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Abja naiskoor Õbeäidsme 5
25. märtsil tähistasid 

naiskoori Õbeäidsme liik-
med ja nende sõbrad maar-
japäeva ning ühtlasi ka 
seda, et selles koosseisus 
on tegutsetud juba 5 aastat. 
Ette oli valmistatud mit-
mekesine kava vanadest 
ja uutest headest lugudest. 
Pidu algas juba varahom-
mikul, kui tragid lauljad 
päikesetõusu läksid tervi-
tama ja jätkus peale lõunat. 
Laud kaeti traditsiooniliste 
maarjapäevaroogadega, 
sealhulgas väga mitme-
kesiste moosidega ning 
suurte pannkookidega, mis 
peaksid suveks head kapsa-
õnne tooma. Ei puudunud 
ka punast värvi joogipoo-
lis. Peeti meeles kõiki, kes 
meid nende aastate jooksul 
kuulanud ning toetanud 
on. Õbeäidsmel on hulga 
peale 47 last, 25 lapselast ja 

üks lapselapselaps. Nende 
nimel laulis meile toreda 
tervituslaulu Emma-Teele, 
kes on enamvähem koori-
liikmete silma all teisipäe-
vaõhtuti üles kasvanud, 

kuna tema ema on dirigent.
Lõpetuseks sobib rida 

peo vahetekstist: „Suure-
matel ja kaugematel pidu-
del on teadustajatel olnud 
ikka natuke raskusi meie 

kauni mulgikeelse nime 
väljahüüdmisega, aga teine 
sõna õnnestub neil alati 
ilusti. See sõna on ELAGU!“

Marje KaareMaa

vallavanema veerg

Raamatu autorid, kaks säravat noort inimest, Siim Maaten ja Kaisa Roover.

Laulu „Jooksupolka“ kaunistasid tantsimisega kooriliikmete lapsed. Foto: Keijo Koort

7. aprilli kaunil pärast-
lõunal toimus Abja raama-
tukaupluses järjekordne 
raamatuesitlus. Raamatu 
autorid, kaks säravat noort 
inimest, Siim Maaten ja 
Kaisa Roover, olid oma vii-
maselt reisilt Taimaalt kaasa 
toonud oma lemmikteed, 
mida külalistele pakkusi-
me. Küpsisemaitselise tee 
kõrvale oli nende juttu 
ilmestamas nii video kui 
ka pildimaterjal erineva-
test maadest, kus nad on 
pikemalt peatunud, mida 
tänaseks on juba pea viis-
kümmend.

Sõna KODU tähendab 
nende jaoks sootuks midagi 
muud kui me oleme tavali-
selt harjunud.

See ei ole konkreetne 
kinnisvara konkreetses ko-
has, vaid nende kodu on 
teineteise juures ja see võib 
olla ükskõik, kus maailma 
otsas. Nii saidki kaugelt 

maadelt saadetud kirjad 
omastele ja sõpradele kaan-
te vahele, mille nimeks sai 
“Kirju kodust.” Siinkohal 
peame mainima, et see ei 
ole tavaline reisiraamat 
ühest riigist, vaid toob 
meieni palju huvitavat eri-
nevaist paigust.

Oli suur rõõm ja väga 

hea meel, et sellised inime-
sed leidsid oma üürikese 
Eestis veedetud aja jooksul 
külastada meie pisikest 
poekest. Seekordne raama-
tuesitlus oli eriti soe, siiras 
ja vahetu.

Mõrkja meki jättis kogu 
sellele olemisele rahva vä-
hene huvi. Kahju, et ini-

mesed ei soovi osa võtta ka 
tasuta põnevatest koosvii-
bimistest.

Hando Runnel on ütel-
nud: “Kiri algab kirikust, 
rahvas algab raamatust!”

Lia ja Kadri
Abja raamatukaupluses

Raamatu „Kirju kodust“ esitlus 
Abja raamatukaupluses

Sada aastat tagasi toimus Peterburis eestlaste massi-
demonstratsioon milles osales ligi 40 000 inimest ja 
mille järel Vene Ajutine Valitsus liitis Liivimaa põh-

japoolsed eestlastega asustatud alad Eestimaa kuberman-
guga ühtseks eestlaste asualaks –Eestimaa kubermanguks, 
mis oli proloogiks Eesti Vabariigi tekkele. Ajalugu võimaldas 
teotahtelistel inimestel sisuliselt ühe aasta jooksul teha teoks 
unistus autonoomia nõudmisest iseseisva Eesti Vabariigi 
väljakuulutamiseni. Eestil oli olemas oma haritlaskond, oli 
I maailmasõjas karastunud sõjaväelased ja ohvitserkond, oli 
olemas omavalitsuste valitsemiskogemus. Kõik see oli Eesti 
Vabariigi tekke eelduseks. Paljude inimeste ennastsalgav 
tegevus ja samas meile tulnud välistoetus võimaldas mõne 
aasta järel Vabadussõjas saavutada võit.

Eestlaste mälus oli  Jüriöö ülestõus, mis algas jüriööl 
(23. aprillil) 1343. aastal Harjumaal ühel mäekünkal asuva 
maja süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud 
kallaletung kõigile võõramaalastele on alanud ja oli aasta-
tel 1343–1345 Põhja- ja Lääne-Eestis eestlaste vastuhakk, 
mille eesmärgiks oli vabanemine sakslastest ja taanlastest 
võõrvallutajatest ning muistse vabadusvõitluse järel pea-
lesurutud ristiusust. See ennastsalgav ülestõus nurjus, 
kuna Liivimaa ordu rüütlid tapsid reeturlikult Paidesse 
läbirääkimistele kutsutud neli Eesti kuningat ja ka välisabi 
eestlaste malevale hilines.

Peame olema tänasel päeval sama pühendunud, et 
hoida, kaitsta ja arendada oma valda ja sellega ka meie 
Eesti Vabariiki, nagu tegid seda 
sada aastat tagasi meie esivane-
mad. Tugev iseseisev kaitsevõime, 
liitlassidemed ja hea läbisaamine 
naabritega on meie vaba riigi kest-
vuse aluseks.  Eesti omavalitsustel 
on olnud ja on sajandite jooksul 
tähtis roll oma kogukonna arengul 
ja inimeste turvatunde hoidmisel.

Õppides minevikust, on meil 
kindlalt helge tulevik.

