
 Halliste kooli ajalooringi etendatuna elustus koolis iseseisvuspäevaaktusel episood punavägede väljatõr-
jumisest Karksi mailt 1919. aastal.

 Abja Gümnaasiumi õpetajate ja vilistlaste näitetrupi etendus “Ko-
ristajad” pälvis õpetajate üleriigilisel teatrifestivalil „Sillad“ preemia nii 
noorte kui täiskasvanute žüriilt. JAAN PÄÄSUKESE foto

 Iseseisvuspäeva kontsertaktusel Abja kultuurimajas võttis Abja valla 
aukodaniku tunnistuse koos lillebuketi ja õnnesoovidega vastu staažikas 
spordielu edendaja Peeter Lapp. MEELIS SÕERDI fotod

Õpetajaid saatis edu  
teatrifestivalil

Abja Gümnaasiumi õpetajaid ja vilistlasi saatis veebruarikuu viimastel 
päevadel Viljandi teatris “Ugala” edu üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil 
“Sillad”.

Sügisel Abja kultuurimajas julgelt alustanud teatritrupp, kuhu kuulub 
nii Abja Gümnaasiumi õpetajaid kui ka vilistlasi, sai vahetult enne festi-
vali lavaküpseks “Koristajad”. Selle etenduse võlu on teema lihtsuses ja 
igapäevasuses. Laval on viis erinevat karakterit ja igaüks meist võib leida 
sealt sarnasust endaga. 

“Ugala” mõnusalt suur ja toetav lava soosis igati meie näitlejaid. Abjalaste 
esitus sai mõnusa elu propageerimise preemia noorelt žüriilt ning narko-
vastase võitluse preemia täiskasvanute žüriilt. Karin Hunt sai parima kõr-
valosatäitja preemia, mis oli meile kõigile rõõmustavaks üllatuseks. Oli see 
ju tema esimene suurem lavadebüüt. 

Triinu Menning

Õpilased võistlesid  
meediatundmises

Veebruarikuus toimus Abja Gümnaasiumis meediavõistluse “Mee-
diamull” II voor, millest võtsid osa maakonna kuue kooli 11. klasside 
õpilased. 

Lisaks Jakobsoni, Paalalinna, Viljandi maagümnaasiumi, Abja, Suure-
Jaani ja Võhma gümnaasiumi viieliikmelistele võistkondadele said žüriilt 
(ajakirjanikud Rannar Raba ja Tea Raidsalu “Sakalast”) punkte ka nende 
fännklubid – oma võistkonna toetuslause ja selle esituse eest.

Abja võistkonnas olid Janar Aren, Ando Leesment, Rauno Lukka, Eliisa 
Nellis ja Moonika Riet. Kodutööna oli valminud poolteise minutiline vi-
deoklipp ettevalmistustest “Meediamulliks”. Abja võistkonna uudis kandis 
pealkirja “Kuidas saada hakkama kriisiajal”. See oli meie esimene videoklipp 
koos tiitrite ja muusikaga. Põnevad “filmid” olid Jakobsoni-nimelisel ja Suu-
re-Jaani gümnaasiumil.

Viktoriinis tuli teada maakonnalehtede nimesid, väikelinnade asukohti 
maakonniti, arvata pildi ja hääle järgi ära avaliku elu tegelasi jm. Üllatusena 
jäid kõik koolid vastuse võlgu kirjandusküsimuses. 

Seekordse meediamängu võitis Jakobsoni gümnaasium. Abja noored said 
pingsas rebimises tubli neljanda koha.

“Meediamull”, mida veab Viljandimaa noortekeskus koostöös ajalehega 
“Sakala”, mängujuhiks Mart Saar, võib rahus edasi “mullitada”, sest noorte 
osavõtt oli aktiivne.

Silvia Mälksoo,
juhendaja

Moesõul näidati ökomoodi
Abja Gümnaasiumi õpilasesindus korraldas sõbrapäeva eelõhtul koolis 

esimese moesõu teemal “Ökomood 2009”. Noored kasutasid oma ideede 
lahendamiseks väga huvitavaid materjale: prügi-, poe- ja kinkekotte, plastik-
pudeleid, vanu rõivaid, kilet, pappi, paberit ja ajalehti. Laval sai näha klassi 
koostöös sündinud terviklavastusi ja oli ka päris esimesi lavakatsetusi. Peale 
koolikaaslaste jälgis toimuvat ka žürii, kuhu kuulusid meie käsitööõpetaja 
Katrin Ots, Viljandi moe-ja tantsukooli “Face” tegevjuht Hurma Kinnas-
Naarits ning tema tütar Mari-Liis Kinnas.

Noored moeloojad ja modellid said kiitvaid hinnanguid ning häid nõu-
andeid. Üllatusena nähti sel õhtul laval ka nelja õpetajat. Sel korral lõikas 
loorbereid 7. klass, jagati ka eripreemiaid. Projekti toetas Hasartmängumaksu 
Nõukogu. 

Järgmisel aasta ootame moesõule ka kõiki naaberkoole. 
Triinu Menning,

huvijuht

Iseseisvuspäeva – Eesti Vabariigi 
91. aastapäeva – tähistati Mulgimaal 
24. veebruaril tavakohase pidulik-
kusega, meenutades ajalugu ja tun-
nustades täna oma tublidusega silma 
paistvaid inimesi. 

ABJA KULTUURIMAJAS algas 
iseseisvuspäeva tähistamine ajaloo-
lase, Abja valla aukodaniku Aksel 
Tiidebergi ülevaatega otsustavatest 
vabastuslahingutest Abja ja Karksi 
kandis üheksakümmend aastat taga-
si. Päevakohase tervitusega esinenud 
vallavanem Peeter Rahnel tunnustas 
järjekordset Abja valla aukodanikku, 
aastakümneid Abja kandis mitme-
külgselt sporti edendanud ja noori 
innustanud Peeter Lappi. 

“Soovin teile kõigile õnne, energiat 
ja ideerikkust – kui on ideid ja ette-
võtlikkust, tulete kõigist olukordadest 
välja,” ütles Peeter Lapp tunnustuse 
eest tänades.

Abja valla aukodaniku nimetuse 
ja sellega kaasneva 5000-kroonise 
preemia pälvis samuti endine kaua-
aegne pedagoog, omal ajal laialdase 
tuntuse saavutanud Abja kooliaia ja 
-pargi kujundamisel suure panuse 
andnud Hilma Allvee. 

“Tänan oma paljusid õpilasi, kel-
le panus saadud tunnustuse eest on 
hindamatu,” teatas tervislikel põhjus-
tel aktuselt puudunud Allvee kirjali-
kult vastuseks. 

Abja valla auraamatusse kanti Mar-

TÄHISTATI ISESEISVUSPÄEVA
je Mirme ja Märt Londi nimi. Marje 
Mirme on töötanud aastakümneid 
eeskujulikult Abjas lasteaiakasvata-
jana. Siberi-vintsutused üle elanud 
Märt Lond on palju ära teinud valla 
elu edendamisel ehitusjuhina, tänu 
temale rajati omal ajal Apja ka praegu 
renoveeritav paisjärv. 

Mulluse aasta teo tegijatena päl-
visid 2500-kroonise preemia Raul 
Song ja Tarmo Põllumäe. Raul Son-
gi initsiatiivil võitis Abja valla kes-
kus Abja-Paluoja linn 2008. aastal 
presidendi auhinna kui maakonna 
kõige heakorrastatum vallakeskus. 
Metsamees Tarmo Põllumäe päästis 
vajaliku tehnikaga julgelt tegutsedes 
omaalgatuslikult tühjaksvoolamisest 
ummistunud šahtiga Tiru paisjärve, 
mida kevadvihmade aegu ähvardas 
tammi ärauhtumine. 

Vallavalitsuse tänukirja võtsid vas-
tu Endla Tirgo tulemusliku tegevuse 
eest eakate klubi “Meelespea” juhti-
misel, Hilja Sikka elamulike hetkede 
eest Abja kultuurimaja isetegevuses, 
perekond Jahn Abja vallale anneta-
tud jõulukuuskede eest, Vitali Kan-
gur heatahtliku abi eest Abja Güm-
naasiumi jalgpallispordi edendamisel. 
Samuti anti tänukiri üle mulluse valla 
heakorra- ja jõulukaunistuste võistlu-
se parematele, kes on ära nimetatud 
eelmises Lõuna-Mulgimaas. 

Tunnustust mulluste sportlike 
saavutuste eest väärisid Eesti noor-
temeistrid Elary Talu talimotokrossis, 
Aivar Russki judos ja Erki Leppik 
odaviskes, samuti medalivõitjad 
kergejõustikus Taavi Toomla, Rauno 
Künnapuu, Madis Sukk ning Kädy 
ja Kätlin Kampus. Valla 2008. aasta 
parimateks sportlasteks nimetati Erki 
Leppik ja Kätlin Kampus. Vabataht-
liku panuse eest valla spordi aren-
damisse väärisid tänu Ernst Raba ja 
Martin Linder. 

Äsjailmunud kogumikku “Meenu-
tuste vallas”, mis sisaldab mälestusi 
2010. aastal juubelit tähistava Abja 
kooli töödest-tegemistest 1940-
ndatest kuni 1980-ndate aastateni, 
esitles aktusel selle koostaja, elupõ-
line Abja koolimees ja valla aukoda-
nik Paul Lehesmets. Ühtlasi tänas 
ta Abja Vallavalitsust abi eest teose 
väljaandmisel. 

(Järg 3. lk)



ABJA VALLAVALITSUS
• (16. II) maksis toetust eelarvelis-

test vahenditest veebruarikuu eest: 
lastele ja peredele (3 taotlejat) kokku 
1750 krooni, raske ja sügava puudega 
inimestele (7 taotlejat) kokku 3873.80 
krooni ja kahele eakale kokku 600 
krooni;

• maksis toimetulekutoetust veeb-
ruarikuu eest 10 taotlejale kokku 
11 104 krooni;

• maksis välja valla mulluse aasta-
preemia 2500 krooni Raul Songile ja 
Tarmo Põllumäele;

• nimetas valla 2008. aasta parima-
teks sportlasteks Kätlin Kampuse ja 
Erki Leppiku, premeerides neid 1000 
krooniga.

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
• (26. II) arutas teisel lugemisel 

Halliste valla 2009. aasta eelarvet, 
otsustades vähendada 2009. aastal 
vallavolikogu esimehe hüvitist ja vo-
likogu liikmete tasu 50% võrra, jätta 
töötajate palgad 2008. aasta tasemele 
ning kehtestada pedagoogide palga 
alammäärad;

• võttis teadmiseks jahipidamise 
korda puudutava info, mida tutvus-
tas Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 
regiooni jahinduse spetsialist Johan-
nes Luksepp;

• arutas MTÜ Õisu Rahvaseltsi 
taotlust aadressil Õisu 9–2 asuvate 
vallale kuuluvate ruumide andmi-
seks seltsi kasutusse;

• otsustas võõrandada kirjaliku 
enampakkumise teel uue ühisela-
muhoone Õisu alevikus alghinnaga 
480 000 krooni;

• otsustas, et Halliste vald osaleb 
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu 
projektis “Multifunktsionaalne spor-
diväljak igasse Viljandimaa omava-
litsusse”;

• kehtestas Rimmu raamatukogu 
põhimääruse ja kasutuseeskirja.

