos käinud puhkpillimängu entusiastid. Ta
on suutnud kollektiivi kaasa
haarata noori nii Mõisakülast
kui lähikonnast. Mõisakülas
tegutses puhkpilliorkester
juba 95 aastat tagasi. Sellest järeldub, et linna üheks
peamiseks pärandkultuuri
hoidjaks ja kandjaks on Iivo
Hakkaja.
Sel tähtsal aastal mõtleme,
tegutseme, säilitame, arendame, tutvustame ja hoiame
oma rahvapärimuslikkust.
Nii saame kõik anda osakese
Euroopa kultuuripärandiaasta tegemistesse.
Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi
juhataja
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Loodusõhtud Karksi-Nuia
kultuurikeskuses
kaasrahastuse toel ning koostöös Mulgi valla ja Karksi-Nuia
kultuurikeskusega pühapäevaseid loodusõhtuid. Seekord
on need juubelihõngulised
ja teemad on seotud eesti
looduse käekäiguga viimase
100 aasta jooksul. Üritused
toimuvad kaks korda kuus jaanuarist maini. Iga kord saame
kohtuda huvitava lektoriga.
Oma toodangut tutvustavad
ja ehedaid maitseid pakuvad
erinevad mahetootjad.
21. jaanuaril oli meie külaliseks kirjanik ja semiootik ValValdur Mikita. Foto: Kai Kannistu dur Mikita, kes rääkis eestlaste
loodustunnetusest viimasel
MTÜ Lilli Looduskeskus
sajandil. Oma toodangut pakkorraldab ka sel aastal keskkus Pajumäe mahetalu.
konnainvesteeringute keskuse
11. veebruaril tuleb oma

loomingut tutvustama loodusfotograaf Remo Savisaar.
Erinevaid tatratooteid pakub
Tõrvaaugu mahetalu Raplamaalt.
25. veebruaril räägib Aleksei
Turovski hundi ja inimese
suhetest läbi aegade. Suupisteid pakub Upruse talu
Valgamaalt.
11. märtsil on külas Hendrik Relve ning teemaks on
eesti loodus maailmaränduri
pilguga.
Tulemas on veel loodusfotograaf Sven Zacek, loodusfotograaf ja putukateadlane
Urmas Tartes, looduse- ja
jahimeesVahur Sepp ning
ornitoloog Riho Kinks.
Osalustasu etteregistreeri-

EESTI VABARIIK 100
4. osa

jatele 5 eurot, ilma registreerimata tulnutele 7 eurot. Alla
16- aastastele on üritus tasuta.
Info ja registreerimine meilitsi
ly@looduskeskus.ee või telefonil 513 2994.
Maikuu üritusel loosime
kuni viiel loodusõhtul osalenud inimeste vahel lektorite
ja toidupakkujate poolt kingikotti jäetud meeneid. Juunis,
juulis ja augustis toimuvad
sama projekti raames retked
ja ringsõidud, kus osalemise
eelis on meie loodusõhtute
püsikülastajatel.
Huvitavate kohtumisteni!
Ly Laanemets
MTÜ Lilli Looduskeskus
projektijuht

Aastalõpp Tuhalaanes
Detsembrikuus pakkus
Tuhalaane külamaja mitmeid tegemisi nii suurtele
kui väikestele. Pea terve
nädala kestis jõulumaa,
kus käis kokku 60 last üle
maakonna.
Aastaid oleme kutsunud
oma küla peresid jõulupeole,
mida külastab jõuluvana. Nii
ka seekord. Kauni kontserdi
esitasid Holstre kooli laululapsed, keda juhendab õpetaja
Eve All. Jõuluvana kingikoti
täitsid külamaja lahked päkapikud. Haigused olid küll nii
mõnegi lapse maha murdnud,
kuid kingipaki said kätte ka
need, kes kohale ei jõudnud.
Enne aasta lõppu korraldatud kohviõhtul sai kuulata
Leen Rahnu reisijuttu LõunaKontserdil esinesid Holstre kooli laululapsed.
Aafrikast ning Jaak Tuksami
kaunikõlalist laulu.

Aitäh kõigile, kes eelmise
aasta jooksul leidsid tee erinevatele kokkusaamistele
ning loomulikult ka neile, kes
aitasid sündmusi korraldada
ja ellu viia.
Loodame, et ka uuel aastal
jätkub meil mõtteid ja ideid,
mida külarahvale pakkuda.
Kindlasti toimuvad traditsioonilised üritused, mida oleme
aastaid korraldanud. Uute
algatuste mõtted on pandud
idanema, püüame need üheskoos ellu viia.
24. veebruaril korraldame
külaelanikele Eesti Vabariigi
sünniaastapäevale pühendatud külavanema vastuvõtu.
EV100 raames remonditi ka
külamaja esimese korruse
peosaal.
Foto Enn Sarv

Anneli Anijärv
Tuhalaane külamaja juhataja

Lilli loodusmaja pakub aktiivset puhkust
ja korraldab üritusi

Lilli loodusmaja.
Lapsed hobustega sõbrustamas.

Foto: erakogu

2018. aastal pakub Lilli
loodusmaja erinevaid
tegevusi nii lastele kui
täiskasvanutele.

villatööd, vaibakudumine ja
mulgi korpide tegemine. Hind
alates 3. eluaastast 5 eurot
inimene.

