
Rahulikke jõule!
Head uut aastat!

Abja Vallavolikogu ja 
-valitsus

Halliste Vallavolikogu ja 
-valitsus

Mõisaküla Linnavolikogu ja 
-valitsus

AJAKELL tiksub lakkamatult ja vää-
ramatult. Vahel tunned lausa füüsiliselt, 
et aeg jookseb sinust läbi. Nii väga tahaks 
jäädvustada või peatada mingit kallist 
hetke, aga juba on see läinud. Sul jääb 
üle kas taanduda, kaduda või edasi tor-
mata.

Koos ajaga liigume ka meie ise edasi. 
Kogu aeg me otsime midagi. Mida küll? 
– eks ikka homset. Et homme saabub uus 
päev, et jälle koidab valgus.

Olen usukauge inimene, kuid adven-
diajal süütan alati küünla.

ESIMESE advendiküünla süütamisest 

tekib nõrk valgus. Teisel advendil süü-
tame esimese küünla kõrvale teise ning 
valgus ja soojus suureneb. Mida lähemale 
jõuluööle, seda enam tunneme valgust ja 
soojust, kuni jõuluöö särab tuledes.

Kui süütame advendi- ja jõuluküünla, 
mõelgem ka nendele, kellel pole elus läi-
nud nii hästi kui meil, kel on soe kodu, 
jõuluõhtuks kaetud laud ja laua ääres 
istuvad meile armsad inimesed.

JÕULUAEG on andmise aeg. Pisuke 
võib kellelegi valmistada palju rõõmu ja 
meid see vaesemaks ei tee.

Jõuluaeg on iseenesesse vaatamise aeg 

– nii oma mõtete kui tegude vaagimise 
aeg. Soovin teile rahu südamesse. Kau-
neid jõule ja head uut aastat!

Lõpetan oma lühimõtiskluse Helle-
Maia Sonni luuleridadega: 

“Sestap süüdakem advendiküünal
ja vaadakem tulle,
leidkem iseend,
saagem sooja,
nähkem valgust ja andestagem – 
mina sulle, sina mulle.”

Andres Räägel

JÕULUMÕTISKLUS

Traditsioonilisele esimese advendi 
tähistamisele Mõisaküla kesklinna 
jõulukuuse alla oli külmal talvisel 
pärastlõunal kogunenud hulk lin-
lasi.

Tervitussõnad lausus kultuurima-
ja juhataja Laine Pedaja. Advendi 
tähendusest ja jõuluootusest kõne-
les Saarde koguduse õpetaja Arved 
Ollino. Oma lühikeses sõnavõtus 
meenutas linnapea Ervin Tamberg 

sel aastal Mõisakülas toimunut ja soo-
vis kõikidele ilusat pühadeaega. Koos 
linnavolikogu kultuurikomisjoni esi-
mehe Juta Jalakaga süütas ta linna 
jõulukuusel esimese advendiküünla. 
Sündmusest osa saama kogunenud 
linlased said selle leegist süüdata kaa-
satoodud küünlad ja jätta need koos 
salajaste soovidega kuuse alla või viia 
koju pühadeaja algust tähistama.

Anu Laarmann 

Mõisakülas süüdati
esimene advendiküünal

Abja jõulupuud toodi riigimetsast
Abja-Paluoja kesklinnas Postimaja pargis loob linlastele ja läbisõitjatele 

tänavu jõulumeeleolu RMK metsast toodud jõulukuusk.
Tosinameetrine kahar kuusk pandi kraana abil Abja-Paluoja kesklinna püsti 

novembri lõpus. Abja Elamu töömehed Urmas Järvelaht ja Viktor Škurin 
seadsid kraanakorvist kuuse külge elektriküünlad, mis alates advendiaja 
algusest nüüd õhtuti oma rõõmsa säraga jõulutunnet aitavad luua. Kaunid 
värvilised tuled sai ka Abja Gümnaasiumi ees kasvav kuusk. 

Riigimetsa majandamise keskuse töötaja Lembit Vahtramäe lahkel kaasabil 
valisid Abja valla majandusnõunik Arvi Meidla ja heakorraspetsialist Raul 
Song koos abikaasa Liliga välja Abja valda toodud kuused.

Tänu Raivo Usinale ja tema abimeestele Kamara külast ning Abja Elamu 
töötajatele pandi külarahva rõõmuks poe-esisele haljasalale püsti ka Kamara 
tuledesäras jõulukuusk. Oma koha leidsid kätte ka Abja kultuurimaja ja Abja 
lasteaia saali ning Abja Gümnaasiumi aula kaunid kuused. 

Arvi Meidla

Aino Nugisele anti kätte
kodanikupäeva aumärk

Rimmu raamatukogu kauaaegne juhataja ja külaedendaja, Halliste valla auko-
danik Aino Nugis pälvis tänavu kodanikupäeva aumärgi.

Aino Nugise kohta öeldi Tallinnas Stenbocki majas toimunud pidulikul vastuvõ-
tul, et ta on Rimmu raamatukogus töötanud 43 aastat ning tänu tema tegevusele on 
raamatukogu muutunud piirkonna keskuseks. Lisaks raamatukogutööle on Aino 
Nugis põhjalikult uurinud Rimmu kandi ajalugu. Palju aastaid on ta olnud külaelu 
hing ja kohaliku näiteringi juhendaja. 

Seitsmeteistkümne aumärgisaaja seas oli Aino Nugis ainus viljandi maalane.
Tunnustuse üle heameelt avaldanud auväärses eas Aino Nugis tervisliku sei-

sundi tõttu 26. novembril Tallinna kodanikupäeva aumärki vastu võtma ei sõitnud, 
eelistades teha igapäevatööd raamatukogus, kus ta nüüd on ametis kolmel päeval 
nädalas. Aumärgi andsid talle kätte põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder 
(vasakul) ja Halliste vallavanem Andres Rõigas pidulikul vastuvõtul 11. detsembril 
Halliste rahvamajas. Meelis  Sõerd

 Mõisaküla jõulupuul läitis esimesel advendil küünla linnapea Ervin 
Tamberg. ANU LAARMANNI foto

ANDRES RÄÄGELI foto

MEELIS SÕERDI foto

MEELIS SÕERDI fotoMEELIS SÕERDI foto



 Rein Sepa kalmul. ANNELI SEPA foto

Tähistati kodanikupäeva
Halliste Põhikoolis tähistati 25. novembril kodanikupäeva huvitavate 

tundidega, mida olid tulnud andma inimesed mitmelt elualalt.
Hommikul astus kooli aulas vanemate klasside õpilaste ette Viljandi 

Ühendatud Kutsekeskkooli direktor Tarmo Loodus. Eluloolise slaidiesitluse 
taustal kõneles kunagine minister nakatavalt ja lustakalt oma lapsepõlvest, 
kooli- ja ülikooliaastaist ning tööteest erinevates ametites Eesti riigi ja rahva 
teenistuses. 

Samal ajal õppisid nooremad tütarlapsed kooli võimlas moekooli Face 
õpetaja Rita juhendamisel mitmesuguseid liikumis- ja võimlemisharjutusi 
tehes oma keha paremini tunnetama ja valitsema. 