 

HALLISTE VALLAVALITSUS
• (4. II) sõlmis halduslepingu 

lapsehoiuteenuse osutamiseks riigi 
kulul;

• kinnitas jaanuarikuu toimetule-
kutoetuse taotlejate nimekirja 26 206 
krooni ulatuses ja veebruarikuu hool-
dajatoetuse saajate nimekirja 4400 
krooni ulatuses; 

• andis korralduse müüa otsus-
tuskorras vallale kuuluv haagis-fur-
goon; 

• otsustas eraldada tegevustoetust 
projektide elluviimiseks kokku 4094 
krooni ulatuses ja kaasfinantseerida 
MTÜ Uue-Kariste – Rimmu Naisseltsi 
koostatud KOP-i projekti 1950 krooni 
ulatuses;

• rahuldas Abja Muusikakooli 
avalduse Estonia teatri ühiskülastuse 
transpordiarve tasumiseks summas 
1000 krooni;

 • (18. II) kehtestas Rimmu raa-
matukogu avaliku internetipunkti 
kasutamise eeskirja;

• kinnitas munitsipaalkooli õpilas-
koha ja koolieelse lasteasutuse muu-
de kulude arvestusliku maksumuse 
2009. aastaks järgmiselt: 1) Halliste 
Põhikooli õpilaskoha arvestuslik 
maksumus – 1735 krooni, 2) Õisu 
lasteaia ühe lapse kohta arvestuslik 
maksumus – 3102 krooni, 3) Halliste 
lasteaia Pääsuke ühe lapse kohta ar-
vestuslik maksumus – 3092 krooni;

• kinnitas veebruarikuu toimetule-
kutoetuse saajate nimekirja summas 
27 775 krooni;

• maksis tegevustoetust projektide 
elluviimiseks 7889 krooni ja Viljandi 
Spordikoolile Halliste valla sportlase 
sportliku ettevalmistuse kulude kat-
teks 2000 krooni.

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
• (17. II) otsustas kanda Mõisaküla 

linna auraamatusse Luule-Eha Sultsi 
kauaaegse pedagoogilise tegevuse 
eest Mõisakülas;

• (26. II) kehtestas määrusena 
alates 1. märtsist 2009 tasu maksmi-
se korra linnavolikogu esimehele, 
liikmetele, komisjonide esimeestele 
ja istungite protokollijale;

• otsustas anda suulise enampak-
kumise korras viieks aastaks üürile 
kaupluse- ja laoruumidena Mõisa-
küla linna omandis olevad ruumid 
aadressil Pärnu tn 45 I korrusel üld-
pinnaga 113,4 m²; 

• andis nõusoleku Mõisaküla lin-
na osalemiseks Viljandimaa Oma-
valitsuste Liidu ettevalmistatavas 
ühisprojektis “Multifunktsionaalne 
spordiväljak igasse omavalitsusse”, 
garanteerides linnapoolse omafinant-
seeringu summas kuni 100 000 krooni 
eelarveaastateks 2010–2011;

 
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS

• (11. II) maksis toimetulekutoetuse 
vahenditest ühele taotlejale ühekord-
set sotsiaaltoetust 1000 krooni ja teisele 
täiendavat küttetoetust 750 krooni;

• lubas Mõisaküla Linnahooldu-
sel maha võtta lehtpuuvõsa Vabriku 
tänava lõpus asuvate biotiikide va-
heliselt maa-alalt;

• (16. II) eraldas eelarvevahendi-
test 500 krooni Tiiu Varikule transpor-
dikuludeks Mõisaküla linna noorte 
osalemise puhul 13. märtsil Paide 
moeetendusel;

• maksis taotlejale toimetulekutoe-
tuse vahenditest täiendavat küttetoe-
tust 750 krooni;

• väljastas ehitusloa Raul Muttikule 
Kivi tn 2 asuva elamu täielikuks lam-
mutamiseks;

• (23. II) tegi muudatusi Mõisaküla 
kultuurimaja personali koosseisus ja 
palgamäärades;

• lubas kanda bilansist maha lin-
navara vastavalt linnavalitsuse pea-
raamatupidaja taotlusele;

• määras ja maksis välja veebrua-
rikuu toimetulekutoetused kümnele 
taotlejale kokku 13 225 krooni.

OMAVALITSUSKROONIKAT

 Õisu mõisapargi projekteerijad (paremalt) Edgar Kaare ja Sulev Nurme 
ning mõisaspetsialist Urmas Tuuleveski pargi projekti esitlusel.

Mõisaküla muuseumis avati 6. 
märtsil paljude külaliste seltsis 
mahukas ja mitmekesine näitus 
kohalike käsitöötegijate viimase aja 
loomingust, mis jääb muuseumi ke-
vadehtena külastajaid rõõmustama 
aprillikuu lõpuni.

Viies ei jää viimaseks
“Täna avatava näitusega on tore tä-

histada nii naistepäeva kui muuseu-
miaastat,” tõdes Mõisaküla muuseumi 
saali suures osas täitnud väikelinna 
naiste käsitöönäitust avades selle üles-
seadmise eesotsas olnud muuseumi 
juhataja asendaja Anu Laarmann. 

Näitusel on vaatamiseks ligi neli-
sada käsitööd veerandsajalt autorilt. 
Esindatud on kudumid, tikandid, 
heegeldused, lapitööd, keraamika 
ja klaasimaal, akvarellmaal jm. Au-
torite soovil nimesid tööde juurde 
pole lisatud. 

Käsitöönäitus muuseumis avati 
juba viiendat korda, Lõuna-Mulgimaa 
Puuetega Inimeste Ühenduse väljapa-
nekuna aga kolmandat korda. “Naised 
juba mõtlevad järgmise aasta peale 
– mida me siis kõik ära teeme!” näeb 
Anu Laarmann näitusetraditsioonil 
kindlat tulevikku. Näitus kannab 
nime “Elu rõõm”, sest just käsitöö teeb 
naistel elu rõõmsamaks, kui lapsed on 
kodunt läinud ja aega rohkem. 

Tänu jagus paljudele
“Muuseum kui selline oma ehedal 

kujul on olnud ja säilitanud vanavara 
juba sadu aastaid. Mõisaküla linna 
jaoks on siinne muuseum ka kui ehe, 
läbi mille saame meie ennast tutvus-
tada teistele,” seostas Anu Laarmann 
käsitöönäituse avamist tänavuse 
muuseumiaasta juhtmõttega “Muu-
seum on ehe”. Tema ettepanekul 
tehti tugev aplaus näituse avamisel 
viibinud Mõisaküla Muuseumi endi-
sele kauaaegsele varahoidjale Alma 
Ilisonile ja postuumselt muuseumi 
rajajale Valter Ilisonile. 

“Võib olla esemeid, võib olla tegi-
jaid, aga kui ei ole juhti, siis ei tule 
tuhkagi sellest välja,” tunnustas Alma 
Ilison omalt poolt puudeinimeste 
ühingu raames Mõisakülas käsitöö-
naisi tulemuslikult juhendavat Juta 
Jalakat.

Eelmisel suvel käsitööhuvilistele 
remonditud tegevusruumid tasuta 

kasutada andnud linna nimel luba 
Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg, 
et linn aitab praeguselgi ajal oma 
käsitöönaisi niipalju, kui suudab. 
Ühtlasi tänas linnapea näituste tubli 
korraldajana Anu Laarmanni, kes on 
suutnud muuseumi pidevalt elavana 
ja vaheldusrikkana hoida, ning kellel 
seekord avatud näitus oli järjekorras 
juba kahekümnes. 

“Kui ei tule puudu tahtest, siis lei-
takse alati ka võimalusi,” lisas tun-
nustuseks käsitöönaistele Mõisaküla 
linna sotsiaaltöötaja Marina Raid.

“Mõisaküla naiste käsitööd on 
meie linna “Nokia”!”, rõõmustas 
linnavolikogu kultuurikomisjoni esi-
mees Maie-Marie Tamm. Omapool-
seks tänuks oli ta näituse avamiseks 
küpsetanud tordi. Veel pakuti näituse 
avamisel kõigile Juta Jalaka küpseta-
tud sibula- ja Lehta Laarmanni teh-
tud singipirukaid. 

Käsitöö leevendab 
muresid

Terve sügistalvise perioodi naisi ju-
hendades käsitöönäituseks valmistu-
nud Juta Jalakas üles, et tõuke käesole-
va väljapaneku korraldamiseks andis 
ühingule samas eelmisel aastal hästi 
läinud näitus. Ta avaldas heameelt 
eriti selle üle, et tänavu on näitusele 

kaasatud ka hulk linnarahvast. “Kui 
naine teeb käsitööd, siis pole muresid 
ka eriti – ta on rahulik ja valmivad 
ilusad asjad,” arvas juhendaja. 

Juta Jalakas tänas neid, kes käsi-
töönaistele abi osutanud – Mõisaküla 
linna ruumide ja lasteaeda käsitöö-
deks annetatud materjali eest, Kaja 
Õigust ja endagi taieseid näitusele 
toonud Anu Laarmanni. 

“See, kes Mõisakülla satub, leiab 
siit alati rõõmsat nägu, head meelt 
ja usku iseendasse,” ütles koos oma 
naiskolleegidega Mõisakülla näituse 

avamisele tulnud Viljandi Muuseumi 
direktor Jaak Pihlak. “See, mis siin 
väljas, on vaimustavalt ilus! Muu-
seumiaasta puhul on mul heameel, 
et muuseum ja Mõisaküla naised on 
leidnud ühisosa koostööks,” ütles 
Pihlak. Tugeva kallistuse said temalt 
Anu Laarmann praeguse ja Alma 
Ilison endise kolleegina.

Mõisaküla käsitöömeistreid tun-
nustas ka seoses uurimistööks mater-
jali kogumisega esimest korda Mõi-
saküla Muuseumi külastanud Eesti 
Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 
Heiki Pärdi.

Harrastuskaaslaste toredate tööde 
kohta ütles selle avamisel kiidusõnu 
külalisena viibinud Viiratsi käsitöö-
ringi esindaja.

Meelis Sõerd

MUUSEUMI EHIB RÕÕMUS 
KEVADINE KÄSITÖÖNÄITUS

 Halliste kooli folkloorirühma Karikakar liikmed ja juhendaja Reet 
Soosaar (taga vasakul) folklooripäeval Hummulis.  MILVI KULLI foto

 Lisaks Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu käsitööringile, 
mida juhendab Juta Jalakas (esiplaanil), osales viiendat aastat Mõisaküla 
Muuseumis toimunud näitusel hulk teisigi Mõisaküla käsitöömeistreid.

Esitleti pargi uuendusprojekti
Maastikuarhitektide töögrupp esitles 3. märtsil Õisu mõisas selle oma-

nikele valmimisjärgus olevat ajaloolise Õisu mõisapargi uuendamise põ-
hiprojekti.

Õisu mõisapargi põhiprojekti eskiislahendust tutvustasid Power-Point 
esitlusena Viljandimaa ettevõtjatest Õisu mõisakompleksi omanikele ja 
vastasid nende küsimustele projekti koostanud maastikuarhitektid Sulev 
Nurme, Edgar Kaare ja Kärt-Mari Paju. 