Peeter rahneL
Abja vallavanem

Traditsiooniliselt on  igal aastal märtsikuus Abja kul-
tuurimajja Meelespea klubiõhtule palutud ka need Abja 
valla elanikud, kes eelneva riigikorra poolt represseeritud. 
Kohaletulnute hulgas oli nii küüditatuid kui ka Tšernobõli 
veterane. Soov on neid inimesi märgata ja nende läbielatut 
ei tohi unustada. Neile kaeti Abja valla sotsiaaltöötajate 
poolt kaunilt laud, süüdati mälestusküünlad. Omavahel 
meenutati nii nukraid kui ka lõbusaid lugusid. Peo algul 
tuli esitamisele klubi laul ja õnnitleti sünnipäevalisi. Siis sai 
sõna tervituseks Abja vallavanem Peeter Rahnel, kelle kõne 
oli pühendatud eelkõige selle päeva peategelastele. Hiljem 
astusid lavalaudadele eakaaslased pensionäride näitetrupist 
Kolmas Voorus etendusega „Elu on – otsast teise“, kus rää-
giti lugusid ka küüditamisest ja sõjaajast. Mälestusterohke 
õhtu teises pooles keerutati tantsu ansambli  Viiser saatel. 

ÜLLe rõigas

Meelespea klubiõhtu 
koos represseeritutega

Foto: Lauri Sepp
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21. märtsil toimus Mul-
gi Ukuvakk ruumides tu-
niistehnikas heegeldamise 
õpituba. Õpetust ja oma 
teadmisi jagasid Olustvere 
maamajanduse- ja teenin-
duskooli tekstiilikäsitöö eri-
ala õpilased Amy Koitmäe 
ja Piret Koorep. Katsetati 
erinevaid tuniistehnikas 
pindade heegeldamist. 

Tuniistehnikas heegel-
pind valmib pika heegel-
nõela abil ja heegeldamine 
toimub kahe rea kaupa: 
esimesel real korjatakse sil-
mused pikale heegelnõelale 
ja teisel real heegeldatakse 
silmused enamasti kahe-

kaupa heegelnõelalt maha. 
Mõned tuniisipinnad sar-
nanevad silmuskoelistele 
pindadele, kuid on neist 
tugevamad, paksemad ja 
vähem elastsed. Heegelda-
tud tuniisipindadele saab 
ka tikkida. 

Kes praegu ei jõudnud 
toimunud õpituppa aga 
soov oleks tuniistehnikas 
heegeldamist õppida, siis 
andke endast julgelt teada 
ja kirjutage oma soovist 
meile: mulgiukuvakk@
hot.ee.

Piret LesKova
MTÜ Mulgi Ukuvakk

30.03.2017
1. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
2. Anti eraisikule ehitusluba.
3. Arutati sotsiaalküsimusi.
4. Valla eelarvelistest vahenditest eraldati 200 eurot MTÜ-le Kodu-
kuru Salme Vainlo mulgi lugude kogumiku „Mulgimaa võlu ja valu“ 
II osa kirjastamiseks. 

11.04.2017
1. Arutati maaküsimusi.
2. Anti ehitusluba Kivisalu Capital OÜle
3. Arutati sotsiaalküsimusi.
4. Kinnitati Abja gümnaasiumi direktori konkursikomisjoni koosseis.
5. Anti korraldus liiklusmärkide paigaldamiseks.
6. Kinnitati SA Abja Haigla ja OÜ Abja Elamu 2016. aasta majan-
dusaasta aruanded.

abja vaLLavoLiKogU

abja vaLLavaLitsUs

oMavaLitsUsKrooniKa

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

MÄLESTAME
LINDA HALLISTE  
06.11.1946–28.03.2017

AINO LAAS 
06.05.1957–07.04.2017

LUULE OTS 
03.09.1926–10.04.2017

JÜRI SAAR 
07.11.1968–16.04.2017

ÜLO VILL 
24.04.1940–17.04.2017

MART  RAID  
07.12.1941 - 18.04.2017

Abja kultuurimaja tegemised  
aprill-mai
Näitused I korruse fuajees ja väikeses saalis: aprillis-mais loodus-
foto näitus „Vereta jaht“.  
20.04 kell 17.00 jüriööjooks.
23.04 kell 10.00 infopäev „Jõustuv uus korteriomandi ja korteri-
ühistuseadus“.                                                                                                        
23.04 kell 13.00 Köite töötuba vol 3. Jaapani köites kõvakaane-
lise albumi meisterdamine.
         Osalustasu 7.- Info ja registreerimine: grete.ots@artun.ee 
27.04 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
29.04 kell 22.00 volbripidu. Meelt lahutavad Udo Bänd ja Ret-
roKiirabi. 
                              Pilet eelmüügist 5.-/ samal päeval 7.- 
04.05 kell 9.00–11.00 doonoripäev.
09.05  kell 14.00–14.30 Looduse Energia tervisetoodete müük.
13.05 kell 9.00–13.00 Kevad- ja taimelaat keskpargis ja Tiigi 
tänaval.
14.05 kell 11.00 emadepäeva kontsert.
21.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 7. klassi lõpuaktus.
25.05 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
26.05 kell 16.00 Abja lasteaia lõpupidu.
28.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 4. klassi lõpuaktus. Kevad-
kontsert.

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

30.03.2017 toimunud istungil:
1. Kuulati informatsiooni Abja valla ja Abja-Paluoja linna 2016. aasta 
õigus-korra ülevaatest. 
2. Anti vallavalitsusele nõusolek kaasfinantseerida MTÜ Abja  
Kultuurisepad projekti „Toolid publikule“.
3. Võeti vastu otsus projekti „Abja lasteaiahoone energiatõhususe 
edendamine“ abikõlbuliku summa omafinantseeringu katmiseks.

Anu Parri ja Tanel Mõttus 

25.03.2017 sündis tütar HELIISE

Reet ja Kristjan Hunt

05.04.2017 sündis tütar EMMA-EMILIE

 

Õnnitleme pisipere 
sünni puhul!

Abja lehekülg

Abja ujula on avamisest saati populaarne

Mulgi Ukuvakk ruumides toimus tuniistehnikas 
heegeldamise õpituba.

Võidumeeskond Mõigu MEKK.

Foto: Keijo Koort

13. aprillil tõmmati joon 
alla novembrist aprillini 
Abja kultuurimajas iga kuu 
teisel neljapäeval toimu-
nud Abja mälumängule.  
Osavõtjaskond oli kirju. 
Osalejate hulgas oli neid, 
kes on aastaid osalenuid 
kui ka neid, kes esmakord-
selt kaasa lõid. Sel hooajal 
võtsid omavahel mõõtu 
11 võistkonda nii Abja kui 
ka naabervaldadest. Mä-
lumängu küsimused koos-
tasid Enno Liiber ja Rein 
Mägi, tehniline teostus oli 
Keijo Koorti poolt.