Viljandi noortekeskuse tegevust tutvustas V ja VI klassi õpilastele keskuse 
direktor Mart Saar. VII ja VIII klassile antud tunnis valgustas Eesti pärimus-
muusikakeskust ja selle tegevust ning selgitas kodanikuks olemise tähendust 
keskuse avalike suhete juht endine Sakala ajakirjanik Rannar Raba. VIII ja IX 
klassi õpilastele andis päevakohase tunni Kaitseliidu Sakala maleva Noorte 
Kotkaste instruktor Ain Laane.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohus-
tustele. Eesmärk on teadvustada meie inimeste, eriti noorte kodanikustaatust 
ja ühtlasi tõsta nende kodanikuuhkust, aitamaks nii kaasa isamaalisuse ja 
riikluse hoidmisele. Meelis Sõerd

Sportlik Mõisaküla 
vääris taas tunnustust

Viljandimaa linnade ja valdade vahel peetud sportliku omavalitsuse 
võistlusel “Valla/linnarahvas liikuma” oli omavalitsuste seas, kus elab 
vähem kui 3000 inimest, kõige sportlikum taas Mõisaküla, suutes liikuma 
kaasata suurima hulga elanikke.

Kampaania raames kevadel toimunud südamenädalal ja augustikuisel 
tervisepäeval osales alla tuhande elanikuga Mõisaküla linnakese inimestest 
maavalitsuse tervisetoa andmeil kokku 20,4 protsenti. Kõigil viiel aastal oma 
grupis parimaks olnud Mõisakülat premeeriti tänavu 8000 krooniga.

Kõigi 2010. aasta liikumisel osalenud inimeste vahel loosis Viljandimaa 
tervisenõukogu 25. novembril välja 34 kaupluse PopSport 300-kroonist kin-
kekaarti. Mõisakülast võitsid loosiauhinna Maimu Jõudne, Erna Jaaksalu, 
German Pervušin, Helmi Pidim, Stanislav Andruško, Laine Pedaja, Kristjan 
Kippus ja Keili Paru. Kinkekaardid saab kätte Viljandi Maavalitsuse tervise-
toast või Mõisaküla Linnavalitsusest. 

Nagu eelnevatelgi aastatel oli Mõisakülas kampaania “Valla-/linnarahvas 
liikuma” eestvedajaks lõppeval aastal linnavolikogu sotsiaalkomisjon Hille 
Jersolavi juhtimisel. Meelis Sõerd

Huvilised käisid Ipikis
Rein Sepa kodutalus

Vihmasel 20. novembri õhtupoolikul käisid Abja, Mõisaküla ja Kamara 
raamatukogude esindajad ühise ettevõtmisena kirjamees Rein Sepa kuna-
gises kodus ja viimses puhkepaigas Lätimaal Ipiki Eglitesi talus. 

Meiega ühines Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogust, kes on toime-
tanud Rein Sepa loomingut, samuti Rein Sepa kodulehekülge internetis.

Enamus meist oli Mõisakülast kümnekonna kilomeetri kaugusel asuvas 
Eglitesi talus esimest korda. Algselt plaanisime taluümbruse koristamist, 
kuid selle segas ära vihm. Tõdesime, et elumaja on väga kurvas seisus. Kui-
vatasime põrandat läbisadanud katuse kohalt. Niiskuse käes on kannatada 
saanud maalingud seintel. Ahju ja pliiti pole võimalik kütta, sest korsten 
on lagunenud.

Asetasime küünlaid ja väikese pärja Rein Sepa (1921–1995) kalmule talu 
õunapuuaias. Samuti jätsime oma külaskäigust mälestuseks read külaliste-
raamatusse lisaks paljudele tähelepanuväärsetele külalistele, kes seda paika 
ja selle paiga aurat oluliseks peavad.

Õhtu lõpuks istusime hubaselt soojas Mõisaküla kultuurimajas väikeses 
meenutus- ja vestlusringis. Mitmel kohalolijal oli isiklikke mälestusi kohtu-
mistest Rein Sepaga, keda tema eluajal ei osatud võib-olla hinnata, aga kes 
on kirjaniku, luuletaja ja tõlkijana jätnud eesti kirjandus- ja kultuurilukku 
olulise jälje. Eve Raska

Halliste rahvamaja sai
vee ja kanalisatsiooni

Jõulude eel teiseks advendiks lõppes projekt, mille tulemusena sai Hal-
liste rahvamajja sisse kauaoodatud vesi ja kanalisatsioon. 

Halliste rahvamaja juhataja Laine Pedaja rõõm selle üle, et rahvamaja, 
mis paar aastat tagasi sai uue “kleidi” ehk remonditud saali ning tänavu 
jaanideks ka uue “mütsi” ehk katuse, aasta lõpuks omale ka “südame” ehk 
veevärgi ja kanalisatsiooni sai. Tema sõnul oli vett majja oodatud sisuliselt 
78 aastat alates rahvamaja valmimisest. 

Katusevahetuseks sai Halliste Elu Arendamise Selts Leader programmist 
projektitoetust 349 997 krooni, omafinantseering oli 38 889 krooni. Vee ja 
kanalisatsiooni majja saamine läks maksma kokku 458 133 krooni, millest 
PRIA-lt sai selts 458 133 krooni ja omafinantseeringuna 50 000 krooni. Mõ-
lema projekti omafinantseeringu tasumisel toetas Halliste Vallavalitsus. 
Tööd tegi Pärlin AS. 

Maja avapidu peetakse 23. detsembril.
Seniste rahvamaja renoveerimisprojektide autorina soovib Laine Pedaja 

tulevikus hoonele ka uut fassaadi, samuti ees- ja tagaruumide remonti ning 
helesinise unistusena terrassi ehitamist tagahoovi.  Meelis Sõerd

EELK Halliste kogudust seovad 
paari aastakümne pikkused sõprus-
suhted Ruovesi, Sipoo ja Hartola ko-
gudusega Soomemaalt. On saanud 
tavaks, et jõulude eel tulevad sõbrad 
Soomest, kaasas kingitused abivaja-
jaile, Hallistesse. Nii oli tänavugi.

Tänu 3.–5. detsembrini Hallistes 
viibinud bussitäiele rahvale Ruovesi, 
Sipoo ja Hartola sõpruskogudusest 
said 700-kroonise jõulupaki neli-
kümmend üks Halliste valla palju-
lapselist ja üksikvanemaga peret. 
EELK Halliste koguduse juhatuse 
esimees Halliste valla aukodanik Ene 
Staalfeldt selgitas, et pakid komplek-
teeriti siinsamas Halliste koolimajas, 
tublideks abilisteks direktor Merle 
Hüva, kokk Leeve Tuga jt. Ka pak-
kide sisu osteti siin raha eest, mille 
soomlased olid eelnevalt kodumaal 
kogunud ja hallistelastele selleks üle 
kandnud. 

“Soomlased bussiga ja meie kogu-
duse juhatuse liige Inga Tiirats oma 
autoga sõitsid mööda valda ringi. 
Igas kodus, kuhu pakk viidi, soovi-
sid sõbrad Soomest perele jumala 
õnnistust ja laulsid ka ühe jõululau-
lu,” kõneles Ene Staalfeldt. Viimas-
tel aastatel on külalised tema sõnul 
jõulude ajal meeles pidanud ka valla 
kaht lasteaeda.