Tänaseks on koostatud projekti geodeetiline alusplaan, mida hiljuti just 
täpsustati. Valminud on parki ja selle mitmesuguseid väärtusi põhjalikult 
tutvustav album ja kolmemõõtmeline pargivisiooni videoesitlus. Koostatud 
on ka dendroloogiline hinnang, mis kajastab detailselt olemasoleva haljastuse 
olukorda ja tehnilist väärtust. Samuti on kooskõlastatud projektile seatud 
muinsuskaitse eritingimused. 

Projekti kohaselt vahetatakse mõisapargis välja hulga vanu puid. Endiselt 
terrassidena Õisu järve suunas langevasse peahoonetagusesse pargiossa 
rajatakse purskkaevud, teerajad, istepingid, ehitatakse triiphoone. Kor-
rastatakse parki läbiv Vidva oja, ehitatakse romantilised jalakäijate sillad. 
Park saab öise valgustuse. Pargis saavad liikuda ka erivajadustega inimesed. 
Nooreneb ja uueneb ka mõisa peahoone esine pargiosa.

Pargi projekti tellis ja rahastas SIO Investments, toetas keskkonnainves-
teeringute keskus.

Juba eelnevail aastail Õisu rahva abil Vidva oja äärse looduspargi korrasta-
misel palju ära teinud Õisu sepikoja omaniku Urmas Tuuleveski sõnul alga-
vad tööd pargis vastavalt projektile sel aastal ja kestavad eeldatavalt kolm-neli 
aastat, olenevalt tööde KIK-poolest kaasrahastamisest ja mahust.

“Just puude mahavõtmine ja juurde istutamine peaks kujunema järkjär-
guliseks ning aeganõudvaks. Kiired lahendused võivad mõjuda halvasti 
pargi vanadele puudele ja ka väljanägemine võib järsu sekkumisega anda 
raielangi ilme,” selgitas Tuuleveski. 

Vidva oja äärne looduspark ja mõisaümbruses arendatav pargiosa on 
Tuuleveski hinnangul tervik, mis koos moodustavad Eesti ühe huvitavama 
ja suurema pargi. Meelis Sõerd

Koolisõnumeid Hallistest
Veebruar ja märts pakkusid Halliste kooli õpilastele võimalusi osaleda 

nii keha kui vaimu tugevdanud ettevõtmistes.
Poiste saalijalgpalliturniiril Viljandis sai Halliste kooli 4.-5. klassi võistkond 

õpetaja Leo Liiberi juhendamisel 4. koha. 
Maakonna meistrivõistlused lauamängudes sai koolinoortest esikoha Hal-

liste kooli 5. klassi õpilane Edvin Kulemin. Halliste kooli noorte juhendaja 
Martin Linder saavutas oma vanuseklassis I koha, üldarvestuses II koha.

Viljandi spordihoones 2. märtsil toimunud teatevõistluses “Tähelepanu 
start” saavutas Halliste põhikooli võistkond õpetajate Inga Tiiratsi, Vilja 
Visteri ja Milvi Kulli juhendamisel põhikoolide arvestuses II koha. Kokku 
osales koolist 24 võistlejat 2.–5. klassini. 

Emakeelepäeval oli igal klassil võimalus esineda. Selgitati välja ja tun-
nustati paremaid eesti keele tundjaid. Need on Siret Eller (I klass), Martin 
Kutti (II klass), Maija-Liisa Aasna (III klass), Ingmar Mürksepp (IV klass), 
Krete Allik (V klass, saavutas 4. koha maakondlikul võistlusel), Sigrit Jaago 
(VI klass), Rasmus Võõbus (VII klass), Anne-Ly Nassar (VIII klass) ja Liis 
Rüütel – kooli parim eesti keele tundja (IX klass). Milvi Kull

Folklooripäeval Hummulis
Tänavune Mulgimaa laste 13. folklooripäev oli Valgamaal Hummulis.
Folklooripäevale olid saabunud Mõisaküla laste folkloorirühm Alli Laande 

juhendamisel, Halliste Põhikooli folkloorirühm “Karikakar” Milvi Kulli ja 
Reet Soosaare juhendamisel, Kitzbergi Gümnaasiumi laste folkloorirühm Ilse 
Iisraeli juhendamisel ja Karksi lasteaia rühm. Osalesid ka peoperemehed, 
Hummuli kooli õpilased. 

Päeva avas Mulgi Kultuuri Instituudi tegevjuht Kristel Habakukk. Koosoli-
jaid tervitas Hummuli vallavanem ja kohaliku kooli mõisapreiliks riietunud 
huvijuht. 

Kõik rühmad esitasid toredasti oma kava, millele teised heatahtlikult 
kaasa elasid. Pärast esinemist tänati rühmi ja juhendajaid. Kõik lapsed said 
mälestuseks värvipiltidega muinasjuturaamatu “Mulgimurdelist lugemist 
lastel”. Pärast mängiti ringmänge ja maitsti mulgi toite. Milvi Kull

MEELIS SÕERDI foto

MEELIS SÕERDI foto



 Abjas esitas laule esivanemate lauluvaramust ja tutvustas oma heli-
plaati vanade lauludega Milvi Kallaste Karksi valla Majori talust.

MEELIS SÕERDI foto

 Mida arvate just tänavu tähista-
taval muuseumiaastal esmakordselt 
Mõisaküla Muuseumi külastanuna 
Mõisakülast ja siinsest muuseumist, 
Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdi-
rektor HEIKI PÄRDI?

“Olen seni aastakümneid uurinud 
talukultuuri ja -arhitektuuri, nüüd te-
gelen Eesti alevikultuuri uurimisega 
ja kirjutan ühte artiklit Eesti alevite 
arhitektuurist.

Ka väike Mõisaküla, mis tänu 
raudteele tekkis, aga raudtee kadu-
misele vaatamata ei ole ära kadunud 
ja loodetavasti ei kaogi, on väga oma-
pärane olnud arhitektuuri ja ehitiste 
poolest. Sõda tegi siin muidugi kurja 
hävitustööd ja parim osa siinsest ar-
hitektuurist sai otsa, aga tänu muu-
seumile on mõndagi tallele pandud 
ja ma tahangi pärast siin tutvuda 
olemasolevate fotokogudega. 

Kandes küll linna nime, on Mõisa-
küla sisuliselt alev, millel on nii linna 
kui küla tunnuseid. Maainimesed ei 
pea alevielanikke õigeteks maaini-
mesteks ega linnainimesed linlasteks. 
Nii on ka alevite uurimise ja nende 
kohta kogutud materjalidega muu-
seumides – see on jäänud vaeslapse 
ossa. Keegi ei oska alevitest midagi 
arvata. Minagi, olles siin täna mitte 
esimest korda, avastasin Mõisaküla 
esmakordselt interneti abil tänu sin-
na linna kodulehele üles riputatud 
muuseumi fotodele. 

Mõisakülas leidub ka praegu 
mitmesugust põnevat, mida ei ole 
üheski teises Eesti paigas, nagu kõi-
gis teisteski väikestes kohtades, mida 
uduse pilguga autoga läbi sõites ei 

Heiki Pärdi: “Muuseum hoiab 
Mõisaküla vaimu erksana”

(1. lk järg)
Pärast aktust, mille kontsertosa si-

sustasid oma sugestiivse esinemisega 
segakoor Kaja ja Abja laululapsed, 
asetasid vallavanem Peeter Rahnel 
ja vallavolikogu esimees Villu Võsa 
lipuvärvides lillekorvi ja süütasid 
küünla Vabadussõjas langenute mä-
lestuseks mälestustahvli ees omaaeg-
se Abja vallamaja seinal. 

Aastapäevapidu Abjas lõppes ban-
ketiga kultuurimaja väikeses saalis. 

HALLISTE KOOLIMAJAS pidas 
kontsertaktusel päevakohase tervi-
tuskõne Halliste vallavanem Andres 
Rõigas. Kõlasid laulud ja luuletused 
õpilastelt. Üles astusid kodutütred, 
kooli koor, tantsijad ning külalisena 
rahvatantsurühm Turel. Kooli ajaloo-
ring õpetaja Reet Soosaare juhenda-
misel etendas laval episoodi punavä-
gede väljatõrjumisest Karksi-Nuiast 
1919. aastal. 

Tunnustuse osaliseks said eelmisel 

aastal maakondliku kultuuriauhinna 
võitnud folkloorirühm “Karikakar” 
(juhendajad Milvi Kull ning Reet 
Soosaar) tubli töö eest rahvakultuuri 
säilitamisel, Leo Liiber – maakondlik 
“Spordipärl 2008” – lastega tehtud 
tubli töö eest spordi edendamisel, 
Liis Rüütel – maakondliku 9. klassi 
bioloogiaolümpiaadi võitja (juhenda-
ja Tiiu Savi), Anne-Ly Nassar – maa-
kondliku kodutütarde suusavõistluse 
võitja (kodutütarde juhendaja Taimi 
Luik), Edvin Kulemin – maakonna 
noortemeister lauamängudes (juhen-
daja Martin Linder).

Pärast aktust viis esindus, kuhu 
kuulusid vallavanem, kooli direktor 
Merle Hüva ja kodutütred, lilled ja 
süütasid küünla pargis asuva Vaba-
dussõjas langenute mälestussamba 
jalamile.

ÕISUS kogunes kohaliku rahva-
seltsi algatusel iseseisvuspäeva en-
nelõunal hulk rahvast mälestuskivi 

  Mõisaküla Muuseumis selle kauaaegse arendaja ja hinge Alma 
Ilisoniga vestelnud Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi 
pidas muuseumi rolli tänu raudteele sündinud asula püsimisele ja vaim-
susele väga tähtsaks. MEELIS SÕERDI foto

juurde, et tänuga meenutada Vaba-
dussõjas langenuid.

Päevakohase kõnega esines Hal-
liste vallavanem Andres Rõigas, 
kes muuhulgas andis teada, et on 
valminud nimekiri Õisust ja Õisu 
ümbrusest pärit Vabadussõjas lan-
genutest ja on kavas paigaldada nen-
de nimedega mälestustahvel. Sõna 
võtnud rahvaseltsi juhatuse esimees 
Virve Kivja kutsus inimesi üles olema 
aktiivsem, tähelepanelikum ja hoo-
livam. Õisulane Arvo Tauts tundis 
muret riigilippude väljanägemise ja 
isegi puudumise pärast asula majadel 
nii tähtsal päeval. 

Pärast sõnavõtte asetati lilled mä-
lestuskivi ette ning tehti kivi juures 
ühispilt. 

MÕISAKÜLA KULTUURIMA-
JAS pidas kontsertaktusel päeva-
kohase kõne Mõisaküla linnapea 
Ervin Tamberg. Ta tunnustas esmalt 
Luule-Eha Sultsi, kes kanti linna au-
raamatusse kauaaegse pedagoogilise 
tegevuse eest Mõisakülas. Tänukir-
ja võtsid vastu inimesed, kes oma 
tööga on oluliselt kaasa aidanud 
linna arengule ja linnaelanike hea-
olule: Iivo Hakkaja – linna kultuu-
rielu edendamise eest, Juta Jalakas 
– käsitöömeistrite tubli juhendamise 
eest, Hille Jersolav – tervisespordi 
edendamise eest, Kunnar Keres – tä-
helepanuväärse panuse eest EELK 
Mõisaküla kiriku taastamisel, Anu 
Laarmann – linna ajaloo järjepideva 
talletamise ja tutvustamise eest, Tii-
na Raba, Marina Raid ja Tiia Tõnts 
– aktiivse koostöö eest ürituste kor-
raldamisel, Pirje Usin – aktiivse töö 
eest noortega ja Ott Varik – tublide 
sportlike saavutuste eest käsipallis.

