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Halliste ja Mõisaküla lehekülg

 Halliste vallavalitsus sai tänavu juuni lõpus SA-lt Keskkon-
nainvesteeringute Keskus positiivse vastuse projektile, mille 
eesmärgiks on Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside 
renoveerimine.

Projektis kavandatud tööde käigus vahetatakse Halliste 
aleviku piires välja 2,1  kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitrasse 
ning renoveeritakse reoveepuhasti. Halliste vallavanem Andres 
Rõigase hinnangul saab kõnealuse projekti tulemusena murtud 
hallistelastele kaua mureks olnud joogivee kvaliteedi probleem.

Projekti kogumaksumuseks kujuneb 930 tuhat eurot ja selle 
omaosaluseks, mille tasub Halliste vallavalitsus, 140 tuhat eurot. 
Rõigasele teadaolevalt on käesoleva projekti näol tegu Halliste 
valla läbi aegade mahukaima investeeringuga.

Tänaseks on välja kuulutatud projekteerimishange. Reaalsed 
tööd algavad tuleva aasta esimesel poolel. Vallavanem avaldas 
ühtlasi lootust, et tehtavate tööde tulemusel saavad praegusest 
palju parema katte ka Halliste aleviku tänavad. Vastavalt kehtivale 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale on vallal Rõigase 
sõnul järgmiste etappidena kavas Õisu veevärgi renoveerimine 
ja Halliste ühisveevärgi piirkonna laiendamine.

Meelis sõerd

Mõisakülale linnaõigus-
te andmise 75. aastapäevale 
pühendatud XXVi kodukan-
dipäevad 2.–4. augustini olid 
rahvarohked ja pakkusid lisaks 
traditsioonilisele ka midagi uut 
ja erilist. 

Pidustuste avamisel ree-
de õhtul keskväljakul kõneles 
tervituseks riigikogu liige Siim 
Kabrits. Mulgikuues Mõisaküla 
linnapea Ervin Tamberg palus 
lippe heiskama tänavuse kodu-
kaunistamise võistluse kolme 
paremat, kelleks olid perekon-
nad Rebane, Teearu ning Saks ja 
Merivälja. Peomeeleolu lõi Iivo 
Hakkaja bigbändi esinemine.

Teatrirõõmu igale eale

Järgnenud Mõisaküla näite-
trupi teatrietendus tõi endise 
kaubamaja saali rahvast tulvil 
täis. Enne näitemängu algust 
lasi kultuurimaja juhataja Laine 
Pedaja publiku seas ringi käima 
annetuskasti, millesse laekunud 
raha läheb tantsivate mulgi laste 
puuskulptuuri valmistamiseks 
linna Rõngasparki. Koos tuluga 
laupäevasest oksjonist   koguti 
sel otstarbel 650 eurot. 

Laine Pedaja lavastatud nal-
jamäng „Laip sahvris“ haaras 
publiku kaasa ja pakkus lõbusat 
pinget algusest lõpuni. Naudita-
valt mängisid Riin Laeneste, Ülle 
Paru, Urve Tehver, Arvo Pede 
ja Ervin Tamberg. Pedaja sõnul 
pidasid paljud nähtut trupi läbi 
aastate parimaks lavastuseks. Kel 
see nägemata jäi, saavad minna 
kordusetendusele samas 30. 
augusti õhtul.  

Teatrielamuse said ka mu-
dilased. Abja lasteteater mängis 

neile pühapäeval suveaias eten-
dust „Karlsson katuselt“, mille 
tõid Abja gümnaasiumi noorema 
astme õpilastega vahvalt lavale 
Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus. 
Väikesed pealtvaatajad istusid 
pinkidel kohe laval näitlejate 
ees, kelle süles üllatas toreda 
kaasosalisena ka väike must koer.  

Laupäeva hommikul ära-
tasid linlasi meeleolukalt auto-
kastis mööda linna ringi sõites 
muusikat teinud bigbändi pil-
lipuhujad. Tasuta andis selleks 
oma veoki Mõisaküla Masinate-
has. Eelmisel õhtul olid lasteaia-
lapsed murumänge mängides 
kaunistanud autokasti värvikate  
kriidijoonistustega.    

Hommikust keskpäevani 
pakkus kõike meelepärast laat. 
Kohaliku Käetöö Koid OÜ lote-
riis laadaplatsil oli võidukas iga 
loosipilet. 

Rööbastel endise jaamahoo-
ne ees tehti võistu ja niisama dre-
siinisõitu. Kõrval seisvas vanas 
vagunis näidati videot raudtee 
ajaloost, seintel olid laste joonis-
tused ja   noortetoa eestvõttel pa-
kuti küpsiseid ning terviseteed. 
Mööda linna vedas lõbusõitjaid 
ratastel rong. Kuidas avarii korral 
ümberpaiskunud autost välja 
ronida, õpetas pöörleva auto abil 
Aide autokool. Mudilased tegid 
šokolaadijooksu ja lustisid ba-
tuudil. Noored mängisid korv- ja 
tänavakorvpalli ning võrkpalli. 

Mängult ja päriselt
Laupäevasel taidlejate kontser-
dil keskväljakul üllatasid toreda 

mitmeosalise muusikalise 
tsirkusemänguga lasteaialapsed 
koos õpetajate Tiina Raba, Gea 
Rebase ja Riina Otsaga: tegut-
sesid akrobaadid, žonglöörid, 

mustkunstnikud, traavisid  
„tsirkusehobused“ jne.  

Kontserdil astusid üles veel 
Gea Rebase väikesed tantsutüd-
rukud ning tantsurühm Vapra-
kesed Ene Akkaja juhendamisel. 
Oma laulude ja kostüümidega 
pakkus rahvalikku sisu ja vormi 
segaansambel Kungla Kadi 
Kase juhendamisel. Viimaseid 
moetrende näitasid silma rõõ-
mustades maakonna parimad 
väikesed moeloojad Mõisaküla 
koolist Tiiu Variku juhendami-
sel. Taidlejate järel pika menuka 
etteaste teinud ansamblilt Põld-
sepp ja Pojad plaksutas rahvas 
välja ka lisaloo.  

Suveaia tantsijaid täis laval 
käis ühtviisi hoogne jalakee-
rutus nii ööl vastu laupäeva, 
mil plaate keerutasid diskorid 
Endel ja Lauri Abjast, kui vastu 
pühapäeva ansamblite Termi-
naator, C-Duur ja UdoBand 
muusika saatel.

Mõisaküla muuseumis sai 
vaadata Jaan Tätte hiljutise 
ümbermaailmareisi postkaar-
tide näitust. Pritsumaja ees oli 
vana tuletõrjetehnika näitus. 
Koolimaja fuajees rõõmus-
tas arvukate huviliste silma 
küünlaväljapanek Võhmast, 
laudadel oli fotonäitus linna 
kaunitest kodudest, stendidel 
Maia Pulleritsu kunstipärased 
postkaardid. Kohaliku käsitöö-
toa juhendaja Juta Jalakas esit-
les ja müüs oma ilusaid käsitöid. 
Samas võis pilk puhata Kamara 
harrastuskunstniku Irina Lappo 
värvirõõmsail maalidel. Ülakor-
rusel raamatukogus oli külasta-
jatele valla fotonäitus riiklikest 
teenetemärkidest.

Ohtlik pärand maapõuest

Pühapäeval sai linnaäärsel 
vanal staadionil kaasa elada 
krossiautode treeningsõidule. 
Kiiremat minekut näitasid esi-
veolistel masinatel külalisena 
Janis Romans üle piiri Lätist ja 
esiveolistel Hillar Lehtsaar Abja 
vallast. Kiidusõnu pälvis nii Läti 
kui Mulgimaa masinameestelt 
treeningsõidu hea korralduse 
eest oma vabatahtlikeväega 
Udo Jakobson. Tema algatusel 
toimus samal rajal ka uudse 
ettevõtmisena Mõisakülas ela-
musi pakkunud murutraktorite 
näidiskross. Üllatusena ei jää-
nud need masinad rajal tuisates 
autodele kiiruse poolest alla. 
Kõige kiirem oli sel alal tiitlitega 
kogenud Janek Kokkar.

Hoopis erilise ja hoiatava 
pärandina seitsme aastakümne 
taguseist sõjapäevist ilmutas 
end kodukandipäevadel kaua 
peitunud miin, mille neljapäeval 
krossirada ette valmistanud trak-
tor maapinnast ootamatult välja 
sahkas. Õnneks jäid traagilised 
tagajärjed olemata. Kohe kutsuti 
kohale päästetöötajad, kes lõhke-
keha turvaliselt minema vedasid 
ja kahjutuks tegid.  

Tänavused kodukandipäe-
vad olid Laine Pedaja hinnangul 
ühed rahvarohkemad, mil alla 
üheksasaja elanikuga Mõisaküla 
rahvaarv hinnanguliselt kol-
mekordistus. Tänu pidustuste 
õnnestumise eest väärivad kõik 
väikelinna suurüritusele õla al-
lapanijad alates linnavalitsusest, 
linnahooldusest ja masinateha-
sest kuni paljude vabatahtlikeni 
välja.
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Rõõmsalt kappasid Mõisaküla kodukandipäevadel lasteaiapere tsirkusemängu areenil keskväljakul „tublisti kaeru söönud“ hobused.                                                      

Rahvarohked kodukandipäevad 
pakkusid ka üllatusi

Vabatahtlikud 
korraldasid lastelaagri

Uuendatavad trassid tagavad  
hallistelastele parema joogivee

KODUKANDIS
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Viisteist last Viljandist ja Hallistest said juuli algul osa toredast 

kolmepäevasest lastelaagrist Uue-Karistes. Laagri korraldasid 
vabatahtlikud MTÜ-st Teeme koos Uue-Kariste rahvamajaga.