Külalised ööbisid, nagu ikka, 
hallistelaste peredes. Ene ja Vello 
Staalfeldt pakkusid öömaja oma seits-
meteist aasta tagustele peresõpradele 
Annikki ja Esko Lehvonenile Sipoost, 
kes jaanuarikuus tähistavad ühiselt 
oma 80. sünnipäeva. Ene sõnul on 
vanapaar palunud omakseid teha lil-
lede ja kingituste asemel neile juube-
liks rahaline annetus, mis edastatakse 
toetuseks Halliste kirikule.

Saabumisõhtul kostitati sõpru Soo-
mest õhtusöögil Halliste kooli söök-

las. Külalisi tervitas ja tänas vallarah-
vale jõulurõõmu valmistamise eest 
Halliste vallavanem Andres Rõigas. 
Järgnenud palvusel Halliste kirikus 
palus teeninud koguduse hooldus-
õpetaja Marko Tiitus palvetada ka 
selle eest, et Halliste kogudus peatselt 
uue alalise õpetaja saaks. 

Enne koduteele asumist püha-
päeva hommikul käisid külalised 
koos võõrustajatega traditsioonili-
selt Halliste surnuaial, et süüdata 
küünlad ja laulda koguduste sõp-
russuhetele paarkümmend aastat 
tagasi aluse pannud õpetaja Kalev 
Raave haual.

Sõprus jätkub. Järjekordsele vastu-
külaskäigule kevadel Soome loodab 
Ene Staalfeldt hallistelasi sõitvat juba 
koos koguduse uue õpetajaga. Suvel 
on aga Hallistesse koolimajja laagris-
se oodata Sipoo leerilapsi. 

Meelis Sõerd

HALLISTE KODUDES KÕLAS
SOOME SÕPRADE JÕULULAUL

ABJA VALLAVOLIKOGU
• (14. XII) võttis teadmiseks Abja 

valla 2011. aasta eelarve perspektii-
vid, mida tutvustas vallavalitsuse 
finantsala juhataja Külli Mõttus;

• tegi muudatusi valla 2010. aasta 
eelarvesse;

• kehtestas määrusena sotsiaaltoe-
tuste maksmise tingimused ja korra 
Abja vallas;

• kooskõlastas Abja Gümnaasiu-
mi sisehindamise aruande, mida 
tutvustas gümnaasiumi direktor Jüri 
Ojamaa;

• kinnitas valla esindajaks Hange-
te Korraldamise MTÜ-s vallavanem 
Peeter Rahneli;

• võttis teadmiseks haridus-, kul-
tuuri- ja spordikomisjoni esimehe Ürjo 
Mälksoo aruande komisjoni tööst. 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
• (17. XI) kehtestas määrustena 

alates 11. novembrist 2010 Uue-ka-
riste Rahvamaja põhimääruse ja ka-
sutuseeskirja;

• kehtestas määrustena uues re-
daktsioonis Õisu lasteaia ja Halliste 
lasteaia Pääsuke põhimääruse;

• tegi seoses euro kasutusele võ-
tuga muudatusi vallavolikogu keh-
tivates õigusaktides;

• tegi muudatusi valla 2010. aasta 
eelarves;

• kehtestas Halliste valla üldpla-
neeringu;

• kinnitas Halliste valla tervise-
profiili.

HALLISTE VALLAVALITSUS
• (18. XI) kinnitas novembrikuu 

toimetulekutoetuse saajate nimekirja 
summas 34 271 krooni;

• eraldas valla eelarve projektide 
vahenditest MTÜ-le Uue-Kariste Kü-
lade Selts 1900 krooni Uue-Kariste 
rahvamaja katuse remondiks võetud 
laenu intresside tasumiseks;

• tegi seoses euro kasutusele võtu-
ga muudatusi Halliste Vallavalitsuse 
kehtivates õigusaktides;

• kehtestas määrusena Halliste 
Vallavalitsuse infoturbepoliitika;

• (3. XII) kinnitas detsembrikuu 
hooldajatoetuse saajate nimekirja 
summas 4000 krooni ja puudega lap-
se hooldajatoetuse saajate nimekirja 
summas 4800 krooni;

• kehtestas määrustena Uue-Ka-
riste raamatukogu avaliku interneti-
punktikasutamise eeskirja ja raama-
tukogu poolt osutatavate eriteenuste 
eest võetava tasu suuruse;

• tunnistas riigihanke “Õisu maas-
tikukaitseala matkaraja renoveerimi-
se põhiprojekti koostamine” edukaks 
pakkujaks OÜ Krive Ehitus hinnaga 
60 756 krooni;

• andis nõusoleku OÜ-le Vipma-
rine rändkaupluse Rännumees poolt 
Halliste valla territooriumil asuvate 
müügipunktide teenindamiseks;

• eraldas valla eelarve projektide 
vahenditest projektitoetustena kokku 
5615,90 krooni;

• eraldas reservfondist 1000 krooni 
EELK Halliste koguduse juhatusele 

Soome sõpruskoguduste vastuvõ-
tuks.

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
• (18. XI) tegi muudatusi Mõisakü-

la linna sotsiaaltoetuste maksmise ja 
sotsiaalteenuste rahastamise korras;

• tegi seoses euro kasutusele võt-
misega muudatusi linnavolikogu 
määrustes. 

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
• (9. XI) tegi muudatusi Mõisaküla 

Linnavalitsuse hallatavate asutuste 
(Mõisaküla kultuurimaja ja muu-
seum) personali koosseisudes;

• otsustas et komisjon koosseisus 
Ervin Tamberg (esimees), Kiira Ringas 
ja Kati Puidet teeb Mõisaküla Koolis 
ajavahemikul 15.–30. novembrini 
2010 teenistusliku järelevalve;

• kinnitas Mõisaküla raamatuko-
gu direktori ametikohale Evi Oissari 
alates 15. novembrist 2010;

• (3. XII) kinnitas lasteaiakoha 
tegevuskulu (majandamiskulude, 
personali töötasu ja sotsiaalmaksu 
ning õppevahendite) arvestuslikuks 
maksumuseks ühe lapse kohta 2011. 
aastal Mõisaküla lasteaias 2382,60 eu-
rot (198,55 eurot kuus);

• kinnitas õppekoha tegevuskulu 
arvestuslikuks maksumuseks ühe 
õpilase kohta 2011. aastal Mõisakü-
la Koolis 1566,24 eurot (130,52 eurot 
kuus).

OMAVALITSUSKROONIKAT

Abja Vallavalitsus palub esitada 
kandidaate Abja valla aukodani-
ku, aastapreemia saaja ja parimate 
sportlaste nimetamiseks, samuti 
kandidaate valla auraamatusse 
kandmiseks. 

Abja valla aukodaniku nimetus an-
takse füüsilisele isikule vallale osuta-

tud väljapaistvate teenete eest. Valla 
auraamatusse kantakse valla auko-
danikud, kodanikud või kollektiivid, 
kelle elu, töö ja tegevus on seotud 
Abja vallaga ning on pälvinud valla 
austuse ja lugupidamise.

Aastapreemia määrab vald Abja 
valla kodanikule, asutusele, organi-

Kuidas jäi EKNK Abja-Paluoja 
kogudus rahule lõppeva 2010. aas-
taga, koguduse pastor GULDAR 
JÄRVE?

“EKNK Abja-Paluoja kogudus võib 
lugeda aastat 2010 kordaläinuks. 