Aktiivse osavõtu eest linna tervise- 
ja kultuuriürituste korraldamisel said 
tänuks lilleõie Merike Andruško, Lea 
Moorats, Maie-Marie Tamm, Urve 
Tehver ja laste mulgi folklooriringi 
ning rahvatantsurühma juhendaja 
Alli Laande.

Mõisakülalasi oli aktusel õnnit-
lemas omavalitsusesindus üle piiri 
Lätimaalt.

Kontsertaktuse muutsid oma esi-
nemisega säravalt rõõmsaks puhk-
pilliorkester Iivo Hakkaja juhen-
damisel, lauluduett Senta Matsi ja 
Edgar Vaglaots, naistrio, solist Udo 
Jakobson ja laululapsed lasteaiast ja 
koolist. Rahvusliku kava esitas laste 
folklooriring. Tantsisid rahvatantsu-
rühm ja naisrühm Vaprakesed. 

Üritus lõppes Mõisaküla linnapea 
aastapäevavastuvõtuga banketisaa-
lis.

Meelis Sõerd
 Iseseisvuspäeva tähistamisel Õisu mälestuskivi juures kõneldes kutsus 

Arvo Tauts inimesi riigilippu au sees hoidma. VIRVE KIVJA foto

peeta millekski, kuna siin pole suuri 
kaubanduskeskusi ega muud taolist. 
Aga kui natuke pilku teritada ja tähe-
lepanu suunata, siis leiab ka väikeses 
kohtades ainult neile eriomast. 

Tahan kiita mõisakülalasi, et olete 
suutnud hoida oma muuseumi elus 
ja see linna toetuse tõttu pidevalt are-
neb ja täieneb. Eluaegse “muuseumi-
rotina” tahan öelda, et see on väga 
suur asi, et sellises väikeses kohas 
selline muuseum on. Seda võib-olla 
alati kõik inimesed ei taju selgesti, 
aga mina, võõras, väljast tulijana ar-
van, et muuseum on midagi sellist, 
mis annab sellisele kohale pidepunkti 
ja toetust laiemas mõttes. Seda mitte 

materiaalses, vaid vaimses mõttes, ja 
tänu sellele ongi see väikelinn siin 
võib-olla püsinud iseseisva omavalit-
susena, olles rahvaarvult Eesti kõige 
väiksem linn. 

Mõisaküla muuseumi tasub väär-
tustada ja arvan, et see inimhulk, kes 
siia kohalike käsitöömeistrite näitu-
se avamisel koos oli, näitab seda, et 
Mõisaküla muuseum ei ole lihtsalt 
mõttetu silt maja seina peal, vaid siin 
tehakse tõsist tööd ja hoitakse koha-
likku vaimu erksana ja elavana.”

Küsitlenud
Meelis Sõerd

Külaelu Kamaral hoogustub
Sel aastal on Abja valla Kamara külaelu eestvedajad rohkem kui korra 

koos valla juhtkonna esindajatega arutanud külaelu mureküsimusi, kavan-
danud tänavusi küla ühisettevõtmisi ja asunud plaanitsetut ellu viima.

Veebruari algul koostas tosin aktiivsemat külaelanikku vallavalitsusele 
esitamiseks ja toetuse saamiseks 2009. aasta tegevuskava. 

Vastavalt kavandatule tähistasime veebruaris vastlapäeva. Südamenädalal 
aprillis õpime kepikõndi ja kuulame arsti loengut. Suvel tähistame võistlus-
mängude, oksjoni ja hilbuturuga jaanipäeva. 

Augustis tahame kutsuda külla kinobussi, kui õnnestub selleks raha saa-
da. Novembris on kavas korraldada mardilaat koos aiasaaduste näitusega. 
Detsembris tähistame jõule. Mõistagi, on teretulnud igasugused muud head 
mõtted.

Tänaseni puudub Kamaral koht, kus rahvas saaks kokku tulla ja pidu 
pidada. Kamaral on olemas küll Abja Koolituskeskuse Kamara õpiringide ja 
naisseltsi tuba, samuti noortetuba, mis aga pole mõeldud külapidudeks. 

 Külakoosolekul 2. märtsil valisime külaseltsi uude juhatusse Urmas Põl-
lumäe, Liia Laarmanni, Katrin Grossmanni, Marje Kaaremaa ja Eve Raska. 
Et praegu on päris paljud tundnud huvi külaseltsi liikmeks astumise vastu, 
et oma küla heaks midagi ära teha, arutasime külaseltsi liikmeks astumise 
korda ja külaseltsi põhikirja kaasajastamist. 

Külaseltsi deviisiks on “Teeme küla korda!” Nii on plaanis vormistada 
dokumendid rahvasuus tondilossiks kutsutava tühja ja ohtlikuks muutunud 
maja nr 14 lammutamiseks ja selleks projekt kirjutada. Probleemiks on ka 
tühjalt seisvad ja lagunevad korterid majades, kus on küll omanikud, kes 
aga on kadunud ja oma korterid maha jätnud. Lagunevad korterid seavad 
ohtu terve maja püsimise. 

Korrastamist ootab ka Kamara park ja korterelamute tagune tiikide ümbrus. 
Muret teevad hulkuvad kassid ja koerad. 

Probleemidele lubas aidata lahendusi otsida koosolekul osalenud valla-
volikogu esimees Villu Võsa. Ta tutvustas ka projektide kaasfinantserimise 
võimalusi ja soovitas valida külavanema, kes oleks ühendavaks lüliks oma-
valitsuse ja külaelanike vahel.

Eve Raska

Abjas kõlas regilaul
Lauluõhtul Abja kultuurimajas esitas laule oma eluteelt ja tutvustas 

neid sisaldavat heliplaati elupõline koori- ja ansamblijuht Milvi Kallaste 
Karksi vallast. 

Lauluõhtut sõõris kultuurimaja väikeses saalis alustas Läti piiri lähedal 
Majori talus elav 78-aastane Milvi Kallaste ühe vana regilauluga, milles ka 
kuulajad regilaulule kohaselt kaasa said laulda. Mulgimurdelisi regilaule 
mäletab kultuuri- ja muusikahuvilisest suguvõsast pärinev laulumemm 
peast paarikümne ringis. Akordioni saatel esitas Milvi Kallaste Abjas veel 
palju vanu ilusaid laule. Neidki, mida kuulnud lapsena oma vanavanemailt, 
ja mida tänapäeval enam kusagil ei kuule. 

Kolmkümmend laulu Kallaste rikkalikust repertuaarist – nii rahvalaule 
kui autoriloomingut – on jäädvustatud hiljuti Karksi Kultuuriseltsi eestve-
damisel valminud CD-plaadile, mida lauluõhtul ka põgusalt kuulata sai. 
Plaadil on lauldes ning kandlel ja lõõtspillil saates kaastegev Karksi-Nuia 
Muusikakooli direktor Margus Põldsepp. Samas sai osta ka Helve Joone 
eestvõttel valminud kogumikku Milvi Kallaste repertuaarist, milles kõigis 
viimase enda käega kirjutatud pühendus. 

Lauluõhtu rõõmsas ringis jätkus Abjas populaarsete ühislauludega laulu-
lehtedelt, akordionil saatjaks Abja kultuuritöötaja Sirje Sossi. Tema juhatusel 
astus lõpuks toreda üllatusena esmakordselt kuulajate ette ka alles kuu aega 
koos harjutanud kultuurimaja naisansambel. 

Meelis Sõerd

TÄHISTATI ISESEISVUSPÄEVA



 Esimest auku talgutel Õisu Veskijärvel, kuhu jääsaag saagimiseks sisse libistada, on pildil raiumas Halliste 
vallavanem Andres Rõigas. MEELIS SÕERDI foto

 Naistepäevapeol Abja-Vanamõisas tundis Leida Pärna (istub) koos 
teistega rõõmu lauludest, mis kõlasid Margus Põldsepa lõõtsa, Endel Purju 
kitarri ja Evi Repponeni improviseeritud “löökpilli”saatel.

Õisu sepikoja omaniku Urmas Tuuleveski algatusel 
korraldas grupp mõisaomanikke koos kohalike huvilis-
tega ühel veebruariõhtul Õisu Veskijärvel vanaaegsed 
jääsaagimistalgud.

Õisu sepikojast olid järvele toodud teravaotsaline tuur, 
konksu ja teraga pootshaak ja kaks pikka hambulist jää-
saagi – ühes otsas käepidemeks puust ristpulk ja teises 
rippumas raskuseks mõeldud rauakolakas. 

Jääsaagimise esimese tööna taoti kolmekümne sen-
timeetri paksuse järvejää sisse tuuraga ristkülikuna neli 
auku. Seejärel lasti saag auku ja, küll üksi, küll kaksi 
saepidet hoides, saeti umbes meeter pikad ja pool laiad 
jääkamakad aukude vahel lahti. August välja vinnati 
vette tagasi libisema tikkunud rasked jäätahukad pika 
prussi ja pootshaagi abil. Jääauk ise sai lõpuks nii suur, 
et paras talisuplejail sisse ronida. Ööseks kaeti veel kül-
mumata auk igaks juhuks laudadega. 

Jääsae ja tuuraga rassisid mitte ainult mehed – mõisa-
omanikest ettevõtjad Paavo Lampinen, Jaak Sulg, Raul 
Alliksaar, Siim Sillamaa, Õisu Rahvaseltsi liige Edgar 
Puidet, Halliste vallavanem Andres Rõigas, Sakala fo-
tograaf Elmo Riig jt, vaid ka sitked mõisaprouad Ene 
Sillamaa ja Merit Berzin. Viimane koos Raul Alliksaarega 
lasi seejärel fantaasial lennata püsti seatud jäätahukatele 
haamri ja terariista abil huvitavama vormi andmisel.

“Iga mees ja naine, kes kohal oli, sai jääsaagimist proo-
vida, töö ei käinud kellelegi üle jõu,” jäi talgute mõtte su-
vel algatanud ja oma pereliikmete abil korraldanud Õisu 
sepikoja omanik Urmas Tuuleveski tulemusega rahule. Ta 
tõdes, et oluline on saada mõisa omanikeringi klubiliseks 
eneseteostuseks kokku ka praegusel kitsal ajal. 

“Täna oli siin meil ka mõisaomanike koosolek, mille 
järel oligi talguteks sobiv hetk, sest muul ajal on raske 
ettevõtjaist mõisaomanikke kokku saada. Näiteks And-
res Koger oligi siin täna alles teist korda. Kutsusime ka 
kohalikud inimesed Virve Kivja ja Edgar Puideti, kellega 
meil on tihedamad suhted,” selgitas talgute idee suvel 
välja käinud Tuuleveski. 

Talgutele eelnes mitmepäevane ettevalmistus. Kõik 
vajalikud tööriistad proovis Tuuleveskite pere järele, et 
talgulisi ei tabaks töö käigus pettumus. Tõsi küll, ühe 
jääsae raudraskus kukkuski jääaugus küljest järvepõhja, 
kuid töötada saega ikka sai. 