Esimesel laagripäeval tegi Heiki Alp Uue-Kariste arengurüh-
mast lastele huvitava ekskursiooni ajaloohõngulises Uue-Kariste 
mõisasüdames. Ühest retkel nähtud mõisahoonest valmistati 
seejärel makett, mille kallal jätkus loomisrõõmu kõigiks kolmeks 
laagripäevaks. Teisel päeval külastati perekond Albi Lohu talu, 
kus lastel oli võimalus ujuda ja näha koduloomi ning -linde. 
Kolmandal päeval esitasid kolm poissi lavalt kaaslastele vahva 
improviseeritud roboti-näidendi ja tüdrukute ansambel naudi-
tavalt tuntud laulu „Meil on aega veel“.

Kaks ööd magati madratsitel rahvamaja saalis, pelgamata akna 
taga kollitamas käinud kohalikke poisse. Lapsed olid kokatädi 
Ulvi Tataril abiks toiduvalmistamisel ja pesid ise sööginõud. Ko-
haliku vabatahtliku Rein Sultsi abiga said nad end õues voolikust 
mõnusasti pesta. 

Iga laps sai lõpuks tubliduse eest šokolaadimedali ja kinkis 
oma parimale laagrikaaslasele mälestuseks merekarbi. Šokolaa-
dimedali said tänuks ka laagri korraldajad – Jaanika Toome, Epp 
Johani ja Ulvi Tatar MTÜ-st Teeme ning abikasvatajana Uue-Ka-
riste rahvamaja juhataja Ivi Alp. Säraküünalde sädemeis lõppes 
laager laste endi tehtud küpsisetortide söömisega. 

„Tänavu oli tegu möödunudaastase linnalaagri jätkuga. Mõtle-
sime, et teeme seekord linnast väljas, Uue-Kariste oli sobiv paik,“ 
kõneles Jaanika Toome. Halliste lapsed said laagrist osa tänu valla 
sotsiaaltöötaja Monika Errelisele.

„Ööbimisega lastelaager rahvamajas oli minu jaoks hea ko-
gemus,“ sõnas Ivi Alp. „Küla oli laste kilkeid täis ja kaubabussile 
lausa järjekord. Lapsed olid väga toredad.“

Meelis sõerd

Laagri lõpupilt Uue-Kariste rahvamajas tehti laste meisterdatud uhke 
majamaketi taustal.

Foto: Meelis Sõerd.
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Võidupüha tähistati täna-
vu Viljandimaal maakaitse-
päevaga Mõisakülas.  

Maakaitsepäev algas Hom-
mikul Karksi-Nuias, kus pandi 
pärjad Vabadussõjas langenute 
mälestussambale. Auvalves sei-
sid kaitseliitlased, nootkotkad 
ja kodutütred. 

Mõisaküla kalmistul asetati 
lilled ja mälestusküünlad Eesti 
Vabaduse Risti kavaleride Märt 
Orumetsa ja Hans Harjaksi 
hauale. 

Viljandist saabus Mõisakü-
la keskväljakule autokolonn 
kaitseliitlaste ja eritehnikaga. 
Püstitati telgid ja seati üles 
relvanäitus ning väliköök. End 
tutvustasid Naiskodukaitse ja 
Kaitseliidu noorteorganisat-
sioonid, jagades õhupalle, lipu-
kesi ja flaiereid. Tehnikanäituse 
olid üles pannud lisaks Kaitse-
liidule ka politsei- ja piirivalve-
amet, päästeamet ning Punane 
Rist. Linnavalitsuse esisel ja 
selle ümbruses kihas jaanilaat. 
Keskväljakul uudistas hulk 
rahvast tehnikat ja relvastust 

ning jälgis demoesinemisi ja 
kaitseliitlaste näidislahingut. 

Politseinikud näitasid 
teesulu paigaldamist ja joobes 
autojuhi peatamist, pääste-
amet ja meedikud omakorda 
head koostööd avariisse sat-
tunud ja süttinud sõidukis-

se lõksu jäänud autost juhi 
päästmisel.  

Kokkade valmistatud 
maitsvat sõdurisuppi jagati 
tasuta kõigile soovijaile kokku 
ligi nelisada portsjonit. Mõi-
saküla keskväljakul esinesid 
haaravalt rahvatantsijad.

Tegusa päeva lõpetas Kait-
seliidu ja selle eriorganisatsioo-
nide ning kohalike omavalit-
suste esinduste pidulik jalutus-
käik rivistusega. Rivi oli pikk 
ja taktsamm leitnant Põldma 
juhtimisel kindel. Jalutuskäigu 
võtsid vastu Sakala maleva 
pealik major Kalle Köhler, maa-
vanem  Lembit Kruuse, kapten 
Enno Teiter ning lipnikuks 
ülendatud Karksi malevkonna 
pealik Ervin Tamberg. Uusi 
auastmeid omistati ning me-
daleid ja ergutusi anti samas 
üle mitmetele kaitseliitlastele.  

Nooremleitnant Martin 
Suigusaar ja naiskodukaitsja 
Anna Liis Taim tõid Mõisakülla 
ja andsid maavanemale üle 
Haapsalus võidupüha paraadil 
presidendilt vastu võetud või-
dutuletõrviku. Sellest süütasid 
keskväljakul oma võidutule 
omavalitsuste esindajad.

Omavalitsuste liidu tä-
navune politseipreemia anti 
maakaitsepäeval üle Margus 
Mitile.   

Ants KAlAM

ligi pool tuhat eesti loo-
duskaitse seltsi liiget võttis 
juuli lõpul osa tänavusest üle-
riigilisest kokkutulekust lõu-
na-Mulgimaal, tutvudes kahel 
päeval siinse kauni looduse ja 
rikkaliku kultuuripärandiga.

 Abja gümnaasiumi kenas-
se parki püstitatud telklaagris 
tervitasid 27. juulil looduse-
sõpru ELKS auesimees Arnold 
Rüütel jt. Saabumisel pakuti 
kõigile kosutuseks mulgi rah-
vustoitu kama. Avamisel esine-
sid kohalikud noored torupil-
limängijad, õhtul  lõkke ääres 
Abja kultuurimaja taidlejad.  

Laupäeva pealelõunal istus 
paarsada inimest bussidesse, 
suundudes kolmel eri mars-
ruudil ekskursioonile mööda 
Mulgimaad. Üks reisigrupp 
tutvus esmalt Valdur Metsa 
juhatusel mõisapäeva raa-
mes Õisu mõisa ja uuenenud 
pargiga. Virve Kivja Õisu rah-
vaseltsist oli giidiks mõnusat 
jahedust pakkunud Halliste 
kirikus. Rahva soovil käidi ka 
Halliste kalmistul Kalev Raave 
haual.

 Teine marsruut kulges 
Abjast Penuja poole, giidiks 
kokkutuleku korraldajaks ol-
nud ELKS kohaliku Kitzbergi-
nimelise osakonna esimees 
Rein Mägi. Tänavuse pärand-
kultuuri aasta puhul oli üks 
olulisemaid peatuspaiku en-
dise Kaidi koolimaja asukohas, 
kus asub Eesti pärandkultuuri 
uurimise võtmekuju Jaan Jungi 
mälestuskivi.  

Kolmandat ekskursiooni 
juhtis aiandusteadur Toivo 
Univer. Möödunud Abja mõi-
sast, tehti peatus Atikal Mogri 
Märdi mail. Nagu ka kaks 
ülejäänud gruppi, astuti läbi 
Maielt Kitzbergi tuba-muuseu-

mist, mida tutvustas oma mu-
hedal mulgi moel Asta Jaaksoo. 
Huvitavat kirjaniku elust lisas 
Toivo Univer, ka Pollis maja 
juures, kus Kitzberg nooruses 
vallakirjutajana töötas. 

Karksi mail kasvava Eesti 
vanima õunapuu – Oti mõtsiku 
mõõtmisel saadi metallklamb-
ritega toestatud puuhiiglase 
ümbermõõduks enam kui viis 
meetrit. 

Järgmises peatuspaigas 
Halliste kandis Kuksil vaadati 
saurust meenutavat hiidkän-
du tüvesäilmetega, mis on 
järele jäänud poole tuhande 
aasta vanusest Halliste hiie-
tammest. Kätest kinni, lauldi 
ringis 82-aastase Milvi Kallaste 
eeslaulmisel pärimuslikku 
regilaulu.

Pühapäevasele ekskursioo-
nile startis Abjast kümmekond 
bussi umbes veerand tuhan-
de loodusesõbraga. Esimene 
peatus tehti taastatava EELK 

Mõisaküla kiriku juures, mida 
tutvustas Andor-Olari Ilison.

Kümmekond kilomeetrit 
Mõisakülast Lätimaal Ipikis 
Eglitesi talus meenutas seal 
viimati elanud  muinaseeposte 
tõlkijat ja luuletajat Rein Seppa 
kirjandusloolane Anneli Sepp. 
Talu õunaaeda, kuhu kirjamees 
on maetud, istutati Enu Mäela 
juhendamisel mälestuskivi 
kõrvale hõbeokkais puutaim. 
Nende ridade autorilt kõlas 
kitarri saatel omaloodud laul 
Rein Sepa ühe kauni Sibe-
ri-ainelise luuletuse põhjal. 
Tunnustuse osaliseks said ko-
halikud Läti noored vabataht-
likud, kes taluümbruse eest 
jõudumööda hoolitsevad. 

Ruhja keskväljakul mõ-
jus imposantselt hallist kivist 
monument linna Vabadussõja 
käigus vabastanud eestlastele. 
Plaksutati ilusa eestikeelse lau-
lu esitanud giidile Liga Silinale. 
Enam kui paarsada suud lasid 

hea maitsta lahkelt pakutud 
kuulsal Ruhja jäätisel. 

Ruhja kirikus rääkisid seal-
se muistsete eestlaste asuala 
– Alistegunde lõunaserva aja-
loost ajaloolane Ott Sandrak ja 
publitsist Olav Renno. Viimane 
peatuspaik Läti pinnal oli Köö-
na veski lähistel. 