Saime koos sõpruskogudusega Taa-
nist Korsori linnast hr Arno Axelseni 
eestvedamisel koostöös Abja valla-
valitsusega olla toeks Abja haiglale. 
Taas täienes haigla mitme vajaliku 
voodi ja madratsitega. Samuti saime 
olla abiks ka naabervallale, kus koos 
Karksi vallavalitsusega täienes Polli 
hooldekodu voodite ja madratsite 
hulk. Veel saime abiks olla Halliste 
raamatukogule, mis sai tänavu 100-
aastaseks. 

Proovime veel toeks olla Halliste 
ja Uue-Kariste rahvamajale. Soov on 
aidata ka Abja gümnaasiumi juures 

Tarmo Raba juhendamisel tegutsevat 
noorte tehnikaringi Kõrr. 

Pingutame selle nimel, et edasi 
arendada oma heli- ja filmistuudiot 
Abja-Paluojal kaupluse Vikerkaar tei-
sel korrusel. Igatseme seal näha va-
baajakeskust igale huvilisele. Samuti 
oleme olnud abiks rehabilitatsiooni 
keskusele Lootuse Küla. 

Heategevus saab võimalikuks tänu 
igale ostjale, kes on teinud oma ostu 
Vikerkaare kaupluses. Täname kõiki 
kliente!

Ootame teid igal laupäeval kell 12 
jumalateenistusele, lapsi kell 15 pü-
hapäevakooli ja noori kell 18! 

Soovin koguduse nimel kõigile ra-
hulikke jõule ja ilusat uut aastat!”

Küsitlenud
Meelis Sõerd

EKNK Abja-Paluoja kogudus 
jätkab heategevust 

satsioonile või  kollektiivile või Abja 
vallaga tihedalt seotud füüsilisele 
või juriidilisele isikule väljapaistva-
te teenete ja tulemuste eest valla elu 
edendamisel.

Ettepanekuid oodatakse kuni 26. 
jaanuarini 2011 tööpäeviti valla kant-
seleis (69403 Pärnu mnt 30 Abja-Palu-
oja), tel 435 4788, e-post: milja@abja.
ee .

Abja Vallavalitsus

SAAB ESITADA KANDIDAATE

MEELIS SÕERDI foto



 Noorimad kauplejad Mõisaküla jõululaadal olid Gerel Ilumäe (vasakult) Mõisaküla Koolist ning õed Marike 
ja Saara Kiivit Abja Gümnaasiumist.  MEELIS SÕERDI foto

 Halliste kirikus andis kauni jõulukontserdi Tartu Ülikooli kammer-
koor. MEELIS SÕERDI foto

Jätsid kooli 
pooleli? – 

Tule ja jätka!
Tänases Eestis on õppimisvõi-

malusi varasemast oluliselt rohkem. 
Täiskasvanuid koolitavad – sageli 
ka tasuta – ülikoolid, kutseõppeasu-
tused, vabahariduslikud koolitus-
keskused, rahvaülikoolid ja muud 
õppeasutused üle kogu Eesti. Kel 
õppimistahe, peab pisut sügavama-
le enese sisse vaatama, oma tegeli-

kud soovid üles leidma ja asja käsile 
võtma. Võimaluse leiab kindlasti. 
Katkenud haridustee jätkajate õp-
peasutustesse tagasitoomiseks on 
käivitatud ka riiklikke programme. 
Ülikooli tagasipöördujad saavad seda 
teha programmi TULE vahendusel, 
kutseõppeasutustesse kutsub poole-
lijätnuid tagasi programm KUTSE. 
Programmijuht Aivi Virma kutsub 
kõiki õpiteekonna katkestanuid üles 
taas koolipinki asuma:

“Kas ka Sinuga juhtus nii, et ma-
jandusõitsengu ajal tundus tööta-
mine mõistlikum kui õppimine ja 
praktikalt tagasi kooli Sa enam ei 

jõudnud? Nüüd aga on olukord 
tööturul hoopis teine. Äkki kuluks 
lõputunnistus siiski ära?

See programm on suunatud Sul-
le, kui oled õppinud kutsekoolis ja 
ajavahemikus 1. I 2000 – 1. IX 2010 
selle pooleli jätnud. Katkestamise 
põhjused pole olulised.

Kui asud õppima programmi KUT-
SE alusel, siis on Sul võimalik taot-
leda õppijatele ettenähtud õppetoe-
tust, sõidusoodustust ja koolilõuna 
toetust. Õpe on TASUTA!

Huvi korral pöördu kutsekooli, 
kus õppisid enne või teise kutse-
kooli, kus on sama või sarnane eriala. 
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt 
www.hm.ee/kutse .

Kooli pöördumisega ära oota õp-
peaasta alguseni, uuri oma võima-
lusi kohe!“

Lisainfot saad ka telefonil 735 0382 
ja e-posti teel aivi.virma@hm.ee või 
jatkukutse@hm.ee .

Küllap kripeldab katkenud kooli-
tee paljudel hinges. See on üks uuesti 
alustamise võimalustest ilma, et keegi 
midagi üleliigset uuriks või katkesta-
tu pärast etteheiteid teeks. Oleme ju 
iga päevaga küpsemad ja targemad 
ning oskame oma võimalusi-vajadusi 
selgemalt hinnata. Jõudu ja julgust 
uueks alguseks! 

Infot täiskasvanutele mõeldud ta-
suta õppimisvõimaluste kohta leiab 
veel: www.hm.ee/tasutakursused, 
www.vabaharidus.ee ja www.
rajaleidja.ee ning õppeasutuste ko-
dulehekülgedelt. 

Külliki Steinberg

Detsembri keskpaiku peeti jõululaata nii Mõisakülas 
kui Kamaral.

Mõisaküla kultuurimajas algas laadasagin 11. detsemb-
ri keskhommikul. Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste 
Ühingu käsitöötoa tosina näpumeistri valmistatut müüs 
juhendaja Juta Jalakas. Uudsemate ja huvitavamatena 
näitas ta niidist liimi abil vormitud ehtelaekaid, mille 
vastu lätlasedki olevat huvi tundnud. Vahvad olid ka 
soolataignast vormitud ja paelaga rinda riputatavad kel-
lukesed. Samas kõrval pakkus oma kauneid kudumeid 
Mõisaküla muuseumi juhataja Anu Laarmann. 

EKNK Mõisaküla koguduse poe Jätkub Rõõmu müügi-
laua taga seisis Kaja Õigus, kes ütles, et laadalt laekuva 
tulu eest ostab pood vahetusrahaks euro stardikomp-
lekte. Ehtsatele äravahetamiseni sarnaseid paberlilli oli 
laada tarbeks meisterdanud lapseootel Julia Radzikovski. 
Abja Gümnaasiumis õppivad õed Marike ja Saara Kiivit 
pakkusid jõulueheteks omatehtud kulla- ja hõbedakarva 
raamatuid ning UNICEF-i jõulukaarte. Mõisaküla koo-
litüdruku Gerel Ilumäe müügilaual lõhnasid omaküp-
setatud muffin-keeksid.

Piimatooteid oli pakkumas Pajumäe talu. Maie 
Lend Mõisaküla külje alt Rähni talust kauples meega, 
Sossemetsa talu perenaine Maile Kreevs Jäärjast aga oma 
talu lammaste villast lõnga ja pargitud lambanahkadega. 
Kaltsuvaipu müüsid Leida Nurk Hallistest ja kauplejad 
Lillist.