Eesti Rahva Muuseumist ja Muinsuskaitseametist 
saadud fotodest seati järvejääle püstitatud stendile üles 
jääsaagimist vanasti Õisu mõisa tiikidel ja Emajõel tut-
vustanud näitus. Näituse varikatusega alus valmistati 
ühe vana puudekirstu kaanest, selle jalad Õisu mõisa 
lagunenud lauda laelaudadest. 

“Soovisime näidata, et me ei hakka siin Õisu mõisas 
millegagi otsast peale, vaid jätkame traditsioone. Seepä-
rast peamegi oskama teha töid, mida siin vanasti tehti,” 
lausus Tuuleveski. “Järgmisel aastal proovime palgist 
lauda saagida.”

Tuleval aastal on kavas korraldada juba jääsaagimise 
võistlused, milles lööks kaasa kolm-neli võistkonda, nen-
de seas mõisaomanikud ja kohaliku rahvaseltsi liikmed. 
“Kutsume ka rohkem rahvast seda vaatama, võib-olla 
teeme järvejääl ka vanas stiilis tritsuvõistluse,” jätkub 
ajaloohuvilisel Urmas Tuuleveskil häid ideid.

Meelis Sõerd

ÕISUS KORRALDATI 
JÄÄSAAGIMISTALGUD

Mõisaküla lastevanemate, laste ja õpetajate ühisõhtu 
külalised märtsis olid põllumajandusminister Helir-
Valdor Seeder ja psühholoog Hille Krusberg (pildil).

Lapsi ja lapsevanemaid täis kooli fuajees tervitas põl-
lumajandusminister Seeder mõisakülalasi, kellega tal 
on jätkuvalt head sidemed juba varasemast töötamisest 
Riigikogu liikme ja Viljandi maavanemana. Seegi kord 
vastas ta meeleldi kuulajaid huvitanud küsimustele po-
liitika ja majanduse valdkonnast. Esmalt aga, kõneldes 
põgusalt kooliteemadel, püstitas minister küsimuse, miks 
on gümnaasiumides neidudega võrreldes nii vähe noor-
mehi ja viimaste õppeedukus neidude omast madalam. 
Seeder õhutas kutsuma “mehi kooli tagasi”. 

Järgnevalt kõneles teise korruse koolitusklassis laste-
vanematele positiivse suhtlemise tähtsusest, eriti lastega, 
Kitzbergi Gümnaasiumi ja Halliste Põhikooli psühholoog 
Hille Krusberg. Samal ajal said lapsed ühes klassiruumis 
õpetajate Tiia Tõntsu, Pirje Usina ja Marina Raidi juhen-
damisel joonistada pilte Edgar Valteri raamatuillustrat-
sioonide põhjal. Liikumisvajaduse rahuldamiseks võisid 
nad koolikoridoris mängida ja hullatagi. Kehakinnituseks 
pakuti kõigile teed ja küpsiseid.

Õhtu muutsid meeleolukamaks ja pidulikumaks sisse-

juhatuseks kõlanud lasteaialaste laulud ja kooli noorema 
astme õpilaste esitatud luuletused. Õhtu lõpuks loosis 
kaupluse “Jätkub rõõmu” juhataja Kaja Õigus kõigi end 
kirja pannud laste ja lapsevanemate vahel välja meeneid, 
mis hoidsid üleval põnevust. 

Koos lasteaialaste ja nende vanematega oli kohal kokku 
70 inimest – direktori hinnangul üllatavalt palju esimese 
korra kohta. Direktor Maire Raieste sõnul meeldis õhtu 
lastele. Tänu kavas olnud psühholoogi loengule pidasid 
seda kasulikuks ka seal osalenud lapsevanemad. 

“Sain palju targemaks, mõistan asju, mida olen teinud 
varem valesti ja mida nüüd saan teha paremini,” tõdes 
üks lapsevanemaist. “Oli väga kasulik saada teada, mida 
ja kuidas lapsed tunnevad, ja kuidas nende tunnetega 
toime tulla,” avaldas rahulolu ürituse üle teine.

Järgmine laste ja lastevanemate ühisõhtu kooli, laste-
aia, raamatukogu, linna sotsiaal- ja noorsootööaja ning 
hoolekogu liikmete koostöös on kavas 26. märtsil. Siis on 
külaliseks MTÜ Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskuse 
Vasem-Parem logopeed-eripedagoog Merike Kuivits, kes 
räägib sellest, kuidas aidata oma last. Kolmas kokkusaa-
mine on kavas 16. aprillil ja neljas 14. mail.

Meelis Sõerd

ÕHTU KOOLIS HARIS JA LÕÕGASTAS

Külaseltsid pidasid naistepäevapidu
Oma külade naisperet pidasid tänavu nende tähtpäeval pidulikult meeles 

külaseltsid Abja-Vanamõisas ja Penujas.
Abja-Vanamõisa ja Veskimäe küla ühine naistepäevapidu peeti nagu 

sealsed peod ikka Aino Londi ruumikas Palu talus. Lauda ehtisid lilled, 
mille toonud meespere kingiks kõigile peol olnud naistele. Peotoidud olid 
valmistanud Abja-Vanamõisa Seltsi juhatuse liikmed majaperenaine Aino 
Lond ja Evi Repponen. Viimane tegi ka väikese lõbusa viktoriini. 

Seltsi juhatuse esimees Elli Merdikes üllatas peolisi kingikotiga, mis sisaldas 
pakikesi, kevadlillede sibulate ja seemnetega. Väikese soovikontserdi andsid 
naistele ja vedasid ühislaulmist tuntud koolivendadest pillimehed Margus 
Põldsepp lõõtspillil ja Endel Purju kitarril.

Penuja Külaarendamise Seltsi naisperele korraldatud naistepäevapeole 
tuli ligi paarkümmend külanaist. Kõik nad said meestelt kingiks roosiõie ja 
paluti kohvilauda peotorti maitsma. Õnneloosi pandud kena tulbikimbu, mis 
seatud Abjas Bussijaama lillepoes, võitis selle üle väga õnnelikuna üksikema 
Kaja naaberkülast Sikalt.

Kringliga tulid Penuja naistepäevapeole külla esinema ansambli “Hõbeniit” 
laulunaised ja tantsumuusikat tegema kapell Karksi-Nuiast. 

Külavanem Reet Paju sõnul oli pidu korraldatud oma küla meeste kulul: 
“Kes ise kohale ei tulnud, see toetas, keegi ei öelnud ära.” Meelis Sõerd

Päevakeskuses anti nõu 
ja pakuti terviseteed

Märtsikuisel koosolekul Abja eakate päevakeskuses sai saalitäis puude-
inimeste ühingu liikmeid teelaudades asjatundjailt head nõu oma kodu 
tuleohutumaks muutmise ja terviseteenuste saamise küsimustes.

Kodu tuleohutumaks muutmisest kõnelnud Abja-Paluoja päästekomando 
pealik Enno Liiber tutvustas alates 1. juulist kohustuslikuks muutuva suitsu-
anduri käsitsemist. Kogenud päästetöötajal oli kaasas ka kustutustekk, mille 
kasutamist ta õpetas ja mida igasse kodusse muretseda soovitas. Kasulikku 
nõu andis ta veel koduelektroonika ohutu kasutamise ja korstnapühkimise 
ja küttekollete hooldamise küsimustes. 

Päästejuht tuletas meelde, et kõigis tuleohutusalastes küsimustes saab 
küsija tasuta asjakohast nõu, helistades infotelefoni numbrile 1524. 

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingu liige Elle Heinsalu tutvustas 
ühingukaaslastele Põlvamaal tegutsevat Karaski Rehabilitatsioonikeskust. 
Puudega inimestel on võimalik pöörduda sinna saamaks rehabilitatsiooni-
teenust vastavalt koostatud isiklikule rehabilitatsiooniplaanile. Järjekorrad 
keskuses on lühikesed.

Tänu perekond Libeki lahkusele pakuti kõigile osalenuile tervislikku as-
telpajuteed. Tee kõrvale oli Selma Ainik küpsetanud pirukaid. 

Meelis Sõerd

Mõisaküla investeerib vaid 
veepumpla rajamisse

Mõisaküla Linnavolikogu võttis 13. märtsil vastu linna tänavuse eelarve 
summas 14 miljonit, mida on mullusest 22 protsendi võrra vähem, ja mis 
võimaldab investeerida ainult veepumpla väljaehitamisse.

“Eelmisel aastal oli linna eelarve maht 20 miljonit, millest 2 miljonit moo-
dustasid investeeringud, tänavu on see pisut üle 14 miljoni. Langus on seega 
22 protsenti,” tõdes Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg. Tema sõnul mõjutas 
eelarve vähenemist kõige enam riigipoolne tulumaksueraldise vähendamine 
kohalikele omavalitsustele, mille tõttu kõige väiksemad omavalitsused nagu 
Mõisaküla kaotasid kõige rohkem, Tallinn sai aga nende arvel 80 miljonit 
juurde.

Ainsa investeeringuna on Mõisaküla 2009. aasta eelarves kirjas veepumpla 
rajamine summas 77 000 krooni. Ehitamata jääb sel aastal uus laululava 
suveaias, millele kulub arvestuslikult 100 000 krooni. 

Teede ja tänavate korrashoiule kulutatakse 2009. aastal 993 000 krooni, 
millest riigipoolne toetus on 600 000. Elamu- ja kommunaalmajandusele 
koos veevarustuse ja tänavavalgustusega on arvestatud 3,7 protsenti eel-
arvesummadest.

“Suvised kodukandipäevad ja kõik muu sarnase teeme minimaalsete raha-
summadega, midagi me ära ei jäta,” lubas linnapea. Enam-vähem samapalju 
kui eelmisel aastal eraldatakse raamatukogule kirjanduse ja perioodika mu-
retsemiseks. Kokku kulutatakse kultuurile pearaamatupidaja Kiira Ringase 
arvestuse kohaselt 8,2 protsenti eelarvest. 

Lõviosa eelarvest kulub tänavugi haridusele: kool, lasteaed ja teised Mõi-
saküla lapsi koolitavad omavalitsused võtavad kokku 5,6 miljonit ehk 41,35 
protsenti. 

Sotsiaalsele kaitsele kulutatakse ligi 20,77 protsenti eelarvest, sealhulgas on 
praegu 26 elanikuga hoolekandekeskuse aastaeelarve 2 miljonit. Kohamak-
sumus Mõisakülas, kus enamik hooldatavaid Viljandi linnast, on Tambergi 
andmeil maakonna odavaim – 6500 krooni. 

“Palgad jäid samaks, neid me ei vähendanud,” ütles linnapea. Haldus-
kulud linnavolikogu ja linnavalitsuse funktsioneerimiseks moodustavad 
15,11 protsenti eelarvest. 

Nii linnapea kui pearaamatupidaja on ühel meelel, et kui see aasta õnnes-
tub linnal tagasihoidliku eelarvega ära elada, siis järgmisel aastal on olukord 
juba märksa parem. Meelis Sõerd

MEELIS SÕERDI foto



 Kamaral võistlesid ühisel vastlapäeval liumäel pikima liu laskmises lisaks kohalikele ka Abja lapsed.