Perepäevad koos kitsede,
poni ja küülikutega.
Laupäeviti kell 12–15.
Saab vaadata, toita ja
silitada koduloomi ning sõita hobuse ja poniga. Lisaks
metsaretk, meisterdamine,

Retked täiskasvanutele
„Mets ravib ja toidab“.
2-tunnine metsaretk Lilli
loodusmaja õpperajal. Järgneb
1-tunnine programm majas
erinevate mulgipäraste suupistete, raviteede degusteeri-

mise, taimekaartidega jne. Sobib nii noortele kui vanadele.
Hind 10 eurot inimene.
Sünnipäevad lastele.
Kavas loomadega tegelemine, hobuse ja poniga sõitmine, mängud, meisterdamised,
ühine toidutegemine. Suvel
sõidame matkatõukeratastega. Korraldame ka toitlustuse.
Hind kokkuleppel.

Foto: erakogu

Sünnipäevad täiskasvanutele.
Alkoholivaba ja tervislik
sünnipäev vabas looduses.
Metsaretk, taimeteed, erilised
suupisted. Võimalik teha talgutöid. Korraldame ka toitlustuse.
Hind kokkuleppel.
Kõikidele tegevustele vajalik
etteregistreerimine aadressil
ly@looduskeskus.ee või telefonil 513 2994. Põhjalikum
info www.looduskeskus.ee
või MTÜ Lilli Looduskeskuse
FB-s.
Ly Laanemets

Loomad ja inimesed

Foto: Anneli Pälsing.

Pildil tundmatu baltisaksa kunstniku H. B. teos “Jahimehe
surm” (1924, õli, erakogu)

Antud rubriigis toon lugejateni huvitavaid kirjutisi ja fotosid, mis on talletatud Mõisaküla muuseumi kogudes. Sageli
on museaalid sajanditevanused.
Täna toon teieni ühe maali loo. Sageli jääb ta külastajatele märkamatuks, sest ei asu muuseumi näitusesaalis, vaid
trepihallis. Siinkohal tuginen artiklile „Loomad vallutasid
Toompeal Rüütelkonna hoone“ (Postimees, 25.10.2003), kus
Kunstimuuseum näitas tol sügisel suurejoonelist ülevaatenäitust „Loomad ja inimesed. Animalistika kunstis“. Sel näitusel
oli teiste hulgas maal „Jahimehe surm“. Artiklis kirjutatakse,
et: „Kunstiteadlane Mai Levin ei suuda varjata oma vaimustust
pildi ees, mis kannab nime „Jahimehe surm“. Rebane kõige
ees, jänes ristiga tihedalt kannul, liigub sellel üks kentsakas
seltskond. Kirst jahimehe põrmuga lasub uhkete sarvedega
hirvepullide turjal. Kirstu taga lontsib nukralt ratsaniku kaotanud suksu. Kogu seda protsessiooni saadab õhus tetrede,
mõtuste, faasanite ja neppide võidurõõmus eskadrill. „Nüüd
metsad puhkavad kõik,“ tõlgib Levin naerdes teksti plakatilt,
mida reinuvader kannab. Tekst on saksakeelne.
Kes on seesuguse vallatu maali autor, Levin kahjuks ei tea,
aga eks ta keegi baltisakslane oli. Taiese nurgas hakkavad
igatahes silma vaid initsiaalid H.B.“
Kunstiartiklit ilmestas foto antud maalist. Tundsin seda
nähes suurt üllatusmomenti, sest samasugune maal on ju
Mõisaküla muuseumis! Jah, siin oleval maalil on loomad kujutatud veidi teistes asendites ja tekst rebase käppade vahel
oleval plakatil on eesti keeles „Puhka rahuga, meie sõber“.
Mulle tõi selguse antud maalide sarnasuste-erinevuste
kohta kunstihuvilistest koosneva suure turismigrupi külastus
järgmisel suvel. Grupi giidiks oli meile kõigile hästi tuntud
Eesti kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Tema selgituste järgi
olnud Sangaste krahv Bergi üks poeg kunstiandega. Tol ajal
kujutati maalidel rohkelt metsloomi. Maalil kujutatud hirved
elutsevad peamiselt Eestimaa lõunaosas, Läti piiri lähistel.
Nii võib vaid oletada, et maali autoriks on olnud üks Bergide
suguvõsa liikmeid.
Jüri Kuuskemaa tõlgendas meile maalil kujutatut nii: “Ainus,
kes pildil kurvastab, on hobune. Jäi ta ju ilma oma parimast
sõbrast, ratsanikust. Ehk suri too vanadusse? Ülejäänud loomad rõõmustavad, et ei pea enam jahimehe kuuli kartma.
Seda näeb metskuldi ilmest ja lindude rõõmsatest tiivalöökidest. Kõige keskel, kirstu kaanel, troonib öökull – tarkuse ja
teadmamehe sümbol.“
Tema teada oli originaalist maalitud neli koopiat, milledest
ühte nägid nad siin, Mõisaküla muuseumis. „See on meie reisi
üks tipphetki,“ lausus mulle härra Kuuskemaa. „Ainuüksi
ootamatu kohtumine selle maaliga Tallinnast vaadates nii
kauges väikeses paigas tasus ära terve reisi korraldamise!“
Selline oli üks kohtumine külastajatega, mida soovisin lehe
lugejatele vahendada. Külastades muuseume vaadake hoolikalt väljapanekuid. Ehk leiate teiegi mõne peidus olnud pärli!
Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi juhataja