Laadakohvikus pakuti kehakinnituseks kooke ja või-
leibu koos jõuluglögi, kohvi ja teega. Jõuluküpsetiste 
võistlusele esitatud viiest hõrgutisest hindasid degustee-
rijateks olnud laadalised maitsvaimaks “Jõulupärja”, mille 
laadapäeva hommikul oli küpsetanud Urve Tehver. 

“Rahvast oli palju ja laat ning jõuluküpsetiste võistlus 
läksid korda,” arvas pärastlõunal ettevõtmist koos Ene 
Purjuga eest vedanud Evi Oissar. Sellele aitasid tema sõ-
nul kaasa sponsorid Pajumäe talu, kauplus Jätkub Rõõmu 
ja samuti oma tooteid pakkunud firma Tupperware.

Kamara külamajas sama päeva pärastlõunal alanud 
laadal olid jõuludeks tarvilikku ja igapäevast kaupa 
pakkumas müüjad Abja vallast, Mõisakülast ja Kilingi-
Nõmmelt. Kaie Jõeste Abja vallast Atika külast Ääsi talust 
pakkus oma Uue-Karistes poodi pidava tütre Anu Sosi 
valmistatud mitmesuguseid ehteid. Juta Jalakas ja Maie 
Lend olid oma kaubaga Kamarale tulnud otse Mõisaküla 
laadalt.

Laada üks organiseerijaid Eve Raska Kamara Küla-
seltsi juhatusest ütles, et rahvale meeldis eriti laadakoh-
vik, kus külaseltsi naiste küpsetatud pirukaid ja kooke 
süües sai istuda ja jutelda. Küpsetiste müügist laekus 
sümboolne summa ka seltsi edasiseks tegevuseks. Vaa-
data sai külamajas Irina Lappo juhendamisel tegutseva 
loomeringi vildist jõuluehete, jõulukaartide ja maalide 
väljapanekut. 

Meelis Sõerd

LAATADEL PAKUTI JÕULUKAUPU

Pärnu Veretalituse korraldatud 
tänavusel viimasel doonoripäeval 
30. novembril Abja kultuurimajas 
käis verd loovutamas kokku kaks-
kümmend seitse inimest. 

Kaks viimaste seas verd andnud 
doonorit olid abjalannad Liis Ojamäe 
ja Erle Sarv. Pärast vereproovi and-
mist kultuurimaja ülakorruse fua-
jees, verevõturuumiks kohandatud 
väikese saali ukse taga järjekorras 
oodates ütles Liis, et tema hakkas 
doonoriks kaheksa aastat tagasi. 
Eelmisest vereandmisest on Sakala 
Teed OÜ Abja teemeistripiirkonnas 
töötaval doonoril aga möödas viis 
aastat. Küsimusele, miks vaheaeg nii 
pikaks venis, vastas ta, et põhjuseks 
oli vahepeal tekkinud kartus vere-
võtmise protseduuri ees. “Lugesin 
Abja valla kodulehelt doonoripäe-
va kuulutust ja mõtlesin, et seekord 
küll kindlasti tulen,” võttis ta nüüd 
lõpuks südame rindu. Pärast kenasti 
kulgenud vereloovutamist sai temagi 
tasuks igale doonorile ette nähtud 
toidupaki. 

“Mul on hea meel, et saan verd 

loovutades kedagi aidata, eriti jõu-
lude eel,” ütles Toom Tekstiili Abja 
vabrikus meistrina töötav Erle Sarv. 
Tema hakkas veredoonoriks 2008. 
aastal koos sõbrannaga. Sedapuh-
ku käis ta verd loovutamas üldse 
kuuendat korda, eelmine kord oli 
tal 2009. aasta veebruaris. Nagu Lii-
sil, ei erinenud Erlelgi doonoripäeva 
hommik tavalistest ei toitumise ega 
muu poolest. 

“Kokku loovutas täna verd kaks-
kümmend seitse inimest, igaühe 
käest võtsime nelisada viiskümmend 
milliliitrit, kokku seega üle kaheteist-
kümne liitri,” arvutas kokku doono-
ripäeval Abjas vereproovide võtmise 
juures tegev olnud Pärnu Veretalitu-
se õde Eve Preegel. Seda arvu pidas 
ta Abja puhul normaalseks. “Tagasi 
saatsime erinevatel põhjustel ka kuus 
inimest – meil on ju näidustused, mil-
lal võib verd võtta ja millal mitte,” 
lisas ta.

Meedik soovitas neil, kes pole veel 
veredoonoriks olnud, kuid tahaksid 
selleks saada, tutvuda internetis näi-
teks Pärnu haigla koduleheküljega, 

Doonorid andsid Abjas 
tosin liitrit verd

Kohtumine karjäärinõustajaga
Kohtumisel karjäärinõustaja Liina Valtiga 29. novembril Abja noortekes-

kuses arutlesid koolinoored edukuse üle ja said teavet selle kohta, kuidas 
tulevikus tööturul paremini läbi lüüa.

Viljandi noortekeskuse karjäärinõustaja Liina Valti kuulajaiks oli põhiliselt 
grupp Abja Gümnaasiumi vanemate klasside õpilasi. Vestluse ja praktiliste 
katsete vormis arutleti, mis on edukus ning kuidas töö- ja peresuheteski 
edukas olla. 

Töörühmades erinevaid ameteid rohkem- ja vähemedukateks järjesta-
des jõuti tõdemuseni, et ametialane edukus ei sõltu ameti ühiskondlikust 
prestiižist, vaid eelkõige inimese enda oskustest ja tahtest ning rahulolust 
valitud ametiga. 

“Ka hea koristaja võib olla edukam kui halb advokaat,” arvas Abja Güm-
naasiumi abiturient Teemo Toomsalu, kelle sõnul peab ise olema tahtejõu-
line ja õiged eesmärgid seadma. “Igaühest ei saagi ärijuhti, on vaja ka häid 
lihttöölisi,” sõnas peagi ise kutsevaliku teelahkmel seisev noormees.

Esitatud küsimustele vastates andis Liina Valt muuhulgas nõu, kuidas 
toimida esimesel töövestlusel. “Tuleb teada oma tugevaid ja nõrku külgi, 
osata oma tugevusi kasutada ja teha tööandjale selgeks, miks just mina olen 
parim,” rõhutas karjäärinõustaja.

“Tänane nõustamine võinuks veelgi kauem kesta,” pidas Teemo Toom-
salu noortekeskuses toimunud arutelu huvitavaks ja kasulikuks. 14. ja 21. 
detsembril kohtubki karjäärinõustaja Liina Valt samasisulisel õpipäeval Abja 
Gümnaasiumi abiturientidega.  Meelis Sõerd

Halliste kirikus laulis
Tartu Ülikooli kammerkoor

Kolmandal advendil soojendas Halliste kirikus kuulajate hinge kauni 
jõulukontserdiga Tartu Ülikooli kammerkoor.

Pärast kolmanda advendi jumalateenistust Halliste kirikus, kus teenis 
koguduse asendusõpetaja Matis Rego, reastus kontserdiks kirikusse kuu-
lajate ette Tartu Ülikooli kammerkoor. Triin Kochi dirigeerimisel esitas ligi 
kolmekümneliikmeline koorikoosseis kolmveerandtunnise kava, millesse 
kuulusid populaarsed jõululaulud, vaimulikku muusikat jm. Kaunis muusika 
pani unustama jäise külmagi. 