Esimeste hulgas käis 
päris tihe rebimine. Abja 
mälumängu võitis tihedas 
konkurendis seekord võist-

kond Mõigu MEKK: Andres 
Rõigas, Valdur Mets, Arne 
Putnik, Meelis Sõerd, Mait 
Mikelsaar. Ainult 2 punkti 
vähem kogus teisele kohale 

tulnud võistkond Tuhalaa-
ne: Enn Sarv, Viivika Sarv, 
Enn Kauber, Aare Pällin, 
Jaan Kukk. Kolmanda  koha 
sai võistkond Räägud: Eve 

Raska, Marje Kaaremaa, 
Jaanus Ermits,  Anu Laas, 
Ilga Suurmets. Kolmele 
esimesele võistkonnale oli 
kingituseks öökulli kui tar-
kuse sümboliga karikas. 
Kõiki kilvareid ootas väi-
kene üllatus. Mälestuseks 
Abja mälumängu hooajast 
2016/2017 said kõik kin-
giks klotsimängu. Kõige 
kiiremini mängu kokku 
pannud Mait Mikelsaar sai 
preemiaks Abja tervise- ja 
spordikeskuse kinkekaardi. 
Aitäh kõigile osalejatele ja 
kaasaaitajatele! Kohtumi-
seni sügisel!

ÜLLe rõigas

Abja mälumäng lõpetas hooaja

Tänavu täitus MTÜ 
Mulgi Ukuvakal 10. tegut-
semise aastapäev. MTÜ 
Mulgi  Ukuvakk loodi 
1.02.2007. a. Abja vallama-
ja saalis tulid kokku vee-
randsada käsitööhuvilist 
Mulgimaalt. Ühiselt märgiti 
maha eesmärk: ajaloolise 
Mulgimaa kihelkondade 
algupärase paikkondli-
ke käsitöö traditsioonide 
ja oskuste taaselustami-
ne ning edasiarendamine 
ning selle läbi paikkondliku 
identiteedi tugevdamine. 
Käsitöömeistreid ühendav 
MTÜ Mulgi Ukuvakk on 

osalenud näitusmüükide-
ga maakondlikel messidel 
ning laatadel Eestis, Lätis, 
Rootsis ja Soomes. Mulgi 
Ukuvakk asub aadressil: 
Kooli 2, Abja-Paluoja, Vil-
jandimaa. Mulgi Ukuvakal 
on 25 liiget.

Tänavu täitus ka kuna-
gisel Rahvakunstimeistrite 
koondis UKU Abja jaoskon-
nal 50 aastat tegutsemise 
alustamisest. Rahvakuns-
timeistrite koondis UKU 
moodustati 13.10.1966. a, 
Abja jaoskond alustas tööd 
1967. aastal. Esimesed Abja 
jaoskonna meistrid olid Elf-

riide Riivik, Helju Veisson 
ja Eve Kuuse. UKUs oli 16 
tootmisjaoskonda üle Eesti. 
Abja jaoskonnas oli põhi-
kohaga tööl 100 inimest 
ja kohakaaslusalusel 110. 
UKU toodangut eksporditi 
Soome, Rootsi, Saksamaa, 
Venemaa, Norra, USA, Taa-
ni ja Prantsusmaa. Uku 
lagunes 1999. aastal. 

4. märtsil 2017 toimus 
UKU ja Mulgi Ukuvaka aas-
tapäevasündmuse „UKU 
50 ja Mulgi Ukuvakk 10“ 
tähistamine. Sündmust 
võib pidada väga hästi kor-
daläinuks. Kokku osales  

ettevõtmisel 45 inimest, 
muusikalist elamust pak-
kusid Mulgimaa pealinna 
akordionistid. Tänusõnade 
ja õnnitlustega esinesid nii 
külalised, koostööpartnerid 
kui ka kunagised UKU töö-
tajad. Avati ka UKU toodete 
näitus nimega: „UKU 50“, 
mis oli avatud Mulgi Uku-
vakk ruumides märtsikuu 
lõpuni.

Piret LesKova
MTÜ Mulgi Ukuvakk

juhatuse esimees

Aastapäeva sündmus  
„UKU 50 ja Mulgi Ukuvakk 10“

Tuniistehnika Mulgi Ukuvakas

Tänavused Abja güm-
naasiumi  heakorratalgud  
„Teeme ära!“ raames toi-
muvad neljapäeval, 4. mail 
kell 10–16.

Kuna on koolipäev, töö-
tavad õpilased klasside 
kaupa oma kindlatel ob-
jektidel huvijuhi juhenda-

misel.
Talgutele ootame kõiki, 

kel tahtmist kaasa aidata 
kooliümbruse korrastami-
sele.

Kavas on korrastada 
hekid, majaäärsed muru-
platsid ja teerajad, mängu-
deväljaku nõlvad, staadion 

ja sellega piirnevad alad.
Soovitavalt kätte töökin-

dad ja kaasa vajalikud töö-
riistad (reha, oksakäärid ...)

Osalejatel palume re-
gistreeruda „Teeme ära 
2017“ lehel, talgu kood 
170403015

Infot jagavad  
Imre Jugomäe tel 5597 
2631,
Christi Lõhmus-Erg  
tel 5624 1175,
Sirja Renter tel 5621 1646,
Evi Liivak tel 5394 2898.

 
evi LiivaK

„Teeme ära 2017“ Abja gümnaasiumis 

Foto: Keijo Koort

Foto: Mare Õunapuu
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1. aprillil käesoleval 
aastal toimus järjekord-
ne maakonna vokaalan-
samblite päev Võhmas,  
teemaks „Nooruse ilu, 
võlu ja valu“. Sügisel 
poolesajandat sünnipäeva 
tähistav Abja kultuurima-
ja naisansambel Viisivakk 
osales samuti sellel päe-
val.  Ansambli esituses 
kõlasid kaks laulu: Vello 
Lipandi „Võtan kaasa“ ja 
Mart Sanderi „Naeratav 
õnn“, mille kohandas an-
samblile  meie juhendaja 
Anne Gomaa.  Päev oli 
pikk, kuid kujunes väga 
meeldejäävaks. Ikka ja 
jälle veendusime, et lau-
lukõlale lisab sära  juurde, 
kui lauldakse peast. Vii-
sivakas lauljad väärivad 
tunnustust, sest naistel 
on esinemisteks laulusõ-

nad alati peas. Laulupäe-
va kokkuvõttes tõi žürii 
koosseisus Riina Mankin, 
Jaanika Rand-Sirp ja Õn-
nela Lees esile üldised 

vead ning jagas tänukirju  
tunnustusega kõikidele 
esinejatele. Viisivakale 
ulatati tänukiri aktiivse ja 
särava laulu eest.

T ä n u s õ n a d  m e i e  
juhendaja Anne Gomaale 
ning korraldajatele.

Made KotKas

Õnnitleme eakaid hällilapsi
MEETA RUMMEL     96
ELGA LEPPIK      83
ALEKSANDRA SÕSOJEVA  82
MIHKEL SOOMETS     82
TIIU OSINA      81

LEONIDA VISNAPU 75
REIN SÜGIS  70
SINAIDA ALLIK 70
VELLO AAS  70

Abja lehekülg

Hetk lavastusest „Godzilla“.

Sügisel poolesajandat sünnipäeva tähistav Abja kultuurimaja naisansambel Viisi-
vakk. 