 Soome kelkudega vastlapäevale tulnud Mõisaküla memmed kasutasid 
oma sõiduvahendit edukalt nii jääl sõitmiseks, mäenõlvast allalaskmiseks 
kui ka lõpuks hernesuppi süües istepingina. MEELIS SÕERDI foto

 Sarja küla lapsi rõõmustas hobu Erega vastlasõitu tehes Söetare talu 
peremees Vladimir Ossipov. SIRLE VALTŠUKI foto

Oli aasta 1949. Seisin seitsme-
aastase tüdrukuna toa ukse juures, 
kuhu oli riputatud kalender. Kor-
dasin alateadlikult endamisi: “Jäta 
meelde see aastaarv!”

Elasime siis perega Missos, kuhu 
olime kolinud sünnilinnast Tartust 
sõjapakku. Tartus kaotasime sõja-
möllus oma kodu ja kõik, mis meil 
oli.

Isa ja ema töötasid õpetajatena. 
Kord hommikul, kui ema soojendas 
väikevennale toitu, küsis ta minult: 
„Kas tahad, et isa viiakse meie juurest 
ära?“ Vaikisin. Väike pea oli küsimusi 
täis. Isa oli ilus pikk blondide lokkis 
juustega mees. Mängis tihti pilli, mis 
meile muidugi meeldis. 

Ei läinudki kaua, kui isa kutsuti 
Võrru. Sealt viidi ta Tallinna Pagari 
tänavale. Ema ootas kaua teateid. Lõ-
puks jõudis meieni sõnum, et isale 
määrati 25 + 5 ja ta saadeti Siberisse. 
Tööle pandi ta Vorkuta söekaevan-
dusse!

Seniajani on meeles, kuidas ema 
õhtuti ahastas ja nuttis, vaadates kau-

gusesse. Vahel nutsime kõik temaga 
kaasa, nii kahju oli meil emast. 

Et lapsi oli palju – viis –, saade-
ti meid onude-tädide ja vanaema 
juurde. Mina ja väikevend jäime 
veel emaga.

Märtsikuus kostis salamisi üle Mis-
so alevi: “Tuleb jälle – küüditamine...!” 
Inimesed, kes jäid kodudesse, pak-
kisid kompsukesi, paljud põgenesid 
metsa. Hirm oli kõigil, sest keegi ei 
teadnud, keda seekord Siberisse saa-
detakse. Olin minagi nagu tädi, ema 
ja väikevend riietes kompsude otsas. 
Siis aga äkki võttis ema mind käekõr-
vale ja me väljusime hämarusse.

Selgelt on meeles, et alevivahe oli 
täis presentidega kaetud Vene sõja-
väemasinaid. Kõikjalt kostis venekeel-
seid hõikeid. Hoidsin kramplikult ema 
käest kinni, julgemata midagi küsida. 
Möödusime vaikides masinaterivist. 
Keegi meid ei peatanud. Aina läksime 
– alevist välja, kuhu, ei mäleta.

Kui koju koolimajja tagasi pöördu-
sime, olid tädi ja vennake kodus.

Ema vallandati peagi kui rahva-

vaenlase naine. Tööle ei võetud teda 
kusagile. Ka mind saadeti vanaema 
juurde karjalapseks. Vanaema tunnis-
tati keskmikuks, tema jäi tallu.

Tööotsingutes jõudis ema Apja, 
kus elasid juba enne tema kaks õde. 
Noorim küüditati samuti, sest ta oli 
abielus kulaku pojaga. Tädi hilisema 
jutu järgi ei lubatud kodus kahe väi-
kese tüdruku juuresolekul eesti keelt 
rääkida, muidu poleks neid võetud 
lasteaeda. Oli ju vaja tööl käia.

Meie pere sai kokku Abjas 1953. 
aastal. Emaigatsus oli vahepeal oi 
kui suur! Pärast Stalini surma reha-
biliteeriti ka isa. Pagari tänavas öeldi 
talle: “Teil polnud mingit süüd!” Koju 
jõudis kühmus vanamees – meie isa. 
Elus aitasid teda hoida pere, ema kir-
jad, pisikesed pakid ja kindlasti ka 
pillimäng, millest ta ei loobunud elu 
lõpuni.

Need olid vaid killukesed ühe pere 
elust täis traagikat. See oli Eesti rahva 
õuduste aeg, mida ei suuda unustada 
tuhanded pered.

Maie Jürissaar

LAPSEPÕLVEMEENUTUSI 
1949. AASTA MÄRTSIST

Arenduskoda 
valmistub 

taotlusvooru 
avamiseks

Hiljuti Soome partnereid võõrus-
tanud MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 
tegevuses on praegu põhirõhk suu-
natud ettevalmistustele Leader-
meetme taotlusvooru avamiseks. 

12.–15. veebruarini külastas MTÜ 
Mulgimaa Arenduskoda Soome 
Leader-tegevusgrupp Karhuseutu, et 
luua siin suhteid edasiseks koostööks. 
Sooviti kohtuda noorteorganisatsioo-
niga “4H”, saada ülevaadet meie 
piirkonna metallitööga tegelevatest 
ettevõtetest, otsiti huvilisi filmite-
gemise alal, tunti huvi külaelu ning 
paikkonna kunsti ja käsitöö vastu. 

 Soomes on Leader-programm käi-
vitunud Eestiga võrreldes 10 aastat va-
rem, probleemid on aga soomlastelgi 
meie omadega sarnased. Keeruline on 
huvilisi kaasata, eriti noori. Lapsi sün-
nib maapiirkondades vähe, noori on 
vähemgi kui Eestis, endised külakoo-
lid on sulgemisel või juba suletud. 

MTÜ Mulgimaa Arenduskojal on 
plaanis lähitulevikus teha soomlas-
tele vastuvisiit.

Põhirõhu praeguses tegevuses on 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda pannud 
ettevalmistuste tegemisele Leader-
meetme taotlusvooru avamiseks. Koos 
hindamiskomisjoniga tegime ühiselt 
ühe näidishindamise, mis aitas tublisti 
kaasa probleemide ennetamisele.

Lähiajal on plaanis korraldada 
arenduskoja liikmetele projektijuh-
timise kursusi, et taotlejatel oleks 
oskusi ja julgust tulla välja heade 
ideedega Mulgimaa arendamiseks. 
23. ja 26. märtsil korraldame projek-
tikirjutamise kursuse algajatele, 27. 
märtsil pakume kursust edasijõud-
nutele. Täpsem info on juba edasta-
tud arenduskoja liikmetele. 

Ootame liikmete tagasisidet osa-
lemissoovi kohta. Kui jääb üle vabu 
kohti, on ka teistel huvilistel võima-
lik kursustel osaleda. Kursuste si-
suga on võimalik lähemalt tutvuda 
arenduskoja kodulehel http://www.
mulgimaaarenduskoda.ee/?m1=2.

Lisainfo saamiseks edastage küsi-
mused e-aadressile: mulgimaaarend
uskoda@gmail.com

Piret Leskova,
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja 

tegevjuht

Rahvakalendri tähtsat püha vast-
lapäeva, mis tänavu langes ajaliselt 
ühte iseseisvuspäevaga, tähistati 
Mulgimaal meeleolukalt paljudes 
kohtades. 

Kamara ja Abja laste ühine vastla-
päev algas Veskimäe külas Sukaärma 
Märdi talu hobusetalli juures. Talu-
omanike Jüri ja Vivian Patuse lahkel 
loal said lapsed tunda rõõmu saani- 
ja reesõidust ning võisid neid sõidu-
tanud hobustele paigi teha. 

Edasi sõideti bussiga Kamarale, 
kus hakatuseks noortetoas varbaid 
soojendades joonistati toredaid vast-
lateemalisi pilte. Järgnevalt võisteldi 
küla keskel oleval künkanõlval liu-
laudadega liulaskmises. Kiirust ja 
osavust nõudis osalejatelt järgnenud 
teatevõistlus. Viimase alana oli kavas 
vildiheitevõistlus. 

Vastlapäeva tähistamine lõppes 
taas noortetoas, kus lastele pakuti Eve 
Raska ja Marje Kaaremaa keedetud 
hernesuppi, teed ja vastlakukleid. 

Kümneid Abja valla lapsi rõõmus-
tanud vastlapäeva korraldasid Abja 
ja Kamara noortetuba ning Kamara 
raamatukogu lapsevanem Urmas 
Põllumäe ja lasteaiatädi Maie Mägi 
lahkel kaasabil. 

Abja-Vanamõisa ja Veskimäe küla 
vastlapäeva peeti nagu selle küla kok-
kusaamised ikka külalislahkes Palu 
talus. Vastlapäevalistele hommikul 
hernesuppi keetes ei osanud Abja-
Vanamõisa Seltsi juhatuse liikmed 
Palu talu perenaine Aino Lond ja Evi 
Repponen Veskimäe külast arvata, et 
kümnekonna inimese asemel täidab 
maja peagi koguni nelikümmend tu-
lijat. See oli korraldajaile suur posi-
tiivne üllatus. Suppi sai õnneks tubli 
pajatäis ja seda ning vastlakukleid 
jätkus kõigile. 

Vastlaliugu lasti künkal talu kar-
jamaal. Hobuse ja reega tegi rahvale 
vastlasõitu Abja mees Juhan Mõttus. 
Rekke oli ta meisterdanud isegi istepin-
gid, nii et korraga kümmekond sõitjat 
peale mahtus. Lapsed said osalemise 
eest tänuks šokolaadimedali, auhindu 
loositi välja ka täiskasvanuile.

Vana-Karistes tähistasid vastlapäe-
valised esmalt hommikul Eesti Vaba-
riigi aastapäeva, lauldes seltsimajas 

VASTLALIUGU LASTI KÕIKJAL

ei leidnud, kuid lõbusõidust lapsed 
ilma ei jäänud. Neid sõidutas Janno 
tänapäevase “hobuse” – ATV taha kin-
nitatud järelkärus heintel istudes.

Vastlalõbu lõpuks söödi lasteaia ees 
õuel rahvaseltsi organiseeritud her-
nesuppi, kringlit ja teed. Seal jagati 
rivistusel ka diplomeid, autasusid ja 
osavõtumedaleid. Tänu korraldajaile 
kujunes päev toredaks vahelduseks 
külaelus.

 
Mõisakülas kogunes 1. märtsil lin-

na taha pinnaskatte saanud kunagise 
prügimäe avaratele nõlvadele vastla-
päevaga ühitatud talispordipäevale 
tublisti üle saja linlase – pisipõnnidest 
vanuriteni välja. 

Kõige kiirema hooga libisesid 
mäest alla mööda spetsiaalselt ehita-
tud kurvilist kõrgeservalist kelgurada 
lapsed täispuhutud kummisõidukite 
ja kelkudega. Palju eakaid memmesid 
oli tulnud kohale soome kelkudega, 
millega samuti laugemast mäenõlvast 
alla lasti. Võistkondlikus reesõidus 
jõudsid kõige kiiremad mäest alla 
märgini sõita ja ree tagasi mäe otsa 
vedada vähem kui poole minutiga. 

All liuväljal tiirutasid julged noo-
red kelgul istudes karussellil. Kelk oli 
kinnitatud pika lati otsa, mida poisid 
mitmekesi hoogsalt ringi ajasid. Veidi 
eemal võisteldi paariti hokikepi abil 
palliga kurikate mahalöömises. Teisal 
prooviti täpsust pallide viskamises 
läbi suure rõnga.