Lilli-Ungurini piiripunktis 
Balti keti mälestusmärgi juures 
meenutas Ott Sandrak Eesti 
taasiseseisvumise päevi. ELKS 
Kitzbergi-nimelise osakonna 
hoole all olevast pärimustega 
seotud Annemäest rääkis Rein 
Mägi.   

Kokkutulek lõpetati eks-
kursiooni sihtpunktis Heimta-
lis. Seal pakuti maitsvat mulgi-
putru. Mõisapäevade raames 
tehti mõisas giidiga jalutus-
käik, tutvuti muuseumiga ning 
vaadati Anu Raua vaibanäitust 
tema kodutalus Käärikul.  
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Huviga uudistas rahvas maakaitsepäeval Mõisakülas keskväljakule vaata-
miseks seatud Kaitseliidu Sakala maleva relvastust.                                                                     

Kätest kinni hoides laulsid ekskursioonil osalenud loodusesõbrad Halliste hiietamme säilmete juures 82-aastase 
Milvi Kallaste (taga keskel) eeslaulmisel ühises ringis regilaulu.                                                               

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
• (26. VI) määras 20. oktoobril 2013 toimuval Halliste vallavolikogu 
liikmete valimisel vallavolikogu liikmete arvuks 11.
Moodustas valla territooriumil ühe valimisringkonna, mille piirid üh-
tivad valla piiridega. Määras valimisringkonnas mandaatide arvuks 11;
• moodustas valla valimiskomisjoni 4-liikmelisena koosseisus: esimees 
Kaarin Sarapuu, liikmed Helbe Karp, Elve Kuningas ja Anu Kangur, 
asendusliikmed Lille Mäger ja Tiina Triksberg;
• kinnitas vallavolikogu revisjonikomisjoni akti;
• kinnitas Halliste vallavalitsuse konsolideeritud 2012. aasta majan-
dusaasta aruande;
• lubas vallavanem Andres Rõigase puhkusele alates 1. VII–2. VIII ja 
12.–27. VIII 2013. Vallavanema ülesandeid täidab sellal vallavalitsuse 
liige Väino Kangur;
• andis Pornuse külas asuva Kevade laudakompleksi Kaido Kalale kaheks 
aastaks tasuta kasutusse;
• garanteeris Halliste valla osalemise hajaasustuse programmis 15 000 
€ ulatuses.
 
HALLISTE VALLAVALITSUS
• (13. VI) premeeris gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Evelin 
Aasnat 35 € ning 8. klasside bioloogia aineolümpiaadi piirkonna-
voorus I koha saanud Halliste põhikooli õpilast Ingmar Mürkseppa 
12,78 € ulatuses;
 • tunnistas Halliste põhikooli ja paisjärve äärt ühendava jalgtee 
rekonstrueerimiseks korraldatud vähempakkumise edukaks pakku-
museks Pluton Finants OÜ pakkumuse summas 4696,32 €;
• (25. VI) maksis MTÜ Teeme poolt Uue-Kariste rahvamajas korral-
datud laagris osalenud laste osalustasu kokku 30 €;
• väljastas ehitusloa Õisu katlamaja püstitamiseks;
maksis tegevustoetust järgmiselt: MTÜ-le Vana-Kariste Külaselts 
projektiks „Väikeste mulkide suvi“ 195 €;MTÜ-le Külaselts Rimmo 
projektiks „Mulgi kännust käsunu tulehoidjad“ 175 € ja projektiks 
„Avame akna maailma“ 50,88 €; MTÜ-le Halliste Jahiselts projektiks 
„Halliste valla töö- ja puhkemalev 2013“ 2810 € ; MTÜ-le Toimekas 
Eesti 2013. aasta Mulgi maratoni korraldamiseks 100 €;
• kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Halliste alevikus ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimine“.

MõISAKüLA LInnAVOLIKOGU
• (20. VI) otsustas määrata Mõisaküla linnavolikogu järgmise koos-
seisu liikmete arvuks 11;
• moodustas Mõisaküla linnavolikogu valimiseks ühe valimisringkon-
na nr 1, mis hõlmab Mõisaküla linna haldusterritooriumi, ja määrata 
valimisringkonnas mandaatide arvuks 11;
• moodustas linnavolikogu valimise läbiviimiseks linna valimisko-
misjoni 3-liikmelisena koosseisus: esimees linnasekretär Leili Ruus, 
liikmed Cessy Männik ja Milvi Tiit, asendusliikmed Anne Kippus 
ja Kiira Ringas;
• kinnitas Mõisaküla linna 2012. aasta majandusaasta aruande;
• lubas linnapea Ervin Tambergi puhkusele alates 5. VIII-9. IX 2013;
• (2. VII) võttis vastu Mõisaküla linna üldplaneeringu ja suunas koos 
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega avalikule 
väljapanekule alates 19. VII kuni 16. VIII 2013. Tegi linnavalitsusele 
ülesandeks korraldada üldplaneeringu avalik arutelu 22. VIII 2013 
kl 14 Mõisaküla linnavalitsuses.

MõISAKüLA LInnAVALITSUS
• (2. VII) eraldas Käetöö Koid MTÜ-le tegevustoetust 500 €;
• eraldas Annor Group OÜ-le tegevustoetust 1600 € linnasauna 
majanduskulude katteks;
• (23. VII) otsustas jagada Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi poolt 
linnale vähekindlustatud inimeste abistamiseks toiduabi järgmiselt: 
iga pereliikme kohta 3 kg makarone, 2 kg jahu, 1 kg tatart, 2 kg riisi, 
1 kg suhkrut, 1 liiter õli, 1 kg neljaviljahelbeid, 2 kg mannat; perele, 
kus on 3 või enam last (sh kooliskäiv 19-aastane noor) pereliikme 
kohta 5 kg makaronitooteid, 3 kg jahu, 3 kg neljaviljahelbeid, 3 liitrit 
õli, 3 kg tatart, 3 kg mannat, 3 kg riisi ja 3 kg suhkrut. Toiduabi ja-
gamise eest vastutab linnavalitsuse sotsiaal- ja noorsootööspetsialist;
• kinnitas Mõisaküla linna 2013. aasta heakorrakonkursi tulemused. 
Tänukirja ja majamärgi „Kaunis kodu 2013“ pälvisid perekonnad 
Teearu (Heki tn 12), Rebane (Mäe tn 7) ning Saks ja Merivälja 
(Koidu tn 11). Tänukirja väärilised olid perekonnad Tamm (Õhtu 
tn 9), Muttik (Kivi tn 2), Hakkaja (Kivi tn 10) ja Mõisaküla lasteaed 
(Vabriku tn 10). 

OMAVAlitsUsKrOOniKAt Mõisakülas peeti maakaitsepäeva

Looduskaitse Selts väisas Mulgimaad

MÄLESTAME

 

SALME 
SULTSENBERG 

29. VII 1942 – 30. VII 2013

LEHTA LAARMANN 
18. VII 1939 – 4. VII 2013

LAINE SEPA 
25. VIII 1924 – 10. VIII 2013

HELMUT KULL 
4. VIII 1926 – 5. VIII 2013

Mõisaküla linnavalitsusHalliste vallavalitsus

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Anu Laarmann.
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 Augustikuu esimesel päeval 
etendus Abja kandi inimestele 
Seasaare Näitemängu Seltsi su-
velavastus „Mees minevikuga 
ehk Musirulla”. Lustimängu on 
seadnud ja lavastanud Margus 
Vaher. Tegevus toimub väikeses 
provintsilinnas. Lõbus lugu pere-
konnast, kus meheleminekueas 
tütar. Tema isa, kavalerid ja kõik 
teised oma fantaasiaga tegid loo 

vägagi värvikaks. Harrastusnäitle-
jad mängisid lustiga ja naerutasid 
rahvast kõvasti. Etenduse lõpus 
kestnud pikk aplaus rääkis enda 
eest. Näitlejad ise kiitsid ka väga 
publikut, kes aitasid neid kaasa 
mõnusale mängule.

Ülle rõigAs 

9.–11. augustil toimus 
Väike-Maarjas XIII küla-
teatrite festival, kus oli ko-
hal ka Abja näitering. Abja 
näitetrupp on esinenud 
kõigil 13 festivalil. Kolme 
päeva jooksul võis näha 18 
etendust. Hinnanguliselt 
võis laval olla kokku 200 
harrastusnäitlejat. Abja 
trupp esines esimesel päe-
val ja nii oli hea pingeva-
balt jälgida teiste truppide 
tegevusi.

Lavastusi hindas žürii 
koosseisus Tiina Mälberg 
(Rakvere teater), Maret 
Oomer (Eesti Harrastus-
teatrite Liit) ja Margus Mi-
komägi (teatrikriitik). Meie 
lavastus žüriile meeldis 
ja selle tunnistuseks anti 
meie näitlejatele ka pree-
miaid. Näitlejapreemia 
sai Raivo Kutser, kes oma 
vähese lavalolekuga suutis 
žüriid mõjutada.

Viive Niinemäe sai 
Mari Mölderi nimelise 
preemia, mida annab välja 
Tabivere vallavalitsus ja 
volikogu. Nimetatud pree-
mia antakse üle igal aastal 
külateatrite festivalil pari-
male harrastusnäitlejale. 

Tore oli kohtuda va-
nade tuttavatega ja saada 
sõpru uute näitetruppide 
näol. Loodetavasti on Abja 
näitetrupp kohal ka XIV 
külateatrite festivalil.

tekst ja foto
 lAUri sepp

  traditsioonilisi Abja su-
vepäevi peetakse juuli kol-
mandal nädalavahetusel. sel 
aastal siis 18.–21.juuli. see aeg 
on kujunenud justkui oma-
moodi  kojutulemise ajaks. 
Abja suvepäevade ajal võib 
kohata rohkesti kaugemal 
elavaid abjakaid. nad tulevad 
koju, et kohtuda vanade sõp-
rade, tuttavatega ja nautida 
toimuvaid sündmusi.