Abja gümnaasiumi teisel korrusel asuv meediaklass on 
pea tundmatuseni muutunud. Tänu MTÜ Noor-Abja taotle-
tud Leaderi Eesti II meetme „Külakeskkonna ja kogukonna 
arendamine“ toetusele ning Abja vallavalitsuse kaasrahas-
tusele on klassist saanud stuudio, mis võimaldab ellu viia 
nii tehniliselt kui ka kunstiliselt keerukamaid projekte ning 
pakkuda kaasaegset tehnoloogiaharidust. 

Ruumi muudavad multifunktsionaalseks roheline 
ekraan, mille rohelise pinna saab järeltöötlusega muuta 
milleks iganes – asendada soovitud taustaga ja katsetada 
eriefekte. Lisaks katavad üle poole ruumi seinu heledad 
ja tumedad taustakardinad ning vastavalt seal tehtava 
töö eripärale on stuudio nüüd korralikult pimendatav. 
Olemasolevat pinda on kasutatud ära maksimaalset – nii 
ilmuvad juba nimetatud kardinate tagant nagu võluväel 
kaks monteerimislauda, mis on veel vajaliku tehnika ootel. 
Muidugi on tuba saanud ka kauni heleda olmemööbli, mille 
laudade ja kappide juures toimetades ei saa jääda kahtlust, 
et astutud on pikk samm kaasaega. 

Stuudioruum on koduks Abja TV-le, animatsiooniringile 
ja praktilise meedia tundidele, mille juhendaja ja hing on 
Laine Lindvest. Suur rõõm on aktiivsetest noortest, keda 
meedia külmaks ei jäta ning kes ühel või teisel moel end 
juba sellega sidunud on. 

Aitäh suure töö teinud projektijuhile Liisi Rääbusele 
ning kõikidele koostööpartneritele.

MtÜ noor-abja

Kultuuritibusid loetakse 
kevadel, nii oli Abja kul-
tuurimajal suur rõõm 30. 
märtsil pakkuda oma lava 
kõikidele Viljandimaal te-
gutsevatele kooliealiste 
teatritruppidele, et toimuda 
saaks festivalimõõtu teat-
ripäev. Selline traditsioo-
niline kokkusaamine on 
heaks ülevaateks, millega 
lapsed ja noored oma tub-
lide juhendajate käe all 
käesoleval hooajal koolides, 
huviringides, kultuuri-ja 
rahvamajades tegelevad. 
Kõige rohkem näitetruppe 
osales keskastmes – 8, alg-
klasside arvestuses näitas 
end 2 truppi ning vanemas 
kooliastmes vaid üks. 

Kogu päeva jälgis ka 
heatahtlik žürii koosseisus 
Kersti Sillaots, Romet Koser, 
Karl Sakrits. Nende töö oli 
pingeline ja kiire, sest jõuti 
tagasisidet anda kõikidele 
juhendajatele ning loomu-
likult täita peaülesanne: 
valida iga vanuserühma 
parimad. 

 
nooreM aste
Parim lavastus 
Võhma Kooli nooremad 
– A. Kivirähk „Hiired pöö-
ningul“, lavastaja Ly Udikas
näitlejapreemia
Mia Brigitta Kommer – Abja 
kultuurimaja lasteteater 

Cipolino
Pärli Randmäe – Võhma 
kooli nooremad
eripreemia
Greete  Mäger  –  Abja  
kultuurimaja lasteteater 
Cipolino
Teili-Liis Suvi – Abja kultuu-
rimaja lasteteater Cipolino

KesKaste
Parim lavastus 
Suure-Jaani Kool – A. Oja  
„See on see, kellele ma sel-
le leiva annan“, lavastaja 
Andres Oja
Parim lavastaja
Andres Oja – Suure-Jaani 
kool

näitlejapreemia
Karolin Roostik – Saare-
peedi kooli trupp „Rõõmu-
pallid“
Robert Ira – Viljandi Jakob-
soni kooli Eino Muidugi
eripreemia
näitlejaduo: Rene Puusild, 
Karl-Erik Viidas – Viljan-
di huvikooli „Kummaline 
kummitus kummitas kum-
muli kummutis“
juhendajale: Kadri Lõhmus 
– Viljandi Jakobsoni kooli 
„Eino Muidugi“

vaneM aste
Parim lavastus 
Abja gümnaasiumi teatri-
trupp – J. Ashilevi  
„Godzilla“, lavastaja And-
res Linnupuu
Parim lavastaja
Andres Linnupuu – Abja 
gümnaasiumi teatritrupp
näitlejapreemia
näitlejaduo: Grethel Seegel, 
Pille-Riin Lahesalu – Abja 
gümnaasiumi teatritrupp
eripreemia
Kätlin Tiidu – Abja  
gümnaasiumi teatritrupp

Iga vanuserühma parim 
lavastus sai õiguse esindada 
Viljandimaad kooliteatrite 
riigifestivalil, mille vane-
ma astme voor on juba 
ka toimunud. Tallinnas 
toimunud kahepäevasel 
gümnasistide teatrilahingul 
pälvis nii näitlejapreemia 
kui õpilasžürii näitleja-
preemia Gristi Villem Abja 
gümnaasiumi kooliteatrist.

Toreda ja tegusa päeva 
aitasid teoks teha Eesti Kul-
tuurkapitali Viljandimaa 
ekspertgrupp, Viljandimaa 
Omavalitsuste Liit, oma 
õla panid nii nõu kui jõuga 
alla paljud Abja valla all-
asutused.

tiiU soMMer
Abja kultuurimaja juhataja

Koolinoored lustisid teatripäeval

Viisivakk Viljandimaa vokaalansamblite päeval

17. märtsil toimus Abja gümnaasiumis 50. korda sõjalis-
sportlik maastikumäng „Keeristorm”.

Maastikumängus läbisid 1.–3. klass 5 km pikkuse raja 
ning 4.–12. klass 10 km pikkuse raja. Rada tuli läbida kaardi 
abil, kontrollpunktides tuli lahendada erinevaid ülesan-
deid.  Proovile pandi meeskonnatööoskus, kiirus, osavus, 
taiplikkus, vaprus, vastupidavus ning rõõmus meel. Kokku 
osales 18 võistkonda. Lisaks Abja gümnaasiumile osalesid ka 
külalisvõistkonnad: Halliste põhikoolist, Mõisaküla koolist 
ja A. Kitzbergi nim gümnaasiumist.

Vaatamata erakordselt vihmasele ja külmale ilmale, 
pidasid õpilased vapralt vastu. Pärast matka ootas kõiki 
osalejaid kooli sööklas maitsev supp.

Õpilaste lemmikuks kontrollpunktiks osutus politsei- ja 
piirivalveameti poolt korraldatud punkt.

Kontrollpunktides olid abiks politsei- ja piirivalveamet, 
Abja-Paluoja päästekomando, Abja noortekeskus, Noorte 
Tugila, Abja kultuurimaja, Abja raamatukogu, Viljandi Kul-
tuuriakadeemia tudeng ning Abja gümnaasiumi õpetajad. 
Suur aitäh neile!