EV100 sünnipäevaks
näituse “Karksi-Nuia mulke elu
pilte pääl” avamine
2. veebruaril kell 14.00
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
II korrusel
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Õnne talus Mornamaal
Juba paarkümmend aastat on telerite kaudu meie
külaliseks Õnne 13 elanikud.
Aga Morna ja Õnne on tõesti
olemas.
Karksi haridusselts otsustas
ise kaeda, mis värk on päris
Mornamaa ja Õnne taluga.
Bussiga Tuhalaane poole vurades võis ju ammugi näha
vana hoone juures hoolsat
tegutsemist ja metsa ääres
paistis nagu viinamarjaaed.
Ja nii see ongi – vana maakividest ehitis, mis algselt oli moonakatare, hiljem Polli aiandi
puuviljahoidla, on saanud
uue näo. Hoone ise on tõeliselt
pilkupüüdev. Arhitekt Andres
Lunge abiga on kujundatud
kogu interjöör. Siin on puhketubasid, sviite, seminariruum
ja isegi spaa. Ka kõik tekstiilid,
olgu siis kardinad, voodi- või
seinakatted, on puhas käsitöö,
mille kujundamisel on tunda
perenaise kätt.
Talu peremees Georg Gavronski, kes muide eespool nimetatud teleseriaalist midagi
ei tea, otsustas Tartust Mulgimaale kolida ja siia Õnne talu
rajada. Nüüd on see valmis.
Peaaegu. Sest ükski talu ei saa

Veinimõisa peremees Georg Gavronski tutvustas haridusseltsi liikmetele oma valdusi.
				
Foto: Margus Mõisavald

kunagi päriselt valmis, ikka on
siin-seal kõpitsemist.
Peremees võttis haridusseltsi isiklikult vastu ja tema
hoogsast jutust saime teada, et
Õnne on veinitalu. Uhkusega
rääkis ta oma veinipõllust,
kuhu on muretsetud Šveitsi
Alpidest umbes 1300 külmakindlat viinamarjaistikut,
sortidest tuntuim on Pinot
Noir. Saagist ja veinist on
muidugi veel vara rääkida,
sest kõik võtab aega, aga saime
juba maitsta rabarberiveini.

sed“ viienda osa ilmumine.
Veel „trükisoe“ raamatuke
sai igaühele jõulukingiks. Ka
Viljandimaa arenduskeskuse
ja Viljandi maavalitsuse korraldatud kodanikuühenduste
tänupäeval leidis meie töö
äramärkimist. Selle üle oleme
uhked.
Haridusselts tänas ka juhatust, eriti Hille Krusbergi ja
Helve Joont, kes on ikka meie
töid ja tegemisi juhtinud.

15 hektaril sirguvad musta
sõstra põõsad annavad peagi
head saaki.
Kirurgist peremees on kannapöörde teinud ja temast
on saanud tõeline maamees,
kes unistab tallu loomade ja
kodulindude toomisest ning
mõtleb kaugele ette. Tema puhul peab paika vanasõna: sada
korda mõõda, üks kord lõika.
Oma õhtu teise poole pühendasime haridusseltsi tegemistele. Suurim tegu oli
raamatu „Aastad ja inime-

AVATUD USTE NÄDAL
19.-23. veebruar 2018
NÄITUS „100 EESTI ASJA“
21.02 KELL 10 KONTSERT
„EESTI VABARIIK 100“
TULGE KÜLLA!

Noorte diskorite kool

Viiu Lepik

Koolipäevast sai kooripäev
Reedel, 12.01 oli Abja kultuurimaja hommikust lõunani
täidetud laste lauluhäältega.
Üheskoos lasid lauludel kõlada
Lõuna-Viljandimaa mudilaskoorid: Halliste kooli ning
Abja, Kitzbergi ja Tarvastu
gümnaasiumi 117 laululast,
õpetajateks Vilja Vister, Kadi
Kask, Sirje Veerme ja Tiina
Lillepuu. Laulupäeva teemaks
sai käesoleva aasta tähtteema,
Eesti 100. Lisaks asjalikule õppetööle oli mudilastel aega ka
mängimiseks ja lustimiseks.
Ega selleta ei jõuakski keegi
hästi õppida!
Kadi Kask
Üheskoos lasid lauludel kõlada Lõuna-Viljandimaa mudilaskoorid – 117 laululast.
								