Neljapäev algas hilisõhtuse 
algatuskontserdiga noortekes-
kuse hoovis. Esmalt kõlasid 
tuttavatelt akordionistidelt 
„Mulgi polka”, siis tervitas Abja 
vallavanem Peeter Rahnel ko-
haletulnuid. Õhtut juhtis Val-
do Pampa ja  Abja Suvepäeva-
de kava tutvustas kultuurimaja 
juhataja Aime Hunt. Peagi kõ-
las lavalaudadelt meeleolukas 
muusika. Laval oli Rahvusva-
heline akordionistide ansam-
bel „Baltic Tremolo”. Samuti sai 
näha toredat tantsulavastust 
„Lina taime lugu”, kus osavalt 
on kokku seatud tants, sõna ja 
film. Viimasena astusid üles 
Abja laulukoori lauljad une-, 
öö-ja hällilauludega. Kõigil oli 
võimalik õhtu lõpul lennutada 
taevalaternaid. 

Reede algas Abja kultuu-
rimaja laste näiteringi eten-
dusega „Karlssoni lood”, siis 
koguneti spordivõistlustele. 
Lastele toimus medalijooks ja 
kõik, kes jaksasid said ümber 
järve lipata. Pool kaheksa õh-
tul oli kultuurimajas võimalus 
vaadata järjekorras juba teist 
ringvaadet „MEDE INIME-
SED”, seekord siis Luuka Lee-
nust. Pärast avanes eesriie ja 
Abja Kultuurimaja näiteringil 
on lavaküpseks saanud lõbus 
etendus „Võõras mees majas”. 
Hilisõhtul tantsitas rahvast 

Mait Maltis ja plaate keerutas 
DJ Lauri.

 Laupäev algas mitmeke-
sise laadameluga ja tuletor-
nist kostus hommikutervitus 
akordionistidelt, siis läks päev 
juba kirjumaks. Keskpäeval oli 
võimalus nautida programmi 
„Suvekokteil” noortekesku-
se hoovis. Üles astusid meie 
omad-memmede tantsurühm, 
naisrühm Vallatud, üllatuskü-
laliseks oli 2009. aasta „Talen-
dijahi“ võitja lehepillipuhuja 
Erki-Andres Nuut. Samas kuu-
lutati välja Mulgimaa pealinna 
logo/ kavandi ideevõistluse 
võitja, kelleks osutus Marge 
Viirg. Abja Suveloosi õnneli-
kud võitjadki said seal teata-
vaks. Päeval lõbustas rahvast 
kesklinnas liikuv „Mees nagu 
orkester ”.  Mulgi Ukuvaka 
tragide naiste juhendamisel 
toimusid huvitavad töötoad. 
Oli võimalus teha  niplispitsi, 
põime- ja kõlapaela. Sai proo-

vida kaltsuvaiba tegemist, 
väikestel telgedel kooti järje-
hoidjaid ja vöösid. Noortekes-
kuses jahvatasid noored  kama 
ja valmistasid toite.  Lastele tuli 
külla majamesilane SumSum, 
kes nendega mängis. Võima-
lus oli sõita hobuse ja poniga. 
Lapsed lustisid ka batuudil, 
güroskoobil ja zorbiga. Kultuu-
rimajas oli üles seatud näitus 
„Looduse aasta foto 2013“, 
päevakeskuses sai näha Jaan 
Pääsukese fotonäitust „Mäng 
valgusega”, Mulgi Ukuvakk 
pakkus pärandkultuuriaastale 
pühendatud väljapanekut „Oi 
aegu ammuseid”. Uksed olid 
avatud Abja muuseumis. Päe-
vakeskuses oli avatud kohvik, 
kus pakuti mulgi putru, pann-
kooke ja palju muud head ning 
paremat. 

Kell kolm pärast lõunal 
kogunes rahvas lasteaia taha 
platsile jälgima jõukatsumisi,  
et selgitada 2013 Abja rammu-

mees ja -naine. Laupäevane 
programm lõppes lasteaia taga 
platsil diskoga. Muusikat valis 
DJ Artur Pärnust. Pidu kestis 
hiliste öötundideni. 

Pühapäevane päev on ku-
junenud rohkem sportlikuks, 
nii selgi aastal. Üheteistkümne 
paiku algas paisjärve ääres 
rannavõrkpalli turniir. Samal 
ajal algas jalgrattamatk mars-
ruudil: Abja-Paluoja – Jaasi 
talu – Mogri talu – Stackelbergi 
haud – Postijaam – Lopa-Tätta 
talu – Maie koolimaja – Pöögle 
mõis – Indu – Abja Mõisa – 
Abja-Paluoja. Keskpäeval algas 
Abja „Õunaaia 2013“ I etapp 
Mini MX klassis.

Suur tänu kõigile osaleja-
tele ja abilistele! Kohtumiseni 
järgmisel aastal!

Ülle rõigAs

Traditsiooniliselt oli suvepäevade raames kavas järvejooks, 
rammumehe valimine ja rannavõrkpalli turniir.

Reedeõhtusel  Medalijooksus osales 22 1-7 aastast last. Kõik 
said suud magusaks ja diplomi pihku. Järvejooksul osales 37 
jooksjat. Tiitlit kaitses Peeter Lääne. Kiireim naine oli Kerti Einstein. 
Alagruppide võitjad olid Urmet Sikka, Andreas Hantson, Kaisa 
Raagmets, Triinu-Liis Vaikma, Anti Õunapuu, Silver Hermiste, 
Romet Ain, Rainer Sosi.

Laupäeval selgus peale viie ala sooritamist, et  2013 aasta Abja 
Rammumees on  Taavi Merisalu ja Rammunaine on Kädy Kampus. 
Neile järgnesid Henri Helemäe, Alar Lehesmets ja Oliver Saar. 
Tugevaimatele sai auhinnaks reis kahele Helsingisse. 

Pühapäevasel rannavõrkpalli turniiril osales kaheksa võist-
konda. Osavaimad olid Harles Kiveste, Karel Pais ja Raili Juurikas. 
Neile järgnes võistkond Tarvastu vallast kooseisus Tanel ja Timo 
Roht ning  Egle Püvi. Kolmandale kohale tulid Elari Ilusk, Karmo 
Kangur, Anneli Roosalu. 

Aitäh Kõigile osalejatele ja abilistele! Tulemused leiate Abja 
valla kodulehelt.

MAri KAhU

15. juunil käisid meie gümnaasiumi tantsulapsed Võnnu lähe-
dal Lääniste linnamäel “Kaera-Jaani” võistutantsimisel. Tantsukoht 
asus imeilusa järve kaldal . Oli laadamelu, batuudid, näomaalingud 
ja õpitoad, millest meie tantsijad rõõmsasti osa võtsid.

Kokku tantsis 11 tantsurühma, kelle hulgas olime meie ainuke 
lasterühm. Programmis oli kolm tantsu: kohustuslik “Kaera-Jaan” 
ja kaks vabal valikul tantsu. Meie tantsisime „Mulgi polkat“ ja 
omaloominguna „Tahtsin teile ütelda“. 

Päeva lõpus saime üllatuse osaliseks, kui meile anti preemia 
segatantsude grupis.

Suur tänu vanematele ja Abja gümnaasiumile, kes selle sõidu 
võimaldas.

ViiVe niineMäe 
tantsurühma juhendaja

Abja suvepäevade avakontserdil võis näha suurt hulka akordioneid.

Parimaks harrastusnäitlejaks kuulutatud Viive Niinemäe Mari 
Möldre preemiat esitlemas.

Julius Karell, ärimees – Valdeko 
Jaanson, Regine, tema naine – Reet 
Raudsepp.

Traditsioonilise ümber järve jooksu start.

Abja suvepäevadel lustiti  neljal 
päeval

Abja suvepäevade sport

MÄLESTAME
ÜLO HELIMETS 

06.07.1929 – 31.07.2013
ANNA KIIN 

23.04.1923 – 07.08.2013

Foto: Peeter Rahnel.

Foto: Peeter Rahnel.

SPORT

Lapsed käisid “Kaera-Jaani “ 
võistutantsimisel

Abja näitetrupp käis festivalil

20. juuli ennelõunal finišeerisid keset Abja päevade melu mulgi 
maratonist osavõtjad.
Seekord pärjati maratoni võitjaks Janar Säkk ja naiste parimana 
Annika Vaher. neile järgnesid meestest teisena Janar Pähn ja kol-
mandana Erkki Etverk ning naistest Mari Boikov ja Helle Hallik. 
Poolmaratoni võitjad olid meestest Vjatšeslav Košelev ja naistest 
Kristina Soosaar. 6,5 km Halliste-Abja jooksu võitjad olid Deniss 
Košelev ja Ksenia Savtsenko. Kokku osales jooksul 110 jooksjat.
Paika on pandud ka V Mulgi maratoni toimumise aeg 19.07.2014. 
Kel huvi võib selle juba oma jooksukalendrisse üles märkida.

lAUri sepp

Lustiline näitemäng noortekeskuse hoovis

IV Mulgi maraton

Foto: Seasaare näitemängu Selts
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3.–10. juulini osales 12-liik-
meline Eesti noortegrupp kol-
me riigi: Türgi-Malta-Eesti 
noortevahetuse jätkuprojektis.