Tulemused:
1.–3. klassi arvestuses saavutas 1. koha 3. klass.
4. –8. klassi arvestuses saavutas 1. koha 7. klass.
9. –12. klassi arvestuses saavutas 1. koha 10. klass.

Christi LõhMUs-erg
Abja gümnaasiumi huvijuht

Uus stuudioruum 
ärkas elule

Maastikumäng „Keeristorm“ 

Märtsikuu oli teatri-
kuu ja meie lasteaeda 
külastas pianist Diana 
Liiv, kes korraldas klave-
rijutu „Luikede järvest“.  
Lastel oli põnev kuulata 
selle klassikalise muu-
sika ning balletikunsti 
tippteose armastatuid 
palasid, mis koos piltide-

ga  ekraanil moodustasid 
kena muinasjutu.

Märtsis oli ka ema-
keelepäev. Sellel päeval 
külastas  meid  lastekirja-
nik Tiina Kilkson.  2006. 
a ilmus tema esimene 
raamat „Pisikese Peetri 
pikk pühapäev “, kus 
kõik sõnad algavad P-tä-

hega.  Nii on ta siiani kir-
jutanud 7 raamatut. Tiina 
Kilksoni raamatutes al-
gavad kõik sõnad kindla 
algustähega. Viimasena 
ilmunud raamatu  „Siili-
pere sünnipäev“ kinkis 
ta lasteaiale. Oli meeldiv 
tutvus, kus lapsed said 
esitada küsimusi ja teha 

ühispilti.
Kuna märts oli ka  

kevade alguse kuu, siis 
võtsime kevadet vastu 
toreda ja lustliku peoga.  
Koos laulsime, tantsisime 
ja mängisime. 

Kersti KÜnnaPUU

Märtsikuu lasteaias

Foto: Võhma Vaba Aja Keskus

Foto: Ketly Adamson

Foto: Mare Õunapuu
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Maanteeametil on täna-
vu kavas viljandimaa ühe 
suurema teetööna remontida 
Mõisaküla tee 3,5 kilomeetri 
ulatuses alates valga-Uulu 
maanteest kuni Läti piirini.

Maikuus algava ja sügisel 
lõppeva remondi käigus saab 
tee uue mustkatte. Mõisaküla 
linna piires paigaldatakse 
Pärnu tänava alla seal seni 
puuduv vee- ja  kanalisat-
sioonitrass. Lisaks saab Pärnu 
tänav uue tänavavalgustuse. 
Rajatakse ka kergliiklustee 
kuni Valga-Uulu maanteeni.

„Päris suurt teed siia 
Mõisaküla vahele ehitada 
ei saa, vaid rajame sellise 
autojuhtidelegi arusaadava 
kitsa keskkonna, et liiklus 
oleks väikelinnale kohaselt 
rahulik ja kõigile ohutu,“ 
selgitas Maanteeameti Lääne 
regiooni ehitusvaldkonna 
juht Margus Eisenschmidt 
avalikul koosolekul saalitäie-
le linnarahvale Mõisaküla 
koolimajas. 

Projekt näeb ette linna 
piiresse 7 meetri laiuse tee, 
mis linnast väljas on kohati 
6 meetrit ja natuke rohkem 
lai. Seega tuleb uus tee vanast 
natuke laiem. Peaaegu linna 
lõpuni on koolimaja pool-
sesse äärde planeeritud ka 
jalgtee, kus saavad sõita nii 
jalgratturid kui käia jalakäi-
jad. Linnast väljas muutub 
see kahe ja poole meetri 
laiuseks kergliiklusteeks, mis 
elektrivõrgu alajaamast ala-
tes kuni Valga-Uulu maan-
teeni kulgeb  sõiduteest teisel 
pool kraavi.  

„Lahendus iseenesest ei 
ole muutunud: on säilinud 
kõik need samad juurde-
pääsud inimestele. Oleme 
võimalikult liiklusohutult 
püüdnud lahendada seda 
linnakeskuse osa, kus on 
rohkem risti ja rästi liikumist, 
tee ületusi, kus on kool, kau-
bandus jm.,“ selgitas Maan-
teeameti esindaja.

Vesi majadesse kohe ei jõua 

Kokkuleppel Mõisaküla 
linnavalitsusega rajatakse 
kõigepealt Pärnu tänaval 
Õnne tänavast kuni linna 
lõpuni tee alla maa-alused 
kommunikatsioonid: 1000 
j o o k s v a t  m e e t r i t  v e e - 
ja 600 jooksvat meetrit 
kanalisatsioonitorustikku. 

„Kui tööd on sügisel val-
mis, siis kohe veel ei tule 
torudest vett majadesse 
ega voola must vesi ka ära. 
Enne on vaja välja ehitada 
ka ühendused kinnistutega. 
Vee- ja kanalisatsioonito-
rustiku liitekohad jäetakse 
majade kruntide piirile, sealt 
peavad majaomanikud ise 
edasi ehitama vee- ja kana-
lisatsioonisüsteemi majja 
sisse“, selgitas Mõisaküla lin-
napea Ervin Tamberg. Pärnu 
tänava alla plastmaterjalist 
vee- ja kanalisatsioonito-
rustiku ehituse maksumus 
koos käibemaksuga on 112 
376 eurot.

 Praegu teeme Pärnu 
tänava vee- ja kanalisat-
sioonitrassid valmis ja siis 

läheme arendamisega edasi. 
Proovime ühtlasi Keskkon-
nainvesteeringute keskuselt 
veel raha juurde saada, et 
linn ei peaks selleks nii palju 
raha välja panema. Eesmärk 
on viia vesi ja kanalisatsioon 
ka Kase ja Koidu tänava piir-
konda,“ selgitas koosolekul 
Tamberg.

„Kõike soovitut korraga 
rahalistel ja muudel põhjus-
tel kahjuks teha ei saa. Aga 
see, et me siia Mõisakülla 
tee alla torustiku ära paigal-
dame, loob võimaluse. Kui 
me seda ei teeks, siis soovitu 
nihkuks veel kaugemale,“ 
täiendas Maanteeameti esin-
daja linnapead.

Linna vahele  Pär nu 
maanteele püstitatakse ka 
uus tänavavalgustus. „Täna 
on see ka olemas, aga see 
on valgustuse mõttes eilne 
päev. Oleme projekteerinud 
siia sisse säästvad ja paremad 
LED-valgustid. Mõisaküla 
linnal peaks selle üle hea 
meel olema, sest kulutu-
sed võrreldes senise täna-
vavalgustusega vähenevad 
Maanteeameti kogemuse 
kohaselt umbes kolm kor-
da,“ tutvustas Eisenschmidt 
tegevuskava.