Foto: Sabrina Gollmer

mudilaskooride päeva
korraldaja

Juba kolmandat korda toimus Abja kultuurimaja ja Abja noortekeskuse ühisprojektina noorte diskorite koolitus. Seekord oli
registreerinud ennast 5 väikest diskorit. Õpetussõnasid ja näpunäiteid jagasid noortele RetroKiirabi nime all tegutsevad Endel
Purju ja Lauri Sepp. Peale tunniajalist harjutamist keerutasid noored ise plaate vanemate kolleegide valvsa pilgu all. Saalis möllasid
samal ajal 40 diskolist. Vabatahtlik Sabrina jäädvustas peomelu
ja lisas pildid vaatamiseks Abja kultuurimaja Facebooki lehele.
Lauri Sepp
Abja kultuurimaja juhataja

Semula ringluspesa ootab külla
Juba mõnda aega on toimunud ettevalmistused
ringluskeskuse loomiseks
Karksi-Nuias. Tegemist on
vabatahtliku kodanikualgatusega, milles on osalenud
nii kohalikud organisatsioonid kui abivalmid inimesed.
Ringluspesa Semula avas
oma uksed 6. jaanuaril ja
ootab kõiki külla laupäeviti
kell 10.00–15.00 aadressil
Kalda 6b, Karksi-Nuia.
Ringluspesa idee sai alguse igapäevasest murest, et
kodudesse koguneb ja võtab
ruumi palju sellist, mis on küll
korralik ja tarvilik, kuid mida
tegelikult juba ammu enam ei
kasutata. Sageli visatakse palju
sellest, mis kunagi raskelt tee-

nitud raha eest ostetud, lihtsalt
prügikasti. Samas on inimesi,
kellel läheks neid asju tarvis
ja kes hea meelega kannaks
riideid, mis kellelegi teisele on
igavaks või sobimatuks muutunud. Semula on koht, kus need
kaks poolt kokku saavad.
Semula ootab kõiki tooma
korralikke, puhtaid, terveid ja
tarvilikke asju, mida ise enam
ei kasuta. Mööbli, kodutehnika,
jalgrataste ja muu taolise jaoks
on Semulas pakkumiste sein,
kuhu saab kirjutada info äraantavate esemete kohta ja oma
kontaktandmed. Ühtlasi on
ka soovide sein, et julgustada
inimesi välja ütlema oma soove
ja vajadusi – ehk on keegi, kes
saab ja tahab aidata. Andkem
üksteisele võimalus teineteist
toetada!

Semula toimib tasuta, et
innustada ühte hoidmist, üksteise toetamist ja koostööd
ning tunnetada selle tõelist
väärtust, mõõtmata asju rahas.
Soovi korral on aga võimalik
Semula tegevusele ja endale
leitud asjade eest vastutasuks
teha annetusi vastavasse annetuste kasti. Kogutu anname
edasi Karksi-Nuia muusikakooli tegevuse toetamiseks, et
pilliõpe ja muusika meie kandis
jätkuks! Koostöö märgiks käisid
Lõõtsavägilased muusikakooli
nimel ka Semulas avamismeeleolu loomas.
Semula pere tänab koostöö
eest Karksi/Mulgi vallavalitsust,
AS Iivakivi, Karksi valla kultuurikeskust, August Kitzbergi
nimelist gümnaasiumi ning
kõiki armsaid inimesi, kes on

abiks olnud, inventari kinkinud
ja Semulasse oma külastuste,
asjade annetamise ja endale
leidmisega rõõmu toonud.
Selleks, et Semulas elu ja
hea meeleolu püsiks, soovime,
et võtaksite meie pesa omaks,
kasutaksite selle hüvesid ja
tuleksite rõõmuga meile külla!
Samuti olete oodatud jagama oma mõtteid, soovitusi,
ideid – täiustame, kus näeme
võimalust, lisaks saame koos
korraldada vahvaid üritusi!
Loodame, et sellest saab üks
tore ja rõõmustav koht meile
kõigile!
Ootame teid külla ja soovime
kõigile rohkem koostööd ja
üksteise toetamist! Kohtumiseni Semulas!
Reelika Maiste
Semula kaasasutaja

Semula avamisel esinesid Tobias Tae (vasakul) ja Rasmus
Kadaja ansamblist Lõõtsavägilased.
Foto: Marika Tamtik
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Esimese romaaniga otse kirjanduse tippu
22. veebruaril kell 17.00
esitleb Karksi-Nuia raamatukogus oma debüütromaani Liisi Õunapuu.
Karksi-Nuiast pärit ja siin
koolis käinud Liisi teos
„Le Rhino“ leidis äramärkimist Eesti kirjanike
liidu romaanivõistlusel.
Tõlkija ja toimetaja Tiina
Aug on Liisi Õunapuu raamatut arvustanud nii: „Liisi
Õunapuu „Le Rhino“ on raamat, millest õieti ei tahakski
rääkida – see on niivõrd tulvil
üllatusi, et oleks kahju neid lugeja jaoks ära rikkuda.“ Noore
naise humoorikas teos, mis on
tulvil lobedat keelekasutust
ja sõnamänge, on leidnud
äramärkimist mitmetes suuremates meediaväljaannetes.
Liisi oli nõus andma intervjuu
ka Mulgi Sõnale.
Kas Sinu kirjutamisoskus
avaldus juba koolipõlves või
leidsid selles kutsumuse alles
täiskasvanuna?
Soov kirjutada on mul olnud nii kaua kui ma mäletan.
Kirjandid ja muu koolitöö mul
fenomenaalsed ei olnud, küll
aga armastasin kirjutada pikki
kirju oma kirjasõpradele. Kui
teema mulle korda ei läinud,
siis ega seda teksti ei tulnud
ka. Seega, kutsumus on olnud
alati, aga julgus sellele kutsele
vastata on tulnud alles nüüd.
Kuidas sündis romaan „Le
Rhino“? Kui palju selleks
aega kulus?
Selle loo algus hakkas nii
tugevalt peas ringi käima, et
lihtsam oli elada kirjutades,