Talvisele kepikõnnile startis reipalt 
erinevas eas naisi. Päeva algul süüda-
tud suure lõkke ääres vihtusid naised 
muusika saatel tantsugi lüüa.

Pärast paaritunnist sportimist vee-
res mäeveerule kaubik, millest tõsteti 
maha termosed Hille Jersolavi val-
mistatud hernesupi ja Urve Tehveri 
keedetud kuuma teega, mille kõrvale 
pakuti Gea Rebase tehtud vastlakuk-
leid. 

Mäeveerul tõukekelgul istudes 
suppi söönud memmed väljendasid 
kokkuvõttes rahulolu nii hea enese-
tunde ja isu tekitanud vastlapäeva 
kui ka eriliselt toreda talvise kohtu-
mise üle kaaslinlastega. 

Väikelinna kogukonda toredasti 
liitnud talispordipäev sai teoks lin-
navolikogu kultuuri- ja sotsiaalko-
misjoni ühistöös.

Meelis Sõerd

riigihümni ja viies küünlad ning lil-
led Vabadussõjas langenud endise 
Vana-Kariste valla vabadusvõitlejate 
mälestustahvli ette, mis asub oma-
aegse vallamaja seinal. 

Vastlapäevale Kulli mäele kogunes 
seejärel kohaliku külaseltsi juhatu-
se esimehe Merle Hüva hinnangul 
ligikaudu poolsada inimest. Kõige 
pikema vastlaliu lasi Marju Leškina. 
Vastlasõitu tehti ka suure puukelgu-
ga. Sõiduauto taga kelgurongina sõi-
deti lõpuks rõõmsalt tagasi seltsimaja 
juurde. Seltsimajas lasti hea maitsta 
hernesupil, soolaubadel, vastlakuk-
litel ja teel. 

Merle Hüva sõnul oli vastlaüritus 
külarahva endi korraldatud: “Meie 
külas elavad ju põllumehed, nõn-
da on herned, porgandid ja oad on 
omast käest võtta.”

Sarja küla vastlapäeval Söetarel 
Eda Tiidu ja Vladimir Ossipovi kodus 
osales 27 inimest. Esindatud olid kõik 
küla asustatud talud. Sellal kui naised 
köögis hernesuppi keetsid ja vastla-
kukleid valmistasid, tegi peremees 
hobuse Erega lastele vastlasõitu, ree 
peal istumist koges taas ka mõni 
täiskasvanu. Mehed ehitasid järve-
jääle karusselli, millega tiirutades 
ükshaaval peaaegu kõik sõidumõnu 
nautisid. Liulaskmises võisteldi nii 
kelkudel kui liulaudadel. 

Pärast õues askeldamist asuti tuppa 
kõhtu kinnitama. Seejärel korraldati 
võistkondlik viktoriin, mille nutika-
matele vastajatele nagu ka osavama-
tele liulaskjatele anti auhind.

Üheskoos arutati Sarja Külaseltsi 
päevaprobleeme ja küla lipp täienes 
puuduvate käejälgedega. 

Üldise tänu osaliseks sai Venetare 
talu peremees Veiko Kuusik, kes oli 
oma materjalist valmistanud vast-
lapäevaks külale teadetetahvli, mis 
sooja saabudes kaitsevahendiga töö-
deldakse ja maasse kinnitatakse. 

Vastlapäeva eestvedajateks olid 
Sarja külavanem Milvi Tihane ja 
Järvekuru-Jüri talu peretütar Sirle 
Valtšuk. 

“Meie inimesed on siiamaani ol-
nud positiivselt ja heatahtlikult mee-
lestatud, lapsed on täiskasvanutega 
võrdselt kaasatud ning tulevikku 
vaadates annab just see lootust, et 
suudame eelmisel aastal alustatut 
järjekindlalt edasi vedada,” usub Sirle 
Valtšuk. Järgmisena kavatseb Sarja 
küla rahvas tähistada volbripäeva.

Penuja külas tuli ligemale kolm-
kümmend inimest vastlapäeva pi-
dama järvejääle. Külavanem Reet 
Paju ütles, et lasti liugu ja mängiti 
suure rannapalliga lõbusat jääjalg-
palli. Hobust järvejääl polnud, aga 

hobujõudusid vastlasõiduks küll. Ni-
melt said nii suured kui ka väiksed 
teha vastlasõitu mootorsaaniga, mille 
taha oli kinnitatud kelk. Maha peeti 
meeleolukas teatevõistlus. Vastlapäev 
päädis talvise piknikuga samas järve 
ääres, kus mekiti kaasa võetud vast-
lakukleid ja kuuma teed.

Õisus korraldatud vastlatrallist võt-
tis osa ligi nelikümmend last ja paar-
kümmend täiskasvanut. Õisu Rahva-
seltsi juhatuse esimehe Virve Kivja 
sõnul oli eriti südantsoojendav, et 
lastega koos olid kodunt välja tulnud 
ka isad-emad. Kõige pikema liu sõitis 
välja võistkond Valge Säru, kuhu kuu-
lusid Riin Joosing, Liina Koppelman, 
Sigrit Jaago, Anelle-Ly Jürise, Anne-Ly 
Nassar, Laura Kulemina. Nemad said 
esikoha ka andekaima sõiduvahendi 
võistlusel. Hobust ja rege korraldajad 
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ON KIIREM 
JA ODAVAM 

INTERNETIÜHENDUS
Igal pool tavaline internet ei levi, 

aga Eesti Energia KÕU-internet on 
kõikjal. Meie 103 tugijaama katavad 
kogu Eesti stabiilse ja kiire internetiga, 
sh jõuame nendeni, kelleni kaabli-in-
ternet ehk nn püsiühendus ei ulatu.

Püsiühenduse interneti pakkujad 
ehitavad oma võrgu sinna, kus on palju 
kliente ehk kulud ühe liituja kohta väi-
kesed ja tulud jällegi suured. Seega ei 
pruugi jõuda juhtmega internet kunagi 
väikestesse kohtadesse Eestimaal.

Alternatiiv on juhtmevaba internet, 
mille pakkujaid on Eestis palju. Juht-
meta internet on aga juba märgatavalt 
kallim, sest tasu võetakse tavaliselt in-
ternetist allalaaditud infohulga pealt 
– nii palju, kui internetti kasutad, nii 
palju ka maksad. See teeb aga interneti 
kasutamise mõttetult kalliks.

Eesti Energia KÕU-internet on pii-
ramatu infomahuga juhtmeta internet 
ehk “surfa palju tahad ühe kuumakse 

eest”. Kuutasu on 298 krooni, olenema-
ta internetis oldud ajast ning allalaadi-
tud info hulgast. 

Interneti kasutamiseks on vajalik 
vastuvõtuseade, mille hinnad algavad, 
olenevalt tüübist, 1998 kroonist (ostes 
kohe välja), ja mida saab osta ka sood-
sa järelmaksuga (kuumakse alates 94 
kroonist).

LIHTSUS ON OLULINE 
KÕU levib raadiosageduslainetega, 

kusjuures otsenähtavust tugijaamaga 
ei ole vaja – ta “murrab läbi kõigist ta-
kistustest”. Sõltumata sellest, kus pa-
rasjagu Eestimaal asud, on levi kõikjal 
ühesugune.

KÕU-interneti kasutamiseks on vaja 
vaid ühte seadet. Igaüks saab ise valida 
ja leida endale kõige sobivama. 

Mobiilne seade ühendatakse arvuti 
mälupulga pessa (USB) ja internet hak-
kab tööle mõne hiireklikiga. See sobib 
eelkõige liikuvale inimesele, kes vajab 
ligipääsu internetile erinevates Eesti-
maa paikades. Seadme saab võtta kaasa 
ja kasutada KÕU-internetti, kus iganes 
soov on. Töötab ka liikumise peal, näi-
teks autos-bussis sõites.

Koduseade on veidi kogukam, kesk-
mise raamatu suurune ja tagab ühen-
duse näiteks kodus või kontoris. Kodu-
seade vajab tööks elektritoidet, see tuleb 
ühendada arvutiga ja KÕU-internet on 
olemas. Nii lihtne see ongi!

KIIRUS ON OLULINE
Suurtes linnades on KÕU kiirus ana-

loogne teiste sarnaste teenustega. Lin-
nast väljas on KÕU kiirus (allalaadimise 
ehk internetilehtede avamise kiirus) aga 
oluliselt suurem, kohati kuni viis korda 
kiirem. Võtame näiteks Tallinn–Tartu 
maantee ja seal on reeglina teiste pakku-
jate keskmine internetikiirus vahemikus 
9-200 Kbit/s. KÕU-ga on aga keskmine 
kiirus 150 Kbit/s-1 Mbit/s.

Internetti saab kasutada ka liiku-
des bussis, autos, rongis jne. Interne-
tiühendus mobiiltelefoni kaudu võib 
liikumisel 90 km/h olla katkendlik ning 
aeglane. Raadiosagedusel leviva KÕU 
puhul ei ole vahet, kas kasutatakse seda 
liikumise peal või kohapeal olles. 

KÕU kiirused
• allalaadimiskiirus (interneti le-

hekülgede avamise kiirus) – kuni 2 
Mbit/s

• üleslaadimiskiirus (näit e-kirja saat-
mise kiirus) – kuni 144 Kbit/s.

KUIDAS LIITUDA
• KÕUga liitumine on tasuta • KÕU 

seade tuuakse tasuta koju kätte • Lii-
tuda saab, helistades tel 715 0755 (E-R 
8.00-16.30) või kodulehel www.kou.ee 
• Soovides osta KÕU seadme järelmak-
suga, tuleb liitumine vormistada Eesti 
Energia klienditeenindustes kohapeal.

Lisainfo • KÕU infotelefon 715 0715, 
klahv 1 • KÕU veeb www.kou.ee.

Kolme omavalitsuse infoleht ilmub kord kuus. Toimetaja Meelis Sõerd 
(Sarja tee 18, Veskimäe k 69404 Abja-Paluoja Postkontor, tel Abja vallamajas 
435 4792, kodus 436 0030, EMT 5395 7842, e-mail: meelis@abja.ee).
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ÕNNITLEME JÜRIKUU 
EAKAID HÄLLILAPSI!

MÄLESTAME
MAIMO SAMOSON 

25. VII 1923 – 19. II 2009
INGRID VUNGI 

5. VI 1931 – 25. II 2009
JEKATERINA PAVLOVA 
17. XII 1926 – 2. III 2009

MARIE RAAL 
3. IV 1916 – 5. III 2009

Abja Vallavalitsus
NIKOLAI SEMJONOV 

3. I 1942 – 18. II 2009
LEMBIT LEESMENT 

24. XI 1935 – 27. II 2009
ELMAR URB 

22. XI 1924 – 13. III 2009
Halliste Vallavalitsus

ANATOLI ANDRONIKOV 
18. X 1931 – 4. III 2009

MAIMU METS 
10. IV 1941 – 5. III 2009
Mõisaküla Linnavalitsus

ÕNNITLEME LAPSE SÜNNI PUHUL!
LAINE ja ALVIN LINDVEST – 2. märtsil sündis poeg EMIL.

Abja Vallavalitsus
SIRET SUPPI ja TÕNIS HIOB – 21. veebruaril sündis poeg KEVIN.
SILLE JAKOBSON – 1. märtsil sündis tütar SIRET.