Millal teekaevetööd al-
gavad, Maanteeameti esin-
daja täpselt öelda ei osanud. 
„Loodame töödega alustada 
niipea kui võimalik, aga mitte 
varem, kui me oleme kokku 
leppinud graafiku, tööde 
järjekorra ja tehnoloogiad 
töövõtjaga kõik omavahel 
selgeks rääkinud,“ lausus 
Eisenschmidt. Ta eeldas siis-
ki, et kopa saab maasse lüüa 
juba maikuus.

Ükski tänav lukku ei jää  

„Kui hästi me ka ei soo-
viks või üritaks, kindlasti 
saab suvi olema päris kee-

ruline, sest siin on lihtsalt 
niivõrd kitsas,“ prognoosis 
Eisenschmidt. „Eks me lam-
mutame Pärnu tänava ikka 
otsast lõpuni üles“. Mõnel 
hetkel võivad seetõttu tek-
kida elanikel takistused oma 
maja ukse ette saamise ja 
kodust välja saamisega.

„Hanketingimustes on 
nõue tagada juurdepääs 
igale majapidamisele. Seda 
võib võtta nii täht-tähelt 
kui ka mõistlikult ehk siis, 
et mingil hetkel on kuskilt 
midagi natuke läbi kaevatud, 
mingil hetkel on mingis ko-
has tee tihendamata. Seega 
igal minutil see nõue võib-
olla ei ole täidetud. Aga meie 
Maanteeameti poolt teeme 
kõik, et koju- ja kodust välja-
pääs oleks tagatud mõistliku 
aja ehk tunni-paari jooksul. 
Kindlasti ei jää ükski tänav 
lukku,“ kinnitas Eisensch-
midt. 

Maanteeamet palkab 
omanikujärelevalve, kel-
le ülesandeks jääb objektil 
igapäevaselt kogu aeg selle 
võimaluse tagamist jälgida 
ja nõuda töölistelt. „Aga  ma 
julgen arvata, et juunis-juulis 
on Pärnu tänav nagu karja-
maatee ja selles suhtes ma 
palun teilt juba ette mõistvat 
suhtumist nii töövõtjasse 
kui ka Maanteeametisse. 
Püüame teha koostööd ja 
mõtleme sügise ja järgmiste 
aastate peale, kui seda muret 
enam pole ja kõik on väga 
hästi,“ soovis Maanteeameti 
esindaja.

 „Probleemide tekkimisel 
pole mõtet rääkida töömees-
tega – nemad teevad vaid 
oma tööd, mis projektijuht 
on käskinud teha. Me pane-
me välja infotahvlid nii oma-
nikujärelevalve, töövõtjate 
kui Maanteeameti vastuta-
vate töötajate kontaktidega, 
kellelt saab infot. Alati võib 

küsimuste korral pöörduda 
ka linnavalitsusse,“ rõhutas 
Eisenschmidt. 

 Puid ja kraave jääb 
vähemaks

Kellegi kinnistult puude 
maha võtmisest teatatakse 
Eisenschmidti sõnul eel-
nevalt kinnistuomanikule. 
„Üldiselt loodame, et pro-
jekti lahendus saab olema 
võimalikult roheline. Neid 
puid, põõsaid ja hekke, mis 
otseselt teele ette ei jää, me 
ei ole maha võtnud. Mis aga 
otse ette jäävad, need tuleb 
maha võtta,“ täpsustas ta. 

Ehitusele ette jäävad sa-
deveekraavid, mis on tee 
ääres, aetakse kinni. „Tee alla 
tänavatest alla poole rajatak-
se drenaaž, millega püüame 
niiskuse, mis nagunii imbub 
läbi maapinna, praegusest 
madalamalt kokku koguda ja 
ära juhtida. Usun, et sellega 
suuri probleeme ei teki,“ 
märkis Eisenschmidt. 

Kõik kommunikatsioo-
nid, mis jäävad ette, need kas 
asendatakse või tõstetakse 
ümber.  

Äärekividega ümbrit-
setava tee tasapind Pärnu 
tänaval praegusega võrrel-
des natuke tõuseb. „Täna 
on Pärnu tänav iseenesest 
kitsas, aga vaateväli on lai, 
pannes autojuhti rohkem 
gaasipedaali vajutama ja 
kiiresti sõitma. Aga kitsa tee 
puhul äärekivide vahel on 
vaateväli ahtam ja kiirused 
jäävad väiksemaks. See võib 
tekitada petlikku muljet, et 
tee on kõrge. Tegelikult on 
küsimus mõnedes sentimeet-
rites,“ selgitas Eisenschmidt.

Nelja kuuga peaks tema 
sõnul uus Pärnu tänava tee 
saama asfaldi alla ja viie 
kuuga, st sügiseks olema kõik 
tööd valmis.

„Tee rekonstrueerimine 
ei puuduta otseselt bussi-
liiklust. Tee remondi ajaks 
rakendatakse kindlasti kii-
rusepiiranguid ja mõneks 
hetkeks võib-olla on mõni 
tänavalõik ka liinibussidele 
kinni ja toimub ümbersõit,“ 
ütles Maanteeameti esindaja. 

Lähiaastatel on Maantee-
ametil plaanis rekonstrueeri-
da ka Valga-Uulu maantee. 
Selle töö käigus ehitatakse 
ümber praegusest ohutu-
maks ka Mõisaküla tee ja 
Valga-Uulu maantee ristmik.

  MeeLis sõerd

oMavaLitsUsKrooniKat

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
23. III 2017 toimunud istungil:
•  otsustati anda vallavalitsusele nõusolek laenu võtmiseks;
• toimus Halliste valla põhimääruse esimene lugemine;
• kooskõlastati Abja vallavolikogu 22. II 2017 otsus nr 117  
„Loa andmine laenu võtmiseks“;
• kooskõlastati Mõisaküla linnavolikogu 16. II 2017 otsus nr 7  
„Mõisaküla linna osalemine projektis „Mõisaküla linna ÜVK torustike 
ehitamise I etapp“.

HALLISTE VALLAVALITSUS
13. III 2017 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• kehtestati liikluspiirang valla teedel alates 13. III 2017;
• kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Halliste ühistegevuse hoone 
rekonstrueerimise II etapi ehitustööde peatöövõtt“ pakkujate kvali-
fitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja edukas pakkuja.

28. III 2017 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• muudeti Halliste vallavalitsuse 24. X 2012 määrust nr 7 „Halliste 
avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri“. 