kui seda mitte tehes. Pärast
paari peatüki kirjutamist olin
valmis selle teiste juurde sahtlisse panema, kuid mul tuli
mõte paluda oma sõpru, et
nad kirjutamise protsessis
osaleksid, sest püsivus ei ole
mulle omane. Nii saime kokkuleppele, et ma kirjutan
iga nädal ühe peatüki, mida
sõbrad saavad kohe lugeda,
et mulle tagasisidet anda.
Neile väga meeldis ning see
motiveeris mind omakorda
jätkama. Alles siis, kui lugu
kirjas, hakkasin üldse mõtlema, et kas sellest võiks saada
raamat. Tegelikult oli see ühe
sõbranna suur unistus, mul
endal nii palju usku tol hetkel
ei olnud. Puhtalt kirjutamisele
kulus kuus kuud, esimesest
lausest kuni füüsilise raamatuni peaaegu 1,5 aastat.
Kuidas on lugejad Su teose
vastu võtnud? Mis on olnud
kõige üllatavam tagasiside?
Siiani olen ma saanud ainult
positiivset tagasisidet, mis on
mulle endiselt uskumatu. Kui
ma käsikirja Eesti kirjanike liidu romaanivõistlusele saatsin,
oli minu suurim soov, et keegi
ei ütleks, et Liisi, ära enam
kirjuta. Seega võib aimata kui
ootamatu mulle kogu see seiklus on olnud. Kõige üllatavam
tagasiside on mõistmine, et
helgusele on maailmas koht ja
seda osatakse hinnata.
Kas oled tulnud eesti kirjandusse, et siia jääda? Kas
järgmine romaan on juba
pooleli?
Seda ma tunnen oma hinges
küll, et mul on koht olemas ja

Üle kahe aasta toimub Eesti harrastusteatrite riigifestival.
Sel korral on Abja esindatud lausa kahe trupiga. Abja EHHTeater lavastusega „Sõdalane“ lavastaja Andres Linnupuu ja
Abja pensionäride näitetrupp Kolmas Voorus lavastusega „Elu
on – otsast teise“, lavastaja Kersti Sillaots. 26.–28. jaanuarini
Võrus 15. korda toimuvale festivalile kandideerisid 29 truppi
40 lavastusega ja 3-liikmeline žürii valis festivalile 17 etendust.
Teatritrupid valiti välja etendusest tehtud videote põhjal. Viljandimaalt pääses lisaks Abja truppidele veel ka Paistu näitering
lavastusega „Mamma“. Kõik 3 näiteseltskonda on laval laupäeval
27. jaanuaril. Pöidlad pihku!
Ülle Rõigas

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud
kutsub külastama näitust ja
tutvuma uue kontoriga

Näitus „Pärandkultuur maastikus“.
Liisi Õunapuu.

Foto: erakogu

et ma ei pea enam isegi luba
küsima. See on suur au! Lubadused mulle ei meeldi, ma ei
tea isegi, mis ma homme teha
tahan. Järgmine romaan on
kirjutamisel, tean, et seda väga
oodatakse. Niikaua kui hing
ütleb, et kirjuta, ma kirjutan.
Kui tihedad on sinu sidemed sünnikoduga?
Mu imeline ema ja ports

ägedaid inimesi toovad mind
Karksi-Nuia tagasi, aga süda
ja muud tegemised kuuluvad
hetkel siiski Tartule. Kuid ma
olen oma päritolu üle väga
uhke ja poolt silma hoian
ikkagi koduvallal peal. Leian,
et see on suur õnn, et ma sündisin ja kasvasin siin.
Küsitles Mare Torim

Ilmus raamatusarja „Aastad ja inimesed
Karksi kultuuri- ja hariduselus“ viimane osa
Ligemale kümmekond
aastat tagasi alustas Karksi
haridusselts piirkonna haridus- ja kultuurielu uurimist
ning töötajate mälestuste
kogumist. 2010. aastal ilmus
esimene kogumik „Aastad ja
inimesed Karksi kultuuri- ja
hariduselus“ ning pea paariaastaste vahedega järgmised.
Esimene, teine ja kolmas osa
sisaldavad põhiliselt pedagoogide meenutusi koolide
tööst. Neljandasse raamatusse
on koondatud Karksi kandi
kultuurielu ning kultuurikandjate lood. Läinud aasta
jõulukuus sai kaante vahele
raamatusarja viies osa, kus
on kirjas lasteaedade elu.
Kui kultuuri- ja hariduselu
kirjeldused ulatuvad 19. sajandisse, siis lasteaedade töö
algas eelmise sajandi keskel.
Karksi-Nuia lasteaed alustas
1. juunil 1945, sama aasta
suvise mängurühmana ka
Polli. Karksi kolhoosi lasteaed töötas aastatel 1951–1954
hoopis Vainu talus, alles 20
aastat hiljem rajati lasteaed
Sudistesse ning tegevus jätkus
Karksis. Kõrgemäe lastepäevakodu alustas 1964. aastal