Kui 2012. aastal oli võõ-
rustajariigiks Türgi, siis 2013. 
suvel võttis meid vastu Va-
hemere keskel asuv Malta 
Vabariik, projekti „We are the 
World“ tegevuskava koostasid 
noored, keda koondab Mosta 
linna noortekeskus. Kui Türgis 
käisime 6-liikmelise grupiga ja 
meid majutati kodudes (mis 
olid ääretult külalislahked), siis 
Maltale oli kutsutud 12 noort 
+ 2 juhendajat. Majutus- ja 
seminariruumid olid Rabati 
linnas Al Virtu vaimuliku semi-
nari kaasaegseks renoveeritud 
hoones. Meil õnnestus käia 
ka Mosta, Valletta ja Sliema 
linnades ja tutvuda Malta 
keele ja kultuuri ning vaata-
misväärsustega. Malta noored 
ja nende juhendajad on sama 
rõõmsad ja säravad nagu Mal-
ta päikesepaisteline taevas ja 
selge sinine meri. Noortevahe-

tused on mitteformaalne õpe, 
mis õpetab noortele erinevate 
kultuuride mõistmist, Euroopa 
kodanikuks olemist ja poliitilise 
kultuuri mõisteid nagu sallivus 
ja usaldus noortepäraste tege-
vuste ja ettevõtmiste kaudu. 
Nii olid meil Malta, Türgi ja 
Eesti õhtud ja õpitoad, noorte 
endi korraldatud orienteeru-

mismäng pealinnas Vallettas ja 
väga palju toredaid rühmatöid. 
Projekti lõpus saime kõik tun-
nistused – noortepassid, mille 
piduliku üleandmise juures oli 
ka Malta Euroopa Noored bü-
roo esindaja ja Mosta linnapea. 
Järgmisel aastal on Eesti kord 
olla võõrustajariigiks, see meie 
praegu veel kõlava nimeta 

projekt saab toimuma järgmise 
aasta juulis Viljandimaal.

Projektis osalesid noored 
Abja ja Saarde vallast, Vil-
jandi linnast, Hugo Treffneri 
gümnaasiumist ja Saare- ning 
Põlvamaalt.  

sirje rist
projekti juht

Suur grupp kirikutrepil Mosta linnas. Foto: Siiri Kits

Õnnitleme lapse 
sünni puhul!
Margit Põder ja Margo Kuningas 
30.06.2013  sündis poeg 
JAN-MARTEN
Veroonika Zujeva ja Toomas Allik 
24.07.2013 sündis poeg KEN
Karin Jerlov ja Remo Buström 
28.07.2013 sündis poeg REMI
Ingel Vossmann-Treial ja Jaanus Saar 
10.08.2013 sündis tütar EMMA

14. augusti lõuna ajal olid kõik Abja vallast I klassi minejad koos vanema-
tega oodatud vallamajja. Seal tervitas neid vallavanem, kes andis kõigile 
kätte niinimetatud ranitsatoetuse, mis sellel aastal oli  65 € koolimineja 
kohta. Pärast said kõik kohalolijad maiustada. Pakuti  kringlit, puuvilju 
ja mahla. 
Edukat kooliteed teile Gregor Kaasike, Kendra Kallisto, Laura Adamson, 
Ekke Rahu, Emily Lapun, Kaisa Varik, Erko Ilsen, Meribel Jõgi, Meril Koha, 
Elyse Järvelaht, Rauno Adamson, Rivon Riigor, Cäroly-Lisette Kadak, 
Tehvan Marjapuu, Rainis Raudam, Robin Paarmann, Ursula Kask, Mia-
Brigitta Kommer, Miko Reimann ja Aron Arras.

12. septembril kell 10-st Abja päevakeskuses silmade kontroll, 
silmarõhu mõõtmine, prillide müük, prillide pisiremont, optilised 
päikeseprillid. Silmade kontroll maksab 6 €. Prillitellijale kontroll 
tasuta. Info ja eelregistreerimine telefonil 521 9014.

Pärandkultuuriaastale pühendatud näituse „Oi aegu ammuseid“ 
lahtiolekut Mulgi Ukuvaka ruumides on pikendatud 30. septembrini. 
Augustis saab külastada igal tööpäeval kell 10–16.

Juunikuus, kui õitsesid sirelid, 
pojengid ja kibuvits, toimus MTÜ 
Abja Koolituskeskuse poolt korral-
datud ja LEADER programmist 
rahastatud kolmepäevane foto-
kursus “Loovfotokursus piirkonna 
mainekujunduseks”. Kursusel 
osalesid kogemustega fotograafid 
Viljandimaalt, sealhulgas Abja val-

last. Juhendajaks oli tunnustatud 
(ka väljaspool Eesti piire) fotograaf 
ja koolitaja Kaupo Kikkas. Kooli-
tusel valminud  parimaist fotodest 
on Eesti Kultuurkapitali, OÜ 
Imeline Maailm, Kaupo Kikkase, 
MTÜ Abja Koolituskeskuse ja 
Abja Vallavalitsuse toel valminud 
väärikas fotonäitus, mida kuni 

29. augustini saab vaadata Abja 
Kultuurimajas. Sealt rändab näitus 
edasi Karksi Kultuurikeskusse, 
Pärnu Kontserdimajja, Viljandi 
Linnaraamatukogusse ja Tõrva 
kammersaali. Igas näitusepaigas 
on näitus u. kuu aega. 2014.a. 
suvel on näitus üleval Tallinnas 
fotokeldris “Lee”. Näituse pidulik 

avamine koos juhendaja, fotograa-
fide ja modellidega on reedel, 13. 
septembril Karksi Kultuurikesku-
ses kell 18.00. Kõik huvilised on 
oodatud. 

sirje rist
projekti juht

Abja-Paluojal avas uksed Konsum

Abja valla noored osalesid Maltal 
noortevahetusprojektis “We are the World”

1. augusti hommikul avas 
ametlikult uksed Abja-Paluoja 
konsum. Kuigi pood oli külasta-
jatele lahti juba varem, siis lindi 
lõikamiseni läks veidi aega. Val-
mis oli vaja saada parkla ja ma-
jaümbruse haljastus. Nüüd on 
abjakatel ja ka kõigil külalistel 
võimalus teha oma sisseostud 
uues suures poes.

AbjA VAllAVAlitsUs

18.06.2013 toimunud istungil:
1. Väljastati kasutusluba Abja Vallavalitsusele rekonstrueeri-
mistöödega suletud Viraku prügila seireks ja järelhoolduseks;
2. Väljastati ehitusluba Abja Vallavalitsusele toidukaupluse 
KONSUM kaugküttetorustiku ehitamiseks;
3. Määrati maaüksustele nimed ja sihtotstarbed;
4. Muudeti jäätmevaldajate avalduste alusel korraldatud jäät-
meveo tingimusi;
5. Kahele eraisikule väljastati raieluba;
6. Määrati Abja vallas Veelikse külas asuva Penkeri maaüksuse 
aadressiks Viljandimaa Abja vald Veelikse küla Karuoti;
7. Kinnitati Abja Gümnaasiumi direktori konkursitulemused. 
8. Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele anti korraldus toime-
tulekutoetuse maksmiseks juunikuu eest 8 taotlejale summas 
886.06 €;
9. Anti korraldus täiendava sotsiaaltoetuse maksmiseks vasta-
valt  volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsusele 
juunikuu eest raske- ja sügavapuudega inimestele 11 taotlejale 
kokku 380 €, puudega lapse toetust 3 taotleja kokku 60 €, lastega 
peredele 2 taotlejale kokku 75 € ja küttepuude toetust 3 taotlejale 
kokku 310 €.
10. Eraldati valla eelarvelistest vahenditest 200 € MTÜle Toimekas 
Eesti Mulgi maratoni läbiviimise toetamiseks ja 4000 € MTÜle 
Abja Spordiklubi PRIA poolt rahastatud projekti „Sulgpalli 
inventari soetamine ja võistluse korraldamine“ elluviimiseks;
11. Lahendati eraisikute avaldusi ja taotlusi.

15.07.2013 toimunud istungil:
1. anti korraldus vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks;
2. võeti vastu korraldus toiduabi jagamise kohta puudustkan-
natavatele abivajajatele;
3. Muudeti jäätmevaldajate avalduste alusel korraldatud jäät-
meveo tingimusi;
4. eraldati valla eelarvelistest vahenditest 3990 € MTÜle Abja 
Kultuurisepad    tantsulavastuse „Lina taime lugu“ elluviimiseks;
5. lahendati eraisikute avaldusi ja taotlusi.
6. võeti vastu korraldus pakkumuste vastavaks tunnistamise, 
pakkumuste hindamise ja edukaks tunnistamise kohta;

05.08.2013 toimunud istungil:
1. Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele anti korraldus toime-
tulekutoetuse maksmiseks juulikuu eest 7 taotlejale summas 
845.33 €;
2. võeti vastu kaks korraldust pakkumuste vastavaks tunnista-
mise, pakkumuste hindamise ja edukaks tunnistamise kohta;
3. lahendati eraisikute avaldusi ja taotlusi;
4. kehtestati kasutamistasu 5 €/ööpäev vabaaja lauakomplekti 
kasutamiseks (komplekti kuulub 1 laud, 2 pinki);                                 

OMAVAlitsUsKrOOniKAt

Abja vallavalitsuse ja vallavolikogu protokollidega on 
võimalik tutvuda  www.abja.ee

Abja kultuurimaja tegemised 
augustis-septembris

Näitused: 29. augustini avatud kultuurimaja I korrusel ja 

väikeses saalis fotonäitus MULGIMAA HING JA VAIM. 

Näitus on valminud MTÜ Abja Koolituskeskuse Leaderi 

programmist rahastatud projektiga „Loovfotokursus piir-

konna mainekujunduseks”. Juhendajaks oli tunnustatud 

fotograaf ja koolitaja Kaupo Kikkas.

29. augustil kell 17.00 klubi Meelespea avapidu. 

Tantsuks ans De La Rosa. Oodatud on väga uued liikmed!

Jooksev info kultuurimaja kodulehelt 
www.abjakultuurimaja.ee ja tel 436 0055 või 5698 3806. 