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
23. III 2017 toimunud istungil:
• võeti vastu Mõisaküla linna 2017. aasta eelarve kogumahuga  
1 488 790 eurot;
• tehti muudatusi Mõisaküla kultuurimaja põhimääruses;
• kiideti heaks ja kooskõlastati Abja vallavolikogu 22. II 2017  
otsus nr 117 „Loa andmine laenu võtmiseks“;
• otsustati võõrandada Mõisaküla linna omandis olev kinnistu  
aadressil Aia tn 6 hinnaga 11 000 eurot;
• pikendati Pärnu tn 45 I korrusel asuva 82,3 m² suuruse äriruumi 
üürilepingut EKNK Mõisaküla kogudusega üheks aastaks alates  
23. II 2017 ruumide kasutustasuga 30 eurot kuus;
• otsustati anda Marju Lamberi kasutusse Pärnu tn 29 I korrusel asuv 
31,2 m² suurune äripind üheks aastaks alates 1. IV 2017 hinnaga  
1,28 eurot/m² kuus.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 
8. III 2017 toimunud istungil:
• otsustati anda Mõisaküla kooli spordihoone rajatised koos  
spordihoone teenindamiseks vajaliku maaga üle Mõisaküla noorte- 
keskusele.

13. III 2017 toimunud istungil
• määrati ja maksti välja märtsikuu toimetulekutoetused kokku 
1712,11 eurot üheksale taotlejale;
• otsustati eraldada linna eelarvest 50 eurot  MTÜ-le Kodukuru projekti 
kaasfinantseeringuks. 
 

MÄLESTAME

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Halliste vallavalitsus

TIINA TRIKSBERG 
21. VI 1955 – 28. III 2017

ENDEL TURSK 
12. IV 1942 – 24. III 2017

OLEV SARAL 
6. IV 1925 – 28. III 2017

MEETA PUKK 
18. VIII 1927 – 3. IV 2017

      Mõisaküla linnavalitsus

Avalikul koosolekul Mõisaküla koolimajas said elanikud 
lauale laotatud projektjoonistelt uurida neid huvitavaid  
Pärnu tänava vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamise üksikasju.

Sarnast pilti Mõisakülas Pärnu tänaval nagu kaks aastat tagasi vanasõidukite läbisõidul, sel 
suvel teeremondi tõttu kindlasti ei näe. Aga miks mitte taas aasta pärast!                                              Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Mõisaküla teel algab remont

Muuseumiöö kutsub mängima
Üle-eestiline muuseumiöö toimub tänavu 20. mail ning kannab 

pealkirja “Öös on mänge”. Osalejateks on taas ka Mõisaküla muuseum 
ja esmakordselt Mulgi külamuuseum.

 Mõisaküla muuseum on muuseumiöö puhul 20. mail avatud 
kl 10-23. Päev läbi on võimalus mängida “Lotte loodusmängu”, 
kus interaktiivne pliiats suhtleb mängijaga ja igaüks saab oma 
teadmisi loodusest proovile panna. Vaadata saab mängulisi näitusi 
“Rannaniidukohver” ja “Õiglane kaubandus”. Mõlemad näitused 
on koostanud Keskkonnaamet ja neid saab vaadata-mängida vaid 
muuseumiööl. Müügil on kohalike käsitöömeistrite kaunist loomingut.

Mulgi külamuuseum Uue-Kariste rahvamaja juures osaleb 
muuseumiöös   esmakordselt. Muuseumiöö „Öös on mänge“ toimub 
seal 19. mail kl 20-24. Avatakse näitus „Vanemad lauamängud ja 
raamatud mängudest“. Tutvustatakse muuseumit ja mängitakse 
osavus-, mõistatamis-, laulu- ja ringmänge. Otsitakse kaotsiläinud 
esemeid ja tuletatakse meelde vanu mänge. Toimub kabevõistlus. 
Saab kiikuda, lõkke ümber istuda ja kuulata kitarrimängu. Oodatakse 
külla nii suuri kui väikesi mänguhuvilisi.

 Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab veebilehelt  
www.muuseumioo.ee ja Facebookist .

MeeLis sõerd
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Maadlus
XXX Kristjan Palusalu 

mälestusvõistlustel Tartus 
8. aprillil võitis Halliste val-
last võrsunud Kaarel Maa-
ten vabamaadluses kuld- ja 
Kreeka-Rooma maadluses 
hõbemedali. 

Vabamaadluses kehakaa-
lus kuni 125 kg pidi kohe 
avaringis Kaarel Maatenile 
alla vanduma teine nimekas 
Mulgimaa matimees Ragnar 
Kaasik Viljandi maadlusklu-
bist Tulevik, kes pälvis hõbe-
medali.

Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus kuni 130 kg tuli 
Maatenil tunnistada kuldmedali võtnud Ukraina sportlase 
Ihor Didyki paremust. 

Kaarel Maaten esindab Eesti Maaülikooli spordiklubi. 
Võistlustel, mis peetigi Tartus maaülikooli spordihoones, osales 
sportlasi üheksast riigist, sh Ameerikast.

Mäletatavasti võitis Kristjan Palusalu 1936. aastal Berliini 
olümpial kuldmedali nii Kreeka-Rooma kui vabamaadluses. 

                                                                                   
MeeLis sõerd

Tõstmine
Eesti noorte meistrivõistlustel tõstmises, mis toimusid Abja 

spordikeskuses 18. märtsil, võitsid Mulgimaa noored atleedid 
kokku viis medalit – kolm neist jäeti Apja ja kaks viidi Mõisa-
külla.

Tüdrukute kergemas kehakaalus (-58 kg) oli Iti Marii Varik 
Mõisakülast kuues, saades kahe tõsteviisi kogusummas sirge-
tele kätele 61 kg. 

Hõbemedali võitsid kehakaalus -62 kg Teet Jürise (Abja 
vald) tulemusega 95 kg ja Karl Robert Karpa (Mõisaküla) ke-
hakaalus -94 kg kogusummaga 177 kg. Pronksmedal kuulub 
Kris Elblausile (Mõisaküla) kehakaalus -45 kg tulemusega 67 
kg, Aivo Jürisele (Abja vald) kehakaalus -50 kg resultaadiga 75 
kg ja Erik Raagmetsale kehakaalus -56 kg 83 kg-ga.

Abja poistele Teedule, Aivole ja Erikule oli see esimeseks 
võistluseks ja siin, aasta kõige tähtsamal võistlusel, oli oluline 
tulemus kirja saada. Järgmisel võistlusel saab tõstepõrandale 
astuda hoopis julgema sammuga ja oma võimed täielikult 
realiseerida.

enn raieste

 Tulge kettagolfi mängima!
22. aprillil algusega kell 12.00 toimub Viljandis noorte ketta-

golfi võistluste I etapp, mille korraldab Mõisaküla noortekeskus. 
Eraldi arvestuses võistlevad tüdrukud (12-18-aastased) ja 

poisid (12-18) ning neiud (19-26) ja noormehed (19-26). Reeglid 
selgitatakse võistluspaigas. Võitjaid autasustatakse karikatega.

Teine etapp toimub Karksi-Nuia kettagolfi rajal. Kokku toi-
mub 6 etappi, millest sel aastal läbitakse 3 ja järgmisel aastal 3 
rada erinevates kohtades Viljandimaal. Viimane etapp toimub 
2018. aastal Mõisakülas, kus lisaks etapi võitjatele selguvad ka 
iga vanuserühma üldvõitjad.