peale Maie kooli sulgemist
ja Lilli kooli päevahoiurühm
1994. a. Nende aastate sisse
mahub nii ajastule vastavaid
koolieelse kasvatuse erinevaid
suundi kui ka lasteaedade
keeruka majanduselu kirjeldamist. Vaatamata vastakatele
nõudmistele ja mittesobivatele töötingimustele kajastub
lasteaiatöötajate mälestustes
suur pühendumus oma töösse
ning hool ja armastus laste
vastu. 2006. aastast on kõik
Karksi piirkonna koolieelsed
lapsed koondunud KarksiNuia lasteaeda.
Tänan kõiki, kes saatsid oma
mälestusi raamatusarja viiele
osale, häid abilisi Viiu Lepikut, Margus Mõisavalda, Olav
Rennot ja Mihkel Servinskit
AS Hetikast raamatute kokkupanemisel ning kujundamisel.
Suur aitäh August Kitzbergi
nimelise gümnaasiumi õpilastele, kelle uurimistöid oli
igas kogumikus. Raamatute
trükkimist on toetanud KÜSK,
Leaderi ja kohaliku omaalgatuse programm ning Karksi
vald. Aitäh neilegi!
Helve Joon

Abja harrastusteatrid
valiti riigifestivalile

Meie kontoris, Viljandi linnas, Lossi 22 II korrus on
üleval näitus „Pärandkultuur maastikus“. Oleme avatud
teisipäev ja reede kell 9–16.
Näituse koostaja, Jürgen Kusmin, pärandkultuuri kaardistamise töörühma liige, kirjeldab näitust nii: „Pärandkultuur on
inimtegevuse jäljed maastikus.
Looduses ringi liikudes võib märgata vanu kiviaedu, talu
asemeid ja palju muud inimtekkelist, mille kasutusotstarve võib
esmapilgul ka arusaamatuks jääda. Ometi on nende kõigi rajamisel olnud kindel eesmärk ja igaühel oma lugu jutustada, kui
me vaid oskaks kuulata või selliseid märke üldse tähele panna.
Pärandkultuur on osa meie elamise ja tegutsemise viisist ehk
kultuurist üldisemalt.
Rändnäituse eesmärk on tutvustada erinevaid pärandkultuuri
objektitüüpe ning anda vihjeid nende täpsemaks uurimiseks,
hooldamiseks ning eksponeerimiseks. Pärandkultuuri objektidele ei laiene riiklik kaitse, seepärast on nende hoid maaomanike
endi kätes ja oma maal asuvaid kultuuriväärtusi oskab säilitada
vaid teadlik omanik.“
Pärandkultuur lisab maaomandile väärtust ja omanikule
väärikust!
Et olla metsaomanikele lähemal ja kättesaadavamad, avas MTÜ
Ühinenud Metsaomanikud oma kontori Viljandis. Kui senini oli
Viljandimaal võimalik saada metsanduslikku konsultatsiooni
Suure-Jaani valla (uue nimega Põhja-Sakala vald) vallamajas,
siis nüüd pakume metsaomanikele võimalust saada nõustamist
ka Viljandi linnas, Lossi tänav 22 teine korrus. Kontor on avatud
iga teisipäev ja reede kell 9–16, muul ajal kokkuleppeliselt. Suure-Jaanis jääb vastuvõtt endiselt toimima iga teisipäev kell 9–12.
Juhatuse esimehe Kadri-Aija Viigi sõnul kuulub Viljandimaa
piirkonnast metsaühistusse Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
märkimisväärne arv metsaomanikke. Ehkki väga palju suhtlemist on telefoni ja maili teel ei saa alahinnata vahetut kontakti.
Eriti oluline on see esmase nõuande küsimise korral kuna kõiki
küsimusi ei oska ja ei saa kirja panna. Seega on Viljandis kontori
avamine mõistlik samm, mis võimaldab pakkuda kvaliteetsemat
teenust olles lihtsamini kättesaadav erametsaomanikele.
ÜMO Viljandi kontoris on eelmise aasta lõpust tööl projektijuht
Marge Marjak. Marge on õppinud sekretäri ja personalitööd.
Seos metsaga on tal juba gümnaasiumi loodusklassist ja olles 13
aastat aktiivne jahimees.
Metsaühistul Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on kontorid
või vastuvõtukohad Pärnus Otepääl, Laatres, Suure-Jaanis ja
Viljandis. Nii leiab meid iga metsaomanik lihtsamalt.
Eelmisel aastal sai metsaühistu viie aastaseks ja meie liikmeskond on kasvanud üle 700 liikme. Meie eesmärk on olla
metsaomanikele võimalikult lähedal ja kättesaadav ning aidata
erametsaomanikel majandada oma metsa targalt.
Nii hea, et mõni organisatsioon tuleb ka maainimesele lähemale
ütles metsaomanik Villu. Nüüd on jalavaeva hulga vähem ja saab
vajalikud asjad Viljandis ära ajada.
Täiendav informatsioon eestimetsad.ee
Kadri-Aija Viik
516 7650