Õnnitleme eakaid hällilapsi

ILLARIA RAAL             95

EDGAR RIIS            90

JUTA KIVILAAN            90

LINDA KÕLI            88

ARNO KALLAS            88

NIINA SINIVÄLI            87

ELSA HRABRÕI            87

MEINHARD LUUKA           85

KOIDULA KALAMEES       85

BRONISLOVA GOLOVKIENE 85

ARMILDE PIHL           85

HELJU-LEONOORE PÜVI  84

EELE PÄRNA            84

LEIDA-MARIE ILUSMETS 84

SALME VOMM             83

LISBET SAKSNIIT             83

MIHAIL NERMAN              83

JAAN KUUSIK            83

ROOSI ÕISMETS             82

HARRI NAEL            82

MILVI KANGUR             81

LEO TIITUS            81

LENNE LAARMANN           81

LEIDA LAISAAR            81

AKSEL PAJU            80

ANTS-VELLO RÕIGAS        80

JAAN-LEONHARD SEPP    80

LINDA-HELENE TALU       80

ENDEL KULDSAAR            75

LEHTE OLTSMEIER           75

TAIMI JÜRIS            75

MAIMU PRULI            70

VAHUR MARTSIK            70

TIIU LÄLL            70

JAAN GRÜNTHAL            70

I klassi astujad käisid vallavanema 
vastuvõtul

Fotonäitus “Mulgimaa hing ja vaim”
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Uue-Kariste-rimmu nais-
selts korraldas juuli viimasel 
laupäeval Uue-Kariste rahva-
maja juures Xii piirkondliku 
küladevahelise perespordi-
päeva. 

Päeva kuulutas avatuks 
Halliste vallavanem Andres 
Rõigas. Valla lipu heiskasid 
eelmise aasta parim spordipoiss 
Henri Helemäe ja -tüdruk Kaili 
Saar. Tosina kavas olnud spordi-
ala hulgas oli osavõturohkeim 
saapavise.  

Esikoha saavutasid alade ja 
vanusegruppide kaupa: JÄR-

VEJOOKSUS – Kermo Muttel, 
Helina Vainult, Martin Siiman, 
Kaili Saar, Anti Vainult, Analore 
Närep, Romet Ain, Maris Põld-
saar, Taavi Tomp, Tanel Rauba 
ja Kristi Uuk; NOOLEVISKES 
– Anti Vainult, Kaili Saar, Romet 
Ain ja Külli Suppi; VIBULASK-
MISES – Laila Kaasiku ja Tauri 
Alp; PARGIJOOKSUS – Kir-
ke-Karoliina Krotov, Kermo 
Muttel, Aveli Männe, Sten-Alex 
Veidenbaum ja Maria Siiman; 
PETANGIS – Maria Siiman, 
Sten-Alex Veidenbaum, Eha 
Viik ja Oliver Saar; JALGRAT-

TA MAASTIKUSÕIDUS – Kaili 
Saar, Sten-Alex Veidenbaum ja 
Rauno Alp; SAAPAVISKES – 
Helina Vainult, Kermo Muttel, 
Kaili Saar, Sten-Alex Veiden-
baum, Analore Närep, Anti 
Vainult, Birgita-Carolina Laan, 
Rauno Alp, Annaliisa Pääsik, 
Kristo Sosi, Karin Alp, Taavi 
Laan, Ivi Alp ja Martin Linder; 
VÕRKPALLIS – võistkond 
„Kariste“ koosseisus Eha Viik, 
Ragnar Kaasiku, Kristo Sosi, 
Tanel Rauba ja Elari Ilusk; 
RAMMUMEHE tiitli võitis viie 
üksikala kokkuvõttes Henri 

Helemäe. 
 Päeva parima spordipoisi 

ja -tüdruku karika võtsid vastu 
Kermo Muttel ja Kaili Saar. 
Eelkooliealiste laste kolmel alal 
osales viisteist last.

Sööjailt kiidusõnu pälvi-
nud lõunasupi valmistas Ele 
Saar. Tänu perespordipäeva 
toetamise eest väärivad lisaks 
mitmetele eraisikutele veel 
Halliste vallavalitsus, Uue-Ka-
riste rahvamaja ja Uue-Kariste 
arengurühm. 

Anne KAljApUlK

Mõisaküla linnas toimuvas 
heakorrakampaanias „Värvid 
linna 2013“ võivad osaleda kõik 
Mõisaküla linnas ehitisi oma-
vad füüsilised ja juriidilised 
isikud, kes soovivad värvida 
ja uuendada hoonet ja/või 
piirdeaeda. 

Heakorrakampaanias osale-
jatel on võimalus osta hoone(te) 
välisseinte, katuse ja piirdeae-

dade värvimiseks vajalikke niis-
kustõkkevahendeid, krunt- ja 
välisfassaadivärve soodushin-
naga. Soodushinna määr füüsi-
listele isikutele on 30%, millest 
20% soodustust annab kauplus 
ja 10% linnavalitsus pärast töö-
de tegemist taotleja avalduse 
ja esitatud kuludokumentide 
alusel. Juriidilistele isikutele 
on soodushinna määraks 20 

%, mida annab kauplus. Hea-
korrakampaaniaga ühinenud 
kauplusteks on ESPAK Viljandi 
AS (Reinu tee 35, Viljandi) ja 
Abja Ehitusmaterjalid (Raudtee 
2, Abja-Paluoja). 

Avaldus heakorrakampaa-
nias osalemiseks tuleb esitada 
hoone omanikul või volitatud 
esindajal Mõisaküla linnavalit-
susele vormikohase avaldusena 

hiljemalt 26. septembriks 2013. 
Linnavalitsuse arendusspet-
sialist kontrollib avalduses 
esitatud andmed ning väljastab 
allkirjaga kinnitatud avaldu-
se koopia projektis osalejale. 
Avalduse koopia on aluseks 
hinnasoodustusega värvitoo-
dete ostmiseks eelnimetatud 
kauplustest.

Are jänes

 

hAlliste rAhVAMAjAs 
• 24. VIII kl  10–20 kroko-
dillide ja reptiilide näitus. 
Pääsmed müügil kohapeal. 
Info tel 5256 049.

MõisAKÜlAs 
• 29. VIII kl 19 suveaias Alen 
Veziko suvelõpukontsert „Ei 
ole öeldud tuulde“. Pääse ette 
tellides (piletid saadaval va-
nas kaubamajas) 8 €, kohapeal 
10 €, alla 12-a. tasuta 

• 30. VIII kl 19 endises kauba-
majas kultuurimaja näiteringi 
etendus „Laip sahvris ehk 
lõuna neljale“. Pääsme asemel 
vabatahtlik annetus. Info tel 
5256 049. 
• 30. VIII kl 13 Pärnu tn 61 
hoovis Eesti-Lätinoorte sõp-
ruskohtumine lõbusas spor-
dis. Info tel 5698 6235.
• 30. VIII kl 20 suveaias disko. 
• 5. X kl 11 viilhallis A. Luha-
ääre 21. memoriaal tõstmises.

Kuhu minna

• Mõisaküla linna üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise aruande arutelu toimub 
22. augustil 2013 kell 14.00 Mõisaküla linnavalitsuses 
(Jaan Sihveri 4).

• Kosksilla laat ja külapäev toimuvad 7. septembril kell 12. Ostma, 
müüma ja vahetama on oodatud nii noored kui ka vanad. Sportlikku 
jm tegevust jagub kõigile.  Esineb näitering, toimub küpsetiste võist-
lus ja oksjon. Pakutakse laadasuppi ja pirukat. Kohal on kaubabuss. 
Päeva lõpetab ansambel Viiser. 
Info: www.halliste.ee ja tel 5907 2109.

• Õisu lasteaias on vabu kohti kaheaastastele ja vanematele lastele. 
Soovijatel võtta ühendust tel 436 5148 või 5656 2023 (Tiina 
Triksberg).

Uue-Karistes oli perespordipäev

Käib kampaania „Värvid linna“

Rimmus sai teoks XIII külapäev

Kõõrukiri esines Makedoonias

Noored maitsesid malevarõõme

 rimmu Xiii külapäev 3. 
augustil pakkus rõõmu lisaks 
kohalikule rahvale ka palju-
dele tänaseks kodukandist 
lahkunud inimestele. 

 Tänavu soovisime väärtus-
tada pärandkultuuri ja kodu-
kandile ainuomast. Sestap oli 
ürituse motoks „Mulgi kännust 
kasunu tulehoidjad“. Päikseli-
ne päev algas lipu heiskamise 
ja mälestusseisakuga, meenu-
tamaks neid, keda enam meie 
keskel pole. 

Päevakava juhtis mahlaka-
te juttudega Küla-Karla. Ühes 

õpitoas käis Anneli Anijärve 
juhendamisel viltimine ja sa-
vitöö, teises õpetas Viive Lehtla 
rooside valmistamist ja kaarti-
de tikkimist, kolmandas Aare 
Reiman kaevurakke valamist 
ja tappimist. Osalejaterohked 
olid ka luudade valmistamise 
õpituba Uno Riisalu juhenda-
misel ja laste puutöö õpituba. 
Lõbusat tegevust suunas An-
ton Niidas.

Kodukandipäeva sisustas 
armsate lugudega Võiste pil-
lipiigade TantsuDuur, lusta-
kate lauludega naisansambel 

Rosin, hoogsate tantsudega 
segarahvatantsurühm Turel. 
Etendusega “Rootsi onu ehk 
ka vaesed naeravad ” lõbustas 
Tsooru külateater.  

Lustakaid näomaalinguid 
tegi Piret Rang. Kanuudel 
sõideti nn muistsel veeteel ja 
jõest õngitseti välja Rimmu 
kuldkala. Kõhutäiteks pakuti 
maitsvat mulgiputru.

Viktoriini juhtis Janno Ru-
ben, vibulaskmist Pirje Pälsing. 
Hoogsat võistkondlikku kabe-
matši väljakul ning lustakat pe-
revõistlust ohjas Martin Linder. 