Eesti Punane Rist toetas maalapsi
Abja valla materiaalselt vähekindlustatud perede lapsed koos lasteva-

nematega said osa kahest toredast ettevõtmisest Eesti Punase Risti toel.
 25. novembril käisime lastega Viljandi teatris „Ugala“ vaatamas etendust 

„Limpa ja mereröövlid“. Tänu Abja valla pakutud tasuta sõiduvõimalusele 
sai teatrietendusest osa rõõmustav hulk lapsi, kellel pahatihti kas rahaliste 
raskuste või maal kõrvalises kohas elamise tõttu pole võimalust käia koos 
klassikaaslastega teatris ja muudel ühisettevõtmistel. 

Mõni päev hiljem korraldasime Abja kultuurimajas koosviibimise põhiliselt 
valla külades elavatele väiksematele kodustele lastele. Esialgne kohmetus ja 
ebalus kadusid kultuurimajas tegutseva beebikooli juhendaja Ruth Mõttu-
se julgustusel kiiresti. Meelepärast tegevust jagus ka lastevanematele, kes 
osalesid agaralt jõulukaunistuste valmistamisel. Mängimise ja koostegemise 
vahepeal pakuti kõigile kehakinnitust. Kultuurimajja ja pärast koju said kõik 
valla organiseeritud bussiga.

Sellised maalastele kultuurielust osasaamist võimaldavad ettevõtmised 
on väga vajalikud ja Abja Vallavalitsus on kaasabi eest nende korraldamisel 
tänulik Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsile. Maie Bratka,

noorsootöötaja

Kõlanud laulud teenisid kuulajailt heatahtliku aplausi. Kontserdi lõppe-
des tänas Halliste koguduse juhatuse esimees Ene Staalfeldt dirigenti sooja 
kallistuse, jõulupaki ja raamatuga Halliste kiriku ajaloost. Ta meenutas, et 
just ülikooli kammerkoor andis 21. detsembril 1990 Halliste kirikus esimese 
tänu- ja palvekontserdi. Lauljate reas seisis siis ka praegune dirigent Triin 
Koch. Toonane õpetaja Kalev Raave õnnistas siis ühtlasi kammerkoori lipu, 
mis oli kooril Hallistes nüüdki kaasas.

Tartu Ülikooli kammerkoor andis seekordse kontserdi Hallistes tasuta. 
Lisaks tegi laulukollektiiv annetuse Halliste kiriku heaks.

Meelis Sõerd

 Doonoripäev Abjas.
MEELIS SÕERDI foto

kus on kogu doonorlust puudutav 
esmane info olemas. 

Seekordsete tulemustega Abjas 
rahule jäänud Pärnu Veretalituse 
vanemõde Lea Uibokand teatas, et 
doonoripäevad Abjas toimuvad neli 
korda aastas kolmekuuliste intervalli-
dega ja järgmine on märtsikuus.

Meelis Sõerd
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Mõisaküla Linnavalitsus 

ÕNNITLEME EAKAID 
HÄLLILAPSI!

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).

PALJU ÕNNE LAPSE SÜNNI PUHUL!
KADRI KANGUR ja TAAVO MARRAN – 11. novembril sündis tütar 

KARMEN.
Halliste Vallavalitsus

MAARIKA MÜÜR ja SULEV SÄLG – 4. detsembril sündis tütar EERIKA.
SHIRLY TANNEBAUM ja REMO KASK - 11. detsembril sündis tütar 

MONICA.
 Mõisaküla Linnavalitsus

MÄLESTAME
PJOTR SÕSSOJEV

7. I 1929 – 2. XII 2010

MAIMU PÄÄSUKE
26. V 1923 – 3. XII 2010

Abja Vallavalitsus
ALEKSANDER TAMMISTE

10. V 1952 – 5. XII 2010

GALINA GRIGORJEVA
30. VII 1936 – 6. XII 2010

Halliste Vallavalitsus

Tänuavaldus
Mõisaküla Muuseum 
tänab 40. sünnipäeval 

kõiki oma sõpru.
Rahulikku jõuluaega 
ja edukat uut aastat!

Võrkpall
Kahel turniiril osalev Abja/Hallis-

te võrkpallinaiskond on alustanud 
käesolevat hooaega tublilt. 

Viljandimaa 2011. aasta naiste võrk-
pallimeistrivõistluste I etapp kuue 
naiskonna osavõtul peeti 5. detsembril 
Halliste Põhikooli võimlas. Abja ja Hal-
liste ühendnaiskond alistas tulemuse-
ga 2:1 (8:25, 25:16, 26:24) Saarepeedi 
ja 3:0 (25:18, 25:14, 25:18) Kõpu ning 
on peale põhiturniiri esimest etappi 6 
punkti kogunud Tarvastu naiskonna 
järel 5 punktiga II kohal. 

Credit24 Rahvaliiga 2010/2011 B-
grupi Edela Regiooni mängudest on 
meie naiskonnal peetud kolm tasavä-
gist kohtumist, milles võideti Tarvas-
tu ja Kõpu naiskondi tulemusega 3:0 
ja kaotati Paikusele 1:3.

Ühendnaiskonna koosseisus män-
givad Edda Allik, Kätti Allik, Kadri 
Reimann, Siiri Juninen, Anu Saar, 
Mari Kahu, Kätlin Metste, Kädy 
Kampus, Kätlin Kampus, Kelly 

Ruusalu, Desiree Reva, Evelin Maal-
meister ja Anneli Roosalu. 

Anneli Roosalu

Jõutõstmine
Detsembrikuus toimunud Viljandi 

maakonna 2010. aasta meistrivõist-
lustel lamades surumises võitlesid 
edukalt Halliste valla sportlased.

Naiste absoluutarvestuses võitis 
esikoha Kristiina Purju tulemusega 
40 kg. Esmakordselt võistelnud Jaa-
nika Jakobson oli kolmas.

Maakonna meistriks tulid veel 
Argo Kangur kehakaalus alla 67,5 
kg (77,5 kg) ja 56-aastane Toomas 
Lensment kehakaalus alla 82,5 kg 
(75 kg). Teiseks tulid Martin Metste 
kehakaalus alla 60 kg (40 kg) ja Karl 
Kask kehakaalus alla 75 kg (70 kg).

Maakonna noortemeistriks tulid 
Madis Tellis kehakaalus alla 67,5 kg 
(72,5 kg) ja alla 100 kg kaaluvatest 
noormeestest Mihkel Raadik (147,5 
kg). Kehakaalus alla 52 kg oli kolmas 
Ken-Magnus Kohjus (32,5 kg).

Vello Aus 

Mälumäng
Novembris alanud järjekordset 

Abja mälumängusarja juhib pärast 
kaht vooru võistkond Abja Mulk.

Kahe vooruga 60 punkti kogunud 

liidritel on kohe kannul võistkonnad 
Räägud 58, Akord 57 ja Sakala 55 punk-
tiga. Kolmas voor toimub jaanuari-
kuus. Kokku on registreerimislehele 
kantud kolmeteistkümne võistkonna 
nimed.

Mälumängu žüriisse kuuluvad 
Enno Liiber, Rein Mägi ja Aime Hunt 
(asendaja Ülle Rõigas).