Halliste Vallavalitsus

Iluvõimlemine
Tartus võimlemisklubi Rütmika 

kevadturniiril esines tublilt Viljandi 
Spordikooli iluvõimleja, Halliste Põhi-
kooli õpilane Liisi Vister. Noorteklas-
sis (sündinud 1997 ja 1998) saavutas 
ta rõnga- ja kurikakavaga võisteldes 
14 konkurendi seas teise koha. 

Kergejõustik
Talvistel maakonna meistrivõistlus-

tel tuli noorte A-klassi ja naiste arves-

tuses Kätlin Kampus võitjaks 50 m 
jooksus (6,7). B-klassis võitis Madis 
Sukk kuulitõuke (12.58), juuniori-
de ja meeste arvestuses võitis Rau-
no Künnapuu kaugushüppe (5,93) 
ning meeste arvestuses võitis Taavi 
Toomla kolmikhüppe (13,52). 

Eesti noorte talvistel meistrivõist-
lustel näitasid kõige paremaid tule-
musi Kätlin Kampus ja Taavi Toomla. 
Kätlin Kampus saavutas rohke osa-
võtjaskonnaga neidude A-klassi 300 
m jooksus isikliku rekordiga (43,94) IV 
koha. Taavi Toomla oli viies kolmik-
hüppes isikliku rekordiga (13,67). 

Mikola Misjuk

Võrkpall
Kõpu karikaturniiril võrkpallis 15. 

veebruaril Kõpu spordihoones saa-

vutas nelja meeskonna konkurentsis 
täiseduga esikoha Abja võistkond. 
Kolmanda koha sai Halliste mees-
kond.

Jõutõstmine
Viljandi maakonna jõutõstmise 

meistrivõistlustelt veebruarikuu 
lõpul toodi Hallistesse kolm meist-
rimedalit. 

Maakonna meistriks tulid kehakaa-
lus kuni 67,5 kg Ergo Eller (217,5 kg) ja 
kehakaalus kuni 110 kg teist aastat jär-
jest Neemo Kull (590 kg). Viljandimaa 
noortemeistriks tuli kehakaalus kuni 
52 kg Kevor Reva (172,5 kg). Naistest 
sai teise koha Kristine Volens isikliku 
rekordiga 195 kg. Kehakaalus kuni 75 
kg oli viies Marko Luhn (282,5 kg).

Vello Aus

ABJA KULTUURIMAJAS
• 20. III kell 20 kevadpidu. Külas 

Lauri Pedaja ja Kristina Tennokese. 
Tantsuks ansambel Polero •16. IV 
kell 19 mälumängu VI voor • 25. IV 
kell 19 Vana Baskini teatri etendus 
“Maksuamet”. Piletite hinnad 150 

• Abja vallast Veelikse külast leitud 
musta värvi 21-käiguline meeste maas-
tikujalgratas Acrobrat. Lähem info Abja 
konstaablipunktist tel 434 1110.

• Mõisaküla Linnavalitsus annab 
eluruumina üürile 1-toalise korte-
ri Mõisakülas asukohaga Pärnu tn 
26-20 üldpinnaga 39,8 m². Linnale 
kuuluv korter antakse üürile viieks 
aastaks, üüri määr 5 krooni/m² kuus. 
Lisaks maksab üürnik kõrvalkulud. 

Info tel 435 5600 (linnapea).
• Müüa maatükk Abja-Paluoja lin-

nas otse omanikult: Tikuti, katastri-
tunnus 10701:004:0013 (pindala 21712 
m²). Hind 170 000 kr. NB! Müügiga 
kiire! Info tel 5227 573.

• Müüa • saetud-lõhutud märg 
lehtpuu (lepp) – 360 kr rm • 40-l 
võrkkott (30 cm saetud pind) – 15 kr 
• 60-l võrkkott (järkamisjäägid) – 15 
kr. Kojutoomine tasuta! Tel 5622 6074.

• 26. märtsil kell 17.30 on Mõisa-
küla Koolis laste ja lastevanemate 
ühisõhtu. Külaline on Merike Kuivits 
Viljandimaa Õpiabi- ja Nõustamis-
keskusest. Meisterdatakse kaunistusi 
kevadpühadeks.

CALCULATOR OÜ

Peatöövõtt • Üldehitus • Alltöövõtt
Et tulemused oleksid ootuspärased, siis soovitame vaadata  

meie firma kodulehte www.calculator.ee
Kontakttelefon +372 5364 0773.

Avatud on  
jäätmete plats

Käesoleval aastal on Abja-Paluoja 
linnas ehitusmaterjalide kaupluse 
taga Raudtee tn 4 avatud biolagu-
nevate jäätmete plats, kuhu saavad 
inimesed oma maavaldustelt ise 
vedada puuoksi, -lehti ja muid bio-
lagunevaid jäätmeid. 

Üleriigiliste säästumeetmete ra-
kendamise tõttu on vähenenud ka 
Abja valla heakorrale algselt ettenäh-
tud summad. Seetõttu Abja-Paluoja 
linnas tänavu okste ja lehtede üle-
üldist tasuta vedu nagu eelnevatel 
aastatel ei korraldata, vaid inimestel 
tuleb need endil vedada Raudtee tn 
4 juurde platsile oma veokiga. 

Kui oksi ja lehti on suuremal hul-
gal, on soovijail võimalik nende veoks 
tellida suurem veok tasu eest. Selleks 
palutakse eelnevalt oma soovist tea-
tada OÜ Abja Elamule (tel 436 0122) 
või otse ettevõtja Väino Talule (tel 
5134 006).

Abja Vallavalitsus

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Mõisaküla linnavalitsuse juures
peatub pangabuss üle nädala 

kolmapäeviti kell 14.15–15.15
(25. märts, 8. ja 22. aprill, 6. ja 20. mai, 3. ja 17. juuni)

ja 125 krooni • 30. IV kell 17 eakate 
klubi “Meelespea” peoõhtu. Info 
tel 436 0055 ja 5043 946 ning www.
abjakultuurimaja.ee.

HALLISTE RAHVAMAJAS
• 6.–9. IV munadepühade nädal. 

Värvime mune ja meisterdame tibu-
sid. Info tel 5256 049.

KAARLI RAHVAMAJAS
• 20. III kell 19 teatrietendus – An-

ton Tšehhovi “Kirsiaed” Vilde-ni-
melise Tartu teatri esituses. Piletite 
hinnad 50 ja 35 krooni • 18. IV kell 21 

tantsuõhtu Lii Kättmanniga. Vahe-
aegasid sisustab üllatusesineja. Pileti 
hind 80 krooni. Info tel 5347 1393.

MÕISAKÜLA MUUSEUMIS
• 6. III-30. IV avatud traditsioo-

niline kevadine käsitöönäitus “Elu 
rõõm”. Info tel 5850 0561.

UUE-KARISTE RAHVAMAJAS
• 25. IV kell 11 kohaliku käsitöörin-

gi korraldatav õppepäev “Rõõm elust 
ja ilust läbi nobedate näppude”. Ka-
vas õpitoad, loeng, toimub käsitööde 
näitus ja müük. Info tel 5344 8905.

Tellige  
“Lõuna-Mulgimaa”!

Jätkub Abja ja Halliste valla ning 
Mõisaküla linna elu kajastava aja-
lehe “Lõuna-Mulgimaa” tellimuste 
vastuvõtt 2009. aastaks.

Käesoleva lehenumbriga täitub 
“Lõuna-Mulgimaal” 15 aastat esmail-

mumisest 1994. aasta aprillis. Seetõttu 
suur tänu kõigile koostööpartneri-
tele ja kaastöötegijatele teie hinda-
matu abi eest ja lehelugejatele lehe 
heatahtliku vastuvõtmise eest!

Uudiseks on ka see, et seoses AS 
Eesti Posti müügitöö ümberkorral-
damisega alates märtsikuust ajaleht 
“Lõuna-Mulgimaa” postkontorite 
müügilettides enam müügil pole. 
Selle võrra pakume lehte ostjate-
le rohkem Abja Tarbijate Ühistu jt 
kauplustes.

Kõige kindlamini saab lehe koju 
kätte tellija – oma postkastist kohe 
pärast ilmumist! 

“Lõuna-Mulgimaa” tellimusi (in-
deks 00927) võtavad vastu kõik Eesti 
postkontorid. Tellida saab lehte korra-
ga aasta lõpuni või soovitud arvuks 
kuudeks, sh jooksva kuu lehte kuni 
10. kuupäevani. 

Leht ilmub kord kuus (välja arva-
tud juuli), seega 11 numbrit aastas. 
Leheeksemplar maksab endiselt 4 
krooni. Tellimishind kolmeks kuuks 
on seega 12 krooni, kuueks kuuks 24 
krooni jne.

Pdf-failina on “Lõuna-Mulgimaa” 
loetav ka internetis kohalike ajalehte-
de nimistust, samuti Abja ja Halliste 
valla ning Mõisaküla linna kodulehe-
külgedelt www.abja.ee, www.halliste.
ee ja www.moisakyla.ee.

Meelis Sõerd,
toimetaja

Äikesevaatlejate ühendus 
otsib uusi huvilisi

Juba neljandat aastat tegutsevad 
äikesevaatlejad otsivad uusi huvi-
lisi.

Äikesevaatlustega võivad liituda 
kõik sõltumata vanusest ja tege-
vusalast. Oodatud on vaatlejad nii 

linnadest kui maapiirkonnast. Vaat-
lused ei eelda erialasi teadmisi ega 
mõõteriistade olemasolu, oluline 
on vaid huvi ja valmisolek äikese 
esinemise korral seda jälgida. Kõige 
olulisemateks vaatlusteks on äikese 
esinemiskuupäevade ja kellaaegade 
määramine. Selleks pole vaja peale 
tavalise kella muid instrumente. Sa-
muti saavad äikesevaatlejad kaasa 
aidata info kogumisele ohtlike äike-
senähtuste ja nende tekitatud kah-
justuste kohta oma kodupiirkonnas. 
Kõik registreerunud vaatlejad saavad 
aprilli algul tasuta vaatlusjuhendi 
ning vaatluslehed. 

Huvilistel palutakse endast teada 
anda kuni 31. märtsini 2009 tava-
kirjaga aadressil Sven-Erik Enno, 
Tartu Ülikooli Geograafia osakond, 
Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või 
e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. 
Kirjas märkida kindlasti oma nimi 
ja täpne postiaadress. Rohkem infot 
äikesevaatlejate ühenduse kohta koos 
kokkuvõtetega eelmiste aastate vaat-
lustest on saadaval internetis aadres-
sil http://web.zone.ee/funnelcloud/
eav.htm.

Möödunud aastal tegutses Eestis 
73 äikesevaatlejat, kes tegid kokku 
üle 1000 vaatluse. Viljandimaal oli 
mullu neli vaatlejat, kes saatsid kok-
ku 90 vaatlust. 

Oodatakse doonoreid
Doonoripäev Mõisaküla Kooli 

spordihoones on 2. aprillil kella 9–
10.30. Igale doonorile toidupakk.

Austatud terved Mõisaküla piir-
konna elanikud, tulge ja loovutage 
verd. Teie abi on hindamatu väärtuse-
ga. Päästetud inimesed vastavad teile 
sügava lugupidamise ja tänuga.

SA Pärnu Haigla veretalitus