Käbedamad ja tublimad said 
auhindu.

Uhkes rahvatares võis la-
heda ansambli saatel hommi-
kuni tantsu vihtuda. Heli aitas 
kuuldavaks teha Taimo All. 
Päeva kordaminekule panid 
õla alla Kohaliku omaalgatuse 
programm ja Halliste vald. 
Tänu väärivad ka paljud vaba-
tahtlikud abilised.  

Anneli pälsing

halliste valla folkloori-
rühm Kõõrukiri esindas Mul-
gimaad ja eestit tublilt  rahva-
kultuurifestivalil europeade 
Makedoonias.

Europeade on suurim rah-
vakultuurifestival Euroopas, 
mida peeti tänavu juba 50. 
korda, ja millel Eesti osaleb 
alates 1993. aastast. Reisi Ma-
kedooniasse alustas Kõõrukiri 
jaaniööl. Kõõrukirja seltskonna 
moodustavad Halliste vallas te-
gutsevad rahvatantsurühmad 
Turel ja Hanna ning naisan-
sambel Rosin. Vürtsi esinemi-
sele lisasid kultuuriakadeemia 
noored muusikud Lee Taul ja 

Tõnis Kirsipu ning segarahva-
tantsurühma Turel juhendaja, 
ühtlasi ka kultuuriakadeemia 
tänavune lõpetaja Kristiina 
Vilipõld. Reisi toetasid Halliste 
vald ja Kultuurkapital. 

Fest ival  toimus Ohri-
di kesklinnas esinemisteks 
paigaldatud laval. Meiega 
samal õhtul olid esinemas 
veel folkloorirühmad Türgist, 
Sloveeniast ja Bulgaariast. Ees-
tist tantsis peale meie rühma 
veel tallad tuliseks segarahva-
tantsurühm Kuljus Tallinnast. 
Nad kiitsid meie esinemiskava 
mitmekülgsust. Kuna lõuna 
pool läheb suvel meie jaoks 

tavatult vara pimedaks, saime 
rongkäigus marssida ja esineda 
tuledesäras.

Reisi organiseeris Kaarli 
rahvamaja tubli juhataja Tiina 
Kuusik, sõidutas kogenud 
juhtidega Hansabuss. Oma 
teekonnal külastasime kahek-
sat riiki: Lätit, Leedut, Poolat, 
Slovakkiat, Ungarit, Serbiat, 
Makedooniat ja Kreekat. Kuigi 
sihtkohaks oli Makedoonia 
Unesco pärandisse kuuluv 
linn Ohrid, kus festival toimus, 
jõudsime ära käia ka Kreekas 
Meteora mägedes, mis asuvad 
Kalampakas. See oli elamuse 
tipp! 

Mäed, mille otsas kloostrid,  
päevalilleväljad, läbipaistva 
veega Ohridi järv, laevasõit 
sellel… nende elamustega saab 
end terve talve soojendada. Kui 
Google’i otsingusse sisestada 
Kalampaka ja Ohrid, siis võib 
leida terve pildigalerii vaade-
test, mida oma silmaga nägime.

Üksteist päeva möödus 
ruttu. Kuigi reis oli igas mõttes 
võrratu, lõi süda ikkagi kiire-
mini, kui peale Riiat siiapoole 
sõites puude vahelt meri hel-
kima hakkas ja kodu lähemale 
jõudis.

Anneli MerilA

halliste valla töö- ja puh-
kemalev töötas ja puhkas  
suure sõbraliku perena 8.–13. 
juulini.  

Malevlased tegid mitmeid 
erinevaid töid. Küttepuud laoti 
kuuri Halliste vallamajas, Hal-
liste ja Uue-Kariste rahvamajas 
ja Vana-Kariste külamajas. Hal-
liste alevikus värviti üle pingid 
ja mänguväljak. Töine päev 

möödus ka Halliste surnuaias. 
Natuke leidus ka korrastustöid 
ja trimmerdamist. 

Peale iga tööpäeva ootas 
noori Kaarli rahvamajas mait-
sev õhtusöök, mille valmistas 
kokk Margit Ojaloo. Õhtud 
möödusid palli mängides ning 
reedel korraldas Anneli Roosa-
lu võistlusi. Kolmapäeva õhtu 
sisustas Viljandi kultuuriaka-

deemia lõpetanud Kristiina 
Vilipõld pärimuskultuurist 
rääkides ja seltskonnamänge 
korraldades.  Maleva viimasel 
päeval toimus külaskäik Aluta-
guse seiklusparki.    

Halliste malevlased võta-
vad lisaks osa 13.–15. augus-
tini toimuvast vabariiklikust 
maleva kokkutulekust, mis 
toimub Vinni vallas Baruto 

puhkekülas.
Maleva õnnestumisele aita-

sid oma toetusega tänuväärselt 
kaasa Halliste vald, Kodani-
kuühiskonna sihtkapital, AS 
Põlluvara, Halliste jahiselts 
ning Eesti noorsootöö keskus. 

tiinA KUUsiK

Õnnitleme  
eakaid 
hällilapsi

ÕNNITLEME!
 
LILIKA TORIM ja KARL ÕMBLUS –  
3. VI sündis perre poeg KARL.

AGNES JANISOO ja MARTIN NEUDORF –  
19. VII sündis perre tütar LIZETTE.
MARJANNA KABEL ja ANDRES JUGALA –  
26. VII sündis perre poeg CHRISTIAN.

Halliste Vallavalitsus

Halliste Vallavalitsus

Mõisaküla Vallavalitsus

Mõisaküla Vallavalitsus

LEILI-PAULINE KUSLAP      91
 MEETA PUKK                  86
LEIDA RUBIN                  86
LEHTE PALU                   84
RUTH NUGIS                   83
JAAN TAMSON                 83
LEIDA VARBLANE            81
ENDEL RIIET                   81
AILI LAIN                       70
ALICE SOE                       88
LAINE KATTAI                  81
RITA KAUNISSAAR             75
SIIRI SUKK                       75
VALENTINA ÕIGUS            75
ADO PULLERITS               70

LYDIA REINUMÄE           91
ASTA-MARIE PÄRNSALU  89
SULEV ORLE                 87
AUGUST KÄÄRA            86
ILME UIBO                   84
UNO HERMISTE             82
HELGI KIKKUL               81
ELVI AAVIK                   80
ILMA KUUR                  75
ANTON VILBING            92
ARTEMY PEDOK             87
AUGUST SOE                 86
LINDA LUUBERG            85
ASTA REISSAR                81
MAIMU KOOVIT             81
EEVI TIKO                    75
KAIE UUDELT                75
 EPP JOALA                  70
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Halliste ja Mõisaküla lehekülgede ja 
tagakülje toimetaja Meelis Sõerd (Sarja 
tee 18, Veskimäe küla, 69409 
Abja-Paluoja postkontor). 
Tel 5395 7842 ja 436 0030.  
E-post meel is.soerd@gmail .com ja  
meelis@abja.ee

Kolme omavalitsuse 
infoleht ilmub kord 
kuus. 

Abja lehekülgede esindaja 
Lauri Sepp. 
E-post lauri@abja.ee. 
Tel 435 4784, 5664 0344.
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 69403, 
Viljandimaa.

Tule proovi elukutset – 
sinust võib saada meister

Kui oled 16–24-aastane töötu noor või kuni 7-aastase 
lapsega kodus olnud lapsevanem, kes pole töötanud 
viimased 18 kuud, siis kutsume sind osalema Pärnumaa 
kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse projektis 
„Osaoskus on ameti alus“. Grupid alustavad septembris 2013, 
veebruaris 2014 ja augustis 2014. 

Saad testida ameti- ja kutsesobivust sind huvitava eriala 
koolitundides ja tööpraktikal! Pakume õppijaile individuaalseid 
lahendusi, karjäärialast nõustamist ja isikuomaduste testimist, 
loovuse arendamist, tööpraktikat kollektiivis jpm. 

Maksame stipendiumi õppimise ja praktika ajal ning katame 
sõidukulu. Õppurite vahel loositakse projekti jooksul välja 
põnevaid auhindu. 

Otsusta juba täna, et panna nurgakivi oma eduka tööelu 
algusele! Registreerumine veebilehe kaudu: http://bit.
ly/12DzBFM . Lisainfo ja registreerimine: tel 56 257 560,  
mare.raid@hariduskeskus.ee , www.hariduskeskus.ee 

Mare Raid,
projektijuht 

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa 

tellimusi 2013. aasta lõpuni võtavad jätkuvalt vastu kõik Eesti postkontorid.
Lõuna-Mulgimaad (indeks 00927) saab oma kodusesse postkasti tellida nii 

2013. aasta lõpuni kui ka lühemaks perioodiks (sh jooksva kuu väljaannet kuni 
10. kuupäevani). Leht ilmub kord kuus (väljaarvatud juuli), so 11 numbrit aastas. 
Leheeksemplar maksab 26 senti. Lehe tellimishind kolmeks kuuks on 78 senti, 
kuueks kuuks 1,56 eurot jne. Lõuna-Mulgimaa on loetav ka internetis kohalike 
ajalehtede nimistust, samuti veebilehtedelt www.abja.ee , www.halliste.ee ja 
www.moisakyla.ee

AS MIVAR-VIVA 
asukohaga Viljandi linn, Lossi t. 41 (bussijaama juures) 
võtab tööle töömahu olulise suurenemise tõttu täiendavalt 
liinide komplekteerimiseks 

• LIINIMEHAANIKUID 
• OPERAATOREID 
• ÕMBLEJAID 
• VAAKUMPAKKIJAID (täiskasvanud noormehi) jne.