Meelis Sõerd

Male
Rahvusvahelist malepäeva tähista-

ti Abjas 22. novembril kiirturniiriga, 
kus olid esindatud kõik piirkonna 
omavalitsused.

Kolmele esimesele kohale tu-
lid Karksi valla maletajad Ion 
Mõndresku, Paul Põder ja Tõnis 
Kask. Abja vallast olid paremad Rai-
vo Treimann, Janno Kalda ja Olev 
Raal, Halliste vallast Martin Linder ja 
Rein Tarkus ning Mõisakülast Raivo 
Rea. Võistlust toetasid Abja vald ja 
Abja spordiklubi. 

3., 10. ja 17. jaanuaril 2011 algusega 
kell 18 Abja kultuurimajas on kavas 
Paul Kerese 95. sünniaastapäevale 
pühendatud Lõuna-Mulgimaa ka-
rikavõistlused kiirmales. Kõik ma-
lehuvilised on oodatud kaasa lööma. 
Info tel 5624 0133 (Martin Linder). 

Martin Linder

ABJA KULTUURIMAJAS
20. I kell 19 mälumängu III voor • 27. 

I kell 14–15 Promed-Palsam tervisetoo-
dete näitusmüük • 27. I kell 17 eakate 
klubi Meelespea peoõhtu. Info www.
abjakultuurimaja.ee ja tel. 436 0055 või 
5698 3806. 

• Pangabuss peatub Mõisakülas lin-
navalitsuse hoone juures lisaks tava-
graafikule ka 12. jaanuaril 2011 kella 
15.30–17.30. Lisaks tavapärastele pan-
gatoimingutele on siis bussis võimalik: 
1) kanda telleri abil oma kontole krooni 
sularaha, 2) võtta automaadist välja euro 
paberraha. (Krooni paberraha kantakse 
telleri poolt kohe kontole. Kuna krooni 
müntide lugemine võtab kauem aega, siis 
toimub nende kandmine kontole kahe 
nädala jooksul.)

• Pakume tööd masinkudujale, kellel 
olemas masin, oskused ja kogemused. 
Valmistame naturaalseid lastekaupu 
(vestid, püksid, kleidikesed jt.). Mater-
jalid meie poolt. Pakume stabiilset tööd 
ja sissetulekut, paindlikku töökorraldust 
(kudumine kodus endale sobival ajal, 
tähtajad paindlikud). Küsi lisa: 5358 3167 
(Gerli, OÜ Pailaps).

• Pühade ajal on Abja saun avatud: 
25. detsembril ja 1. jaanuaril kella 12–21. 
Alates 1. jaanuarist 2011 on saunapiletite 
uuteks hindadeks lastele ja pensionäri-
dele 1.50 eurot, täiskasvanuile 2 eurot.

Abja koolituskeskus
kutsub kursustele

MTÜ Abja Koolituskeskus ootab täis-
kasvanud huvilisi 2011. aasta I poolaas-
tal järgmistele tasuta vabahariduslikele 
kursustele:

• inglise keel algajaile (A1–A2) – 12. 
I – 25. V, maht 50 tundi;

• inglise keel algajaile (A1-A2) – 13. I 
– 26. V, maht 50 tundi;

• MTÜ-de juhtimine. Kaasamine – 15. 
– 31. III, maht 16 tundi;

II Mulgi 
uisumaraton

ootab uisutajaid
Viljandi Rattaklubi kutsub kõiki 

uisutajaid Viljandi järvele, kus 8. 
jaanuaril toimub II Mulgi uisuma-
raton.

Kui mullu peeti uisumaraton Vil-
jandi järvel jaanuari algul ning uisu-
nädal veebruari keskel, siis tänavu 
on need kaks sündmust omavahel 
ühendatud. Juba 1. jaanuaril algab 
uisunädal, mis tipneb 8. jaanuaril 
maratoniga.

Maraton algab 8. jaanuaril kell 11, 
kui üheskoos stardivad nii 50 kui 30 
kilomeetri pikkusel sõidul osalejad. 
Põhisõidu distantsi vähenemine on 
ka peamine muutus seekordse ma-
ratoni programmis. Kui mullu pidid 
maratoni sõitjad läbima 70, siis see-
kord on sõidu pikkus 50 kilomeet-
rit.

Poolmaraton on sarnaselt mullu-
sega 30 kilomeetrit ning rahvasõit, 
mis algab kell 14.15, on 10 kilomeetrit 
pikk. Viie kilomeetri pikkune uisura-
da oli detsembri alguses väga heas 
korras.

Mullu sõitis 70 kilomeetri pikkuse 
distantsi läbi 26, poolmaratoni 129 
ning rahvadistantsi ligi 150 uisuta-
jat. Seekord on neid rajale oodata 
veelgi enam.

Mulgi maraton on ka 2011. aasta 
Eesti maratonuisutamise sarja esime-
ne etapp. Sellele järgnevad võistlused 
Paunkülas, Võrus ja Pärnus.

Nii Mulgi uisumaratoni kui Eesti 
maratonuisutamise sarja kohta saab 
lähemat infot internetis aadressil 
www.sportinfo.ee .

Viljandi Rattaklubi

Tellige 
“Lõuna-Mulgimaa”!

Jätkub Abja ja Halliste valla ning 
Mõisaküla linna infolehe “Lõuna-
Mulgimaa” tellimine 2011. aastaks. 

Uuel aastal hakkab leht ilmuma 
mõneti uuenenud kujul. “Lõuna-
Mulgimaa” tellimusi (indeks 00927) 
võtavad vastu kõik Eesti postkonto-
rid. Tellida saab lehte korraga aasta 
lõpuni või soovitud arvuks kuudeks, 
sh jooksva kuu lehte kuni 10. kuu-
päevani. 

Leht ilmub nagu varemgi kord 
kuus (välja arvatud juuli) ehk 11 
numbrit aastas. Leheeksemplar 
maksab 26 senti. Lehe tellimishind 
kolmeks kuuks on 78 senti, kuueks 
kuuks 1,56 eurot jne. Aastatellimus 
maksab 2,86 eurot.

Käesoleval talvel tehakse Halliste 
valla tellimusel lumetõrjetöid valla 
teedelt ja nende elamuteni viivatelt 
kõrvalteedelt, milles elavad alaliselt 
Halliste valla elanikeregistrisse kan-
tud inimesed.

Lumetõrjet teevad:
• OÜ Milligrupp (Arne Lohu, tel 

504 9247) Kaarli, Ülemõisa, Mõõnaste, 
Päidre ja osaliselt Rimmu piirkonna 
teedel; 

• Mäeotsa talu (Tarmo Tukk, tel 
515 2568) Vabamatsi, Kulla, Raja, Hõ-
bemäe ja osaliselt Päigiste piirkonna 
teedel; 

• FIE Mati Käära (tel 529 8015) 
Maru, Vana-Kariste ja osaliselt 
Päigiste piirkonna teedel; 

• FIE Aivar Vete (tel 528 8276) 

Uue-Kariste, Tilla ja osaliselt Rimmu 
piirkonna teedel.

Peale lumesaju/tuisu lõppu garan-
teeritakse teede läbitavus sõiduauto-
dele 36 tunni jooksul. Lumetõrjetöid 
alustatakse eelnevalt Halliste Valla-
valitsusega kooskõlastatult. Teedel 
lumetõrje tegemise kiirus sõltub ka 
riigi omanduses olevate teede lahti-
lükkamisest. Suur osa vallateid ristu-
vad riigi omanduses olevate teedega, 
mida hooldab Sakala Teed OÜ.