Marge Marjak
5342 6182

Teated ja reklaam
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KUHU MINNA
KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
02.01–31.01 sinises saalis Koidu Lauri näitus
„Soovide kaev“, II korruse fuajees fotonäitus
„Orhideed“.
01.02–28.02  sinises saalis Fotoraat fotonäitus
„Hingeolu“, II korruse fuajees näitus
„Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl“.
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 19 film
„Paha lugu“. Pilet 4 eurot / 3 eurot.
Laupäeval, 10. veebruaril kell 20 tantsuõhtu
ansambliga Sinu Naine. Pilet eelmüügist 8
eurot, samal õhtul 10 eurot.
Pühapäeval, 11. veebruaril kell 12 pühapäevane kohtumine. Loodusfotograaf Remo
Savisaar. Oma toodangut pakub Tõrvaaugu
mahetalu.
Teisipäeval, 13. veebruaril kell 17
vastlapäeva tähistamine.
Neljapäeval, 15. veebruaril kell 15 mulgi
kapsa päev.
Teisipäeval, 20. veebruaril kell 20
Trad.Attack!’i kontsert. Piletid ticketer.ee
Reedel, 23. veebruaril kell 16 klaverikontsert
EV 100. Hispaania jazz-pianist Iñaki
Sandoval. Pilet 5 eurot.
Laupäeval, 24. veebruaril kell 11 pärgade
asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile.
Laupäeval, 24. veebruaril kell 12 EV100
kontsertaktus. Etendus „Kummardage
lipud“. Tasuta.
Pühapäeval, 25. veebruaril kell 12 pühapäevane kohtumine. Aleksei Turovski
„Hundijutud“. Oma toodangut pakub
Upruse talu.
01.03–31.03  sinises saalis Marites Silinase
maalid (LV), II korruse fuajees „Sada päeva
EV100-ni“.
Reedel, 2. märtsil kell 18 tantsukonkurss
“Move your body”.
Laupäeval, 3. märtsil kell 19 kontsert
Metsatöll 19 ja Mulgimaa noorteorkester.
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
02.01–19.02 Nukitsa konkurss. Kutsume
kõiki kuni 16-aastaseid lapsi valima oma
lemmikkirjanikku ja raamatukunstnikku.
Neljapäeval, 22. veebruaril kell 17
Liisi Õunapuu raamatu „Le Rhino“ esitlus.
Näitused:
01.02–28.02 “Eesti Vabariik 100”.
01.02–28.02 “Tiitlivõitjad looduses”.

abja kultuurimajas
I korruse fuajees ja väikeses saalis fotonäitus
„Looduse aastafoto 2016“
Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 18 saksa õhtu.
Meie vabatahtlik Sabrina tutvustab oma
kodumaad ning pakub traditsioonilisi toite ja
jooke.
Laupäeval, 3. veebruaril kell 15 kontserdisarja
“Muusika 100 Eestimaale“ kontsert „Rännak
rõõmu allikale“- Robert Jürjendal - kitarr,
Jaan Tammsalu - tekstid. Pilet 5.-/
õpilane, pensionär 3.Neljapäeval, 8. veebruaril kell 18.30 Abja
mälumängu IV voor.
Esmaspäeval, 12. veebruaril kell 14.00–14.30
Looduse Energia toodete müük.
Neljapäeval, 15. veebruaril kell 18–19 noori
DJ-sid koolitab Retrokiirabi
Kell 19.00–21.30 noorte disko. Avatud noortekohvik. Koolitusele registreerimine ja info
Abja noortekeskuses.
Pühapäeval, 18. veebruaril kell 12 Abja
muusikakooli klaveriosakonna sõbrapäevakontsert.
Laupäeval, 24. veebruaril Eesti Vabariik 100.
aastapäeva tähistamine.
Kell 10.30 hommikukohv, kell 11 pidulik
kontsert-aktus.
Halliste raamatukogus
5. veebruaril kell 16 Halliste raamatukogus
“Minu teekond Jaapanisse ja tagasi.”
Kohtume Eliise Vainurmega.
Mõisaküla kultuurimaja
9. veebruaril kell 19 etendus “Kohe näha, et
vanad sõbrad” Pille Pürg ja Anne Paluver
13/15.-, piletid saadaval piletilevis, kultuurimajas, linnavalitsuses ja kohapeal.
12. veebruaril kell 15.00-15.30 Altai palsami
müük ja tutvustus
17. veebruaril kell 17 Iivo Hakkaja 80. aasta
juubelile pühendatud kontsert. Tasuta
24. veebruaril kell 12 EV 100 pühendatud
kontsert-aktus.
15. märtsil kell 11 tsirkusetendus “Mir on
show”. Pääse 5.-.
31. märtsil kell 16 etendus “Hollywoodi
filmitähed” Katrin Karismaa ja Helgi Salloga
peaosas. Piletid saadaval piletilevis, kultuurimajas, linnavalitsuses ja kohapeal.