Töö on tekstiilitööstuse (tekid, padjad jne) tootmisliinil 
kahes vahetuses täistööajaga. Täiendõpe kohapeal. 
Tasu vastavalt tehtud tükitöö kogustele ja lisaks preemia 
normitäitmise eest. Lõunaks soe toit soodsa hinnaga oma 
maja sööklast.

Tööd vaatama ja läbirääkimisi pidama võib tulla 
kohapeale igal tööpäeval kl 9.00–16.00. 

Tel 433 3748 või 433 4296. Kuulutus ei aegu!

Korras postkast hoiab posti terve
Abja, Halliste ja Mõisaküla piirkonnas ulatub nõuetele 
mittevastavate postkastide arv 150st 200ni. 
Kui postkast ei pea enam ilmale vastu ja on katki, siis 
tuleks see uuema vastu välja vahetada. Enne, kui hakkad 
uut postkasti paigaldama, veendu, et see on piisava 
mahutavusega, ilmastikukindel ja selle ava piisavalt suur, 
et kirjakandjal oleks võimalik saadetised neid rikkumata 
postkasti panna (postkasti ava minimaalsed mõõtmed on 3 
x 23 cm). Sobiva kirjakasti leiad lähimast postkontorist või 
Eesti Posti kodulehelt.
Uus postkast kinnita kodu piirava aia külge või selle 
puudumisel tänavapoolse välisukse lähedusse, kortermajas 
elades esimese korruse valgustatud eesruumi, asulast 
väljas paiguta postkast kohta, kuhu pääseb aastaringselt 
transpordivahendiga ligi.  
Märgista oma postkast maja-/ korterinumbriga või talu 
nimega ning maapiirkonnas lisa ka perekonnanimi, et kõik 
ajalehed, kirjad ja pakid ilusti kohale jõuaksid. Juriidilise 
isiku postkastile tuleb lisaks märkida juriidilise isiku nimi.
Hoia oma postkast alati lukus, et selle sisu kaduma ei läheks.
Palun teavita  uue postkast i  paigaldamisest  või 
asukohamuutusest ka Eesti Posti. Selleks kirjuta lähimasse 
postkontorisse või saada avaldus aadressil info@post.ee . 
Avalduses märgi selle esitaja ees- ja perekonnanimi (juriidilise 
isiku puhul ärinimi), telefoninumber, paigaldatava postkasti 
täpne aadress ja avalduse esitamise kuupäev.

Jaan Vainult

Silmade kontroll ja prillide müük 

Silmarõõm OÜ kontrollib teie silmi ja müüb prille alates kella 
10 hommikul 
• 29. augustil HALLISTE RAHVAMAJAS 
• 12. septembril ABJA PÄEVAKESKUSES 
• 25. septembril MÕISAKÜLA PEREARSTIKESKUSES. 
Nägemisteravuse kontroll maksab 6 eurot (prillitellijale TASUTA!)
Info ja etteregistreerimine tel 5219 014. 

Ise endale pensioni maksja

Muutusid laenukäenduse tingimused

Mis saab lapsest, kes saab lapse?
Noore inimese elu saab seoses lapse saamisega paratamatult pea 

peale pööratud: paljudel noortel tuleb lapse saamisel kool pooleli jätta, 
sest kõigeks ei jätku aega, raha ja energiat. Ilma hariduseta pole aga noorel 
suuri väljavaateid, et võimaldada endale ja oma lapsele loodetud tulevikku.

 Sageli on noorel emal jäänud lõpetamata põhikool või gümnaasium. 
Noort ema tuleb toetada emadusega kohanemisel ja beebi eest hoolit-
semisel. Õpingute jätkamise puhul on keeruliseks ülesandeks õpingute 
ja lapsehoiu ühendamine. Väikese lapse emana haridusteed jätkates on 
raske ka õpingute kõrvalt töötamine.  

Paljudel noortel emadel puudub pere tugi ning nende aitamiseks lõi 
MTÜ SEB Heategevusfond sel kevadel spetsiaalse stipendiumiprojekti.

Stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka lastehoiu 
teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks või 
õppevahendite soetamiseks. Endiselt saavad stipendiumi taotleda kõik 
vanemliku hooleta noored, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. 
Sel aastal on stipendiumifondi suurus kokku 50 000 eurot ja järgmine 
stipendiumivoor algab augusti lõpus, kui on võimalik esitada taotlus 
sügissemestri õpinguteks. 

Kui teate kedagi, kes võiks kandideerida noore ema või vanemliku 
hooleta noore stipendiumile, siis infot saab kodulehelt www.heategevus-
fond.ee ning küsimused saab saata e-kirja teel aadressile stipendium@

heategevusfond.ee. 

Kati Käpp

  Alates 1. augustist 2013 muutusid KredExi eluaseme-
laenu käenduse tingimused. 

Noore spetsialisti eluasemelaenu käenduse vanusepiir 
tõusis 35. eluaastale ning eluasemelaenu käenduse tagatise 
maksimumpiir 20 000 eurole. Uue sihtrühmana saavad 
eluasemelaenu käendust kasutada Kaitseväe ja Kaitseliidu 
veteranid, kes on käinud välismissioonil või saanud vigas-
tada Eestis teenistuses olles.

Muudatuste tulemusena suureneb inimeste arv, kes 
saavad kasutada kodu soetamiseks või renoveerimiseks 
eluasemelaenu käendust. Eluasemelaenu käenduse ka-
sutamiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab KredExi 
käenduse saamise ning hilisema aruandluse. KredExi elu-
asemelaenu käendus vähendab kodu soetamiseks vajalikku 
omaosaluse määra ning maandab riski makseraskustesse 
sattumise korral lisatagatisest ilma jääda. 

Eluasemelaenu käendust väljastavad Nordea Pank, SEB 
Pank, Danske Bank, Eesti Krediidipank, DNB Pank, Versobank 
ja Citadele Pank.

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes 
võtavad laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva 
renoveerimiseks ning soovivad vähendada oma esmase 
sissemakse kohustust.

Eluasemelaenu käendust saavad kasutada noored pe-
red, noored spetsialistid, tagastatud eluruumides elavad 
üürnikud, Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranid.

Eluasemelaenu käenduse tingimused ja lisainfo: www.
kredex.ee<http://www.kredex.ee>.

• Vean ära palgist sauna, aida või kuni 30 m² suuruse palk-
maja, mille olukord on halb või rahuldav. Tel 5594 7996, 
mairold@ut.ee .

Nii Eestit kui ka paljusid teisi arene-
nud riike ootab juba lähitulevikus ees 
olukord, kus pensionäre on palju ning 
töörahvast aina vähem. Ja see süveneb 
veelgi. Sestap peame kõik hakkama ise 
endale pensioni maksma. Ja seda ei tee 
me mitte siis, kui vanaks jääme, vaid juba 
täna, pannes iga kuu 2% teenitud tulust 
tuleviku tarbeks isiklikule pensionikonto-
le. Riik lisab sellele omalt poolt 4%. Pen-
sioniraha hoidja, kelle hooleks tulevane 
pensionär oma raha usaldab, peab seda 
hästi hoidma ning teenima panema just 
nii suuri riske võttes, kui tulevane eakas 
soovib.

Paljude inimeste silmis tekitab pen-
sionisammaste süsteem kahtlusi. Pensio-
nikogujate usaldus sai eriti kannatada 
siis, kui riik otsustas raskel ajal peatada 
endapoolsed maksed inimeste pensioni-
kontodele. Siiski oli ka sel ajal võimalik 
endal pensioni edasi koguda ning umbes 
kolmandik teise sambasse kogujatest 

seda ka tegi. Need inimesed saavad 
vahepealsete aastate eest riigi käest järg-
mise nelja aasta jooksul 6% pensioniraha 
senise 4% asemel. Samas saavad ka need, 
kes vahepeal ise kogumist ei jätkanud, 
riigilt 6% pensionikontole, kui on valmis 
omalt poolt lisama 1% brutopalgast ehk 
maksma nelja aasta jooksul ise 2% asemel 
3%. Isiklikku pensionimakset saavad 
vabatahtlikult tõsta aga ka need, kes 
vahepeal makseid jätkasid. Milleks? Eks 
ikka selleks, et pensionipõlveks paremini 
valmis olla.

Piskuhaaval säästmine on paraku 
enamikule meist jõukohasem kui korra-
ga suurte summade kõrvalepanek või 
kinnisvara täiendav soetamine. Aga ka 
natukesehaaval säästmine on tuleviku 
seisukohast igal juhul parem kui üldse 
mitte säästmine. Seega tasub tulevikus 
ära ka 1% võrra suurem sissemakse teise 
pensionisambasse, mis tänast elukvaliteeti 
ehk vaid õige pisut mõjutab. Avaldust 

maksete suurendamiseks saab teha kuni 
15. septembrini kõigis Eesti pankades 
ning ka interneti-pankade vahendusel.

Pensioni kogumine on pikaajaline 
säästmine. See, kui kontol oleva summa 
väärtus kõigub, ei tähenda, et kui pensio-
nile jäämine käes, võib raha olla kaduma 
läinud. Vastupidi – tänaseks näitab meie 
kogemus, et kõik Eesti pensionifondid on 
oma loomisest alates kasvanud ja seeläbi 
kasvatanud inimeste pensionivara. Tege-
likult on tänaseks pea kõik teise pensio-
nisamba omanikud jõudnud sinna, kus 
pensionikontol seisab samavõrra palju 
raha kui sinna sisse makstud või enamgi.

Paljud ei tea ka seda, et teenitud tulu 
hakkab ka ise omakorda lisa teenima. 
Nii et kui sambasse pandud eurost saab 
poolteist eurot, teenib edaspidi lisa juba 
poolteist eurot jne.

 UllA ilissOn,
Swedbank   

Mõisaküla
linnavalitsuse juures
kell 9.30–11.30

III kvartalis
26. augustil
9. ja 23. septembril

Pangabussi peatus:

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha 
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja 
sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani 
ning finantsteenuste tingimustega 
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!