Valla kodanikud võivad teeolu-
dest teada anda Halliste Vallavalit-
susse järgmistel telefoninumbritel: 
5342 0346 (Andres Rõigas, vallava-
nem) või 525 6092 ja 436 3280 (Kadri 
Reimann, majandusnõunik).

Halliste Vallavalitsus

Lumetõrjest Halliste vallas

Käesoleval talvel tehakse Abja 
valla tellimusel lumetõrjetöid valla 
teedelt ja nende elamuteni viivatelt 
kõrvalteedelt, milles elavad alaliselt 
Abja valla elanike registrisse kantud 
inimesed.

Lumetõrjet teevad:
• OÜ Tax Trans (Martin Krapp, tel 

5201 739) Kamara , Lasari, Raamatu, 
Umbsoo ja Räägu küla teedel;

• Uno Rääbus (tel 518 7567) 
Abjaku, Põlde, Atika, Saate ja Penuja 
küla teedel;

• Viktor Õigus (tel 505 1384) 
Veelikse ja Laatre küla teedel;

• Arvo Veidenberg (tel 5647 3123) 
Abja-Vanamõisa, Veskimäe ja Sarja 
küla teedel;

• OÜ Jussi (Väino Talu, tel 
513 4006) Abja-Paluoja linna täna-
vatel;

• OÜ Abja Elamu (heakorraspet-
sialist Raul Song (tel 5246 160) Abja-
Paluoja linna parklates, hoovides ja 

platsidel;
• OÜ Sakala Teed Abja teemeist-

ri piirkond (teemeister Jaan Hunt, 
tel 5151 276) hooldab Abja valla 
piires järgmisi riigiteede lõike ja rii-
giteid: nr 6 Valga – Uulu (20,8 km), 
nr 55 Mõisaküla tee (2,6 km), nr 172 
Sultsi – Abja-Paluoja (1,4 km), nr 180 
Veelikse – Vana-Kariste (7,2 km), nr 
181 Abja-Paluoja – Sarja – Tõlla (13 
km), nr 199 Lopa – Äriküla (3,3 km), 
nr 201 Abja-Paluoja – Läti piir (9,8 
km), nr 202 Penuja – Lilli (6,7 km), 
nr 203 Veelikse – Laatre – Läti piir (15 
km), nr 205 Mõisaküla – Jäärja (9,7 
km), nr 226 Kamara – Peraküla (6,7 
km), nr 227 Abjamõisa tee (5,3 km) ja 
nr 229 Penniküla tee (2,5 km).

Lumelükkajate töö kergendamiseks 
palutakse teede ja elamute omanikel 
koristada või tähistada teeäärsed ta-
kistused, samuti kõrvaldada teedele 
paindunud puud ja oksad.

Abja Vallavalitsus

Lumetõrjest Abja vallas

Eakad jõudsid jõulupeole
läbi lumemöllu

Tihedale lumesajule ja tuisule vaatamata täitus hubane Mõisaküla kul-
tuurimaja 9. detsembri õhtul meeleolukale jõulupeole tulnud väikelinna 
pensionäridest ja puudeinimestest. 

Jõulusõnumi tõi oma sõnavõtus peolisteni EKNK Mõisaküla koguduse 
pastor, Mõisaküla Linnavolikogu esimees Jorma Õigus. Linna eakaid ja 
puudeinimesi tervitas linnapea Ervin Tamberg. Jõulukontserdi kavas esine-
sid pühapäevakooli laululapsed Kaja Õiguse juhendamisel, kultuurimaja 
segaansambel Laila Hakkaja juhendamisel, segaansambel Kungla Kadi Kase 
juhatusel ja naistantsurühm Vaprakesed Ene Akkaja juhendamisel. 

Kultuurimaja näitering esitas vaid paari kuuga Laine Pedaja juhenda-
misel selgeks õpitud särtsaka näärinäidendi. Selle peategelased Näärivana 
ja Näruvana koos päkapikega kutsusid peolaudkondi kordamööda salmi 
lugema ja jõulupakki saama. Laudadel olid verivorstid kartulitega, kooki 
ja jooki. Mitmed peolised olid seda meelt, et seekordne pidu oli viimaste 
aastate vahvaim, tänades kojuminekule asudes selle eest isiklikult Mõisakülas 
kultuuriohje hoidvat Laine Pedajat.

Läbi tiheda lumesaju tuldi peole küll jalgsi ja autodega. Kohalik ettevõtja ja 
linnavolikogu liige Jüri Kotšetov sõidutas väikebussiga kohale tosin vanurit, 
koju sõita soovijaid oli pärast täissadanud teede tõttu aga poole rohkem. 

Meelis Sõerd

 Kauneid jõululaule esitas Mõisaküla eakate jõulupeol ansambel “Kung-
la” Kadi Kase juhendamisel. MEELIS SÕERDI foto

• soome keel algajaile – 18. II – 15. IV, 
maht 40 tundi;

• interneti- ja mobiilsideteenused: 
võimalused ja ohud – 1. III – 30. IV, maht 
20 tundi;

• arvuti algkursus – 1. II – 31. III, maht 
20 tundi. 

Programmi rahastavad EL Sotsiaalfond 
ja Eesti riik.

Täiendav info: Sirje Rist, tel 5811 8872, 
e-post: sirjerist@gmail.com .

HALLISTE KIRIKU TEATED. Hallis-
te Püha Anna kirikus toimuvad jumala-
teenistused regulaarselt igal pühapäeval 
kell 12.30. Jõulukuul on veidi teisiti.

• 24. XII kell 16 teenib asendusõpetaja 
Matis Rego • 25. XII kell 12.30 teenib 
Paistu Maarja koguduse õpetaja Raivo 
Asuküla • 26. XII kell 12.30 teenib hool-
dusõpetaja, Viljandimaa praost Marko 
Tiitus • 31. XII kell 16 teenib asendus-
õpetaja Matis Rego.

Halliste kiriku õpetaja koht on kuulu-
tatud vakantseks. Avaldusi Halliste kiri-
ku hingekarjase kohale oodatakse kuni 
31. jaanuarini 2011. Kontaktisikuks on 
Halliste kiriku hooldusõpetaja Viljan-
dimaa praost Marko Tiitus.

Halliste kirik soovib kõigile kaunist 
jõuluaega ja õnnistatud uut aastat!

HALLISTE RAHVAMAJAS
23. XII kell 20 jõulupidu värskelt re-

monditud majas. Tants ja trall. Pääse ette 
tellides 40 krooni, kohapeal 60 krooni • 
tööpäeviti kella 10–13 Leida Nurga kaltsu-
vaipade näitusmüük. Info tel 525 6049. 

KAARLI RAHVAMAJAS
tööpäeviti kella 9–18 Leida Nurga 

kaltsuvaipade näitusmüük. Info tel 
5347 1393.

MÕISAKÜLA KULTUURIMAJAS
8. I 2011 kell 20 uusaastapidu. Külalis-

teks mustkunstnik Meelis Kubo ja tant-
sijad. Jalakeerutuse eest hoolitseb Viljo 
Tamm band. Pääse eelmüügist 7 eurot, 
kohapeal 10 eurot. Info tel 525 6049.