MÄLESTAME
VALLI AGARMAA
PAAVO TROSS		
LEILI AIN		
ASTA ERELINE		
RIHO LOIT		
ANTS ILING		
ÜLO PÕLISTE		
REIN MÜRKSEPP
SALME TAMMIST
MAIE VÕIDUMAA
VITALI MAKSIMOV
KAJA ZADOROŽNAJA
LEIDA KRIMM		
JAAN LIHTEN		
LEILI NUUT
EVE MÕISAVALD
JUHAN TURI		
REIN TURSK		
OLEG JERŠOV		
TAIVO LÄÄTS 		
LINDA KANGUR
ANTS LIIV 		

Õnnitleme eakaid hällilapsi

TUHALAANE KÜLAMAJA
Laupäeval, 24. veebruaril kell 14 EV100
Tuhalaane külavanema vastuvõtt.

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

22.10.1938–24.11.2017
20.10.1926–28.11.2017
30.06.1940–29.11.2017
08.08.1943–29.11.2017
17.05.1940–30.11.2017
20.02.1951–02.12.2017
17.05.1951–11.12.2017
12.12.1975–11.12.2017
29.01.1925–14.12.2017
09.08.1943–16.12.2017
27.08.1973–17.12.2017
11.07.1953–17.12.2017
20.11.1936–17.12.2017
06.10.1397–21.12.2017
11.10.1929–21.12.2017
23.01.1935–26.12.2017
18.03.1931–26.12.2017
20.03.1948–26.12.2017
14.01.1936–01.01.2018
01.09.1940–04.01.2018
14.04.1935–10.01.2018
29.08.1938–14.01.2018

Mulgi valla infoleht

ELSA KÕUTS		
99
LINDA-EUFRASINE LESK 95
LAINE MÜHLMANN
94
HILDA SOOVIK		
93
ELLA METS		
93
ARMILDE LAAS		
92
LOREIDA LILLEMETS 92
ADA VIROLAINEN
92
LINDA KALLAS		
92
ENDLA TATER		
91
ASTRID PAJO		
91
VIRVE KILUSK		
91
ROOSA MIRKA		
90
AINO SOOSAAR		
89
ASTA-VIRVE HUNT
87
LINDA LAMP		
87
VALVE EVERT		
86
ROSALIE RALJA
86
KOIDU KELT		
86
SILVY SAKKOV		
85
LAINE SOE		
85
HELJO LINA		
85
VLADIMIR HUMMAL 84
LEMBIT PEDAK		
84
MARIA LEHT		
84
AUGUST NEERING
84
KENNI ALP		
84
KALJO TAMBERG
83
ELLEN SELLER		
83
HELE-MALL SOMMER 83
LINDA AINSAR		
83
REIN LÄLL		
83
OLGA SINKA		
82
IVAN TAMMIK		
82
ANTS TOODU		
82

Karksi-Nuia pensionäride ühendus

ootab eakaid jututuppa Tartu mnt 22

20. veebruaril kell 11.00

JUHAN VOMM		
KALJU REINBACH
ELVI VISTER		
VEERA KOMPUS
LINDA KUNGLAMÄE
HELJU-LAINE NAARIS
VAIKE JÜRGENSON
ENDEL HENN		
VJATŠESLAV OISSAR
SAIMA KUKK		
TOOMAS KÜLVET
HELJU HALLER		
AINO LOND		
MELITA HUNT		
REIN SOSI		
VAIKE TALISAAR
AGNESA SONG		
HELVE MARDIK		
JAAN HUNT		
ENNO JUHKAMSOO
VALENTINA PANITŠKINA
ELGI AASNA		
LAUR SINK		
BIRUTA BUSCHIN
HELGA NEERING
MAIE SOOSAAR		
MATTI ILMJÄRV		
ÜLO PENNASTE
LAINE KUUSIK		
MARIKA HAMMER
VJATŠESLAV RIMAŠ
ENE PÕLLUMÄE
ASTRID LUIK		
ELVINE ALLIK		

Õnnitleme

82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

uusi vallakodanikke

16. detsembril sündis Karolina Lapun ja
Fred Karu perre tütar MILA
18. detsembril sündis Anne Jakobi ja
Kaido Kala perre poeg KARL KERON

KOGUDUSTE TEATED
Karksi Peetri kirikus

23. detsembril sündis Kristiine Kõivu ja
Mario Kiiberi perre poeg MIRKO
29. detsembril sündis Liisi Münteri ja
Teven Toomla perre tütar DEMY

04.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga
18.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga

31. detsembril sündis Meriliis Mändla ja
Rünno Tuule perre tütar RISTELLA

Halliste Püha Anna kirikus

4. jaanuaril sündis Teimi Meele ja
Timmo Tölpi perre poeg SILVER

28.01 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga
11.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga
25.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga

Mõisaküla kirikus

28.01 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga
11.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga,
täiskogu koosolek aruande ja eelarve teemal
25.02 kell 14.00 jumalateenistus armulauaga
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.

4. jaanuaril sündis Maret ja Ilmar Kiini perre
tütar JOHANNA
8. jaanuaril sündis Marie ja Rivo Leilopi perre
poeg ATS

M u gi Sõna
Koostajad:

Mulgi valla infoleht ilmub kord kuus

Lauri Sepp Info tel
lauri@abja.ee 5664 0344

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