Edukat kaasalöömist kõigile kettagolfisõpradele!

Lisainfo: tel 5663 1515 (Viktor Siigur, peakohtunik) või  
tel 5698 6235 (Kaja Õigus, peakorraldaja).

Märtsi keskel lõppesid hal-
liste vallas renoveeritava 
Kulla leerimaja esimese 
etapi ehitustööd. 16. märtsil 
toimus lahtiste uste päev 
suurele hulgale huvilistele 
ja 17. märtsil maja pidulik 
avamine.

„Ehitaja Silindia Ehitus 
OÜ on oma tööd teinud mis-
sioonitundega,“ lausus Hal-
liste vallavanem Ene Maaten 
Kulla leerimaja pidulikul 
avamisel suures raamatuko-
gusaalis. Ehitaja on püüdnud 
hoida maja ajalugu. Nii on 
osaliselt säilitatud vanad 
laed, samuti kaks akent ja 
kuus ust ning isegi kunagi 
aknalaudadele kriibitud sõ-
nad. Leerimaja projekti autor 
on Kalle Kadalipp, sisearhi-
tekt Liis Tarbe. 

Maja esimene korrus hõl-
mab 376 ruutmeetrit ning 
see jaguneb 18 erisuguse 
suurusega ruumiks. Vanad 
ahjud asendati uutega, ehkki 
peamiselt annavad majas 
sooja radiaatorid, mis on 
ühendatud maaküttega.  

 Seinu katab igas toas 
isesugune põneva mustriga 
tapeet. Töölauad ja toolid  
vallaametnike tööpaigaks 
saanud ruumides on ajas-
tutruult sobitatud sisekujun-
dusega. Need otsiti vallava-
nema sõnul hoolsalt kokku 
mitmelt poolt Eestist.

Lisaks vallamajale leiab 
majas avarad ruumid Hallis-
te raamatukogu, kus jätkub 
kohta nii raamatutele kui ko-
hapeal lugemissaalis laudade 
taga lugejaile. Oma ruum on 
Halliste Püha Anna kogudu-
sel, kellele hoone ka kuulub. 
Suurt valgetest kahhelkivi-
dest  pliidiga köögiruumi 
on võimalik edaspidi hakata 
kasutama näiteks kohvikuna, 
kus inimestel oleks mõnus 
läbi astudes kohvitassi juures 
keha kinnitada ja suhelda.

Leerimaja esimese kor-
ruse ja katuse remont algas 
renoveerimistööde esimese 
etapina mullu augusti keskel. 
Tööd läksid maksma kokku 
pool miljonit eurot. Sellest 
10 000 eurot tuli riikliku toe-
tusena ehk riigikogu liikme 
Helir-Valdor Seedri kaudu 
niinimetatud riigikogu katu-
serahana, ülejäänud summa 
võttis vald võlgu.

Silindia Ehituse juhataja 
Toomas Perve sõnul andis 
oma panuse leerimaja re-
montimisse veerandsada 
inimest, kes said ülesandega 
hästi hakkama. „Tulemus on 
ilus ja võib rahule jääda,“ 
tõdes ta. Pingutada tuli töö-
meestel tema sõnul mitte 
sellepärast, et töö olnuks ras-
ke, vaid napp eelarve seadis 
oma piirid.

Teise etapi ehitustööd, 
mille käigus valmib maja tei-
ne korrus ja heakorrastatakse 
ümbrus, algasid juba 3. april-
lil ja lõpevad lepingujärgselt 
17. juulil 2017. Ka selle hanke 
võitis Silindia Ehitus. Tööde 
maksumuseks on arvesta-
tud 190 tuhat eurot, millele 
lisandub käibemaks. Töid 
rahastab Halliste vald.

 Ilus maja jääb  
kogukonda teenima
Avamiseelsel päeval õn-

nistas leerimaja EELK Vil-
jandi praost Marko Tiitus, 
kes täidab ühtlasi Halliste 
Püha Anna koguduse õpe-
taja kohuseid. Leerimaja 
omanikuna nõustus kogudus 
2014. aasta sügisel sõlmima 
Halliste vallaga 40 aastaks 
hoonestusõiguse lepingu. 
Selle kohaselt kohustus vald 
hoone oma kulu ja kirjadega 
korda tegema  ja seda hal-
dama jääma. Tänavu sügisel 
peale omavalitsuste ühine-
mist, kui Halliste valda enam 
pole, peab maja eest hoolitse-
mise üle võtma õigusjärgla-
ne, kelleks saab kavakohaselt 
Mulgi vald. 

Lahtiste uste päevale tul-
di autodega kõikjalt Halliste 
vallast ja kaugemalt. „Ilus 
hoone!“ kiitis eakas õisulane 
Hilje Tamm pärast põhjalik-
ku tutvumiskäiku pärastlõu-
nal leerimajast väljudes. Pea-
le koolitunde tulid salkadena 
õpilased naabruses asuvast 
Halliste koolist. Ehitusjärgus 
teist korrust uudistades olid 
poisid seda meelt, et majja 
võiks tulla tegevustuba ka 
noortele, kus saaks muu-
hulgas kindlasti ka piljardit 
mängida.

Kokku käis 16. märtsil 
Ene Maateni arvestuste ko-
haselt leerimajast hommikust 
kuni tööpäeva lõpuni läbi 
ligemale pool tuhat inimest. 
Juba seegi näitab ilmekalt, 
et ilusa ja väärika ajalooga 
maja saatus läheb korda väga 
paljudele ning õigustab hoo-
ne renoveerimiseks tehtud 
kulutusi. 

 Majaga on nii leeri- kui 
koolimajana seotud olnud 
mitmeid sadu inimesi. Üks 
neist, kauane Halliste valla-
valitsuse sekretär-asjaajaja 
Elve Kuningas saab nüüd 
töötada ilusas avaras kabi-
netis oma kunagises kooli-
majas. Ka lahtiste uste päeval 
koos töökaaslasega hoonet 
uudistanud Halliste lasteaia 
direktor Anu Kangur käis 
enda sõnul õpilasena lee-
rimajja kehalise kasvatuse 
tundidesse. 

 Leerimaja renoveerimi-
se ideed ellu viima asudes 
polnud veel teada, et hal-
dusreformi tulemusena on 
Halliste vald alates tänavu 
sügisest sunnitud tegevuse 
lõpetama ja vallamaja enam 

tarvis pole. Ent siis saabki 
esinduslikku hoonet täiel 
määral kasutada nii noorte 
kui eakate rõõmuks mitmel 
muul kohalikule kogukon-
nale tarvilikul moel. „Mul on 
väga hea meel, et me selle töö 
ette võtsime“, tunnistas Ene 
Maaten kokkuvõtvalt.

Naisvallavanemaid 
tasub uskuda

Leerimaja avamisel 17. 
märtsil kõlasid laulud ja 
pillilood ning loeti luuletusi. 
Maja esimese etapi valmi-
mise heaks kaasaaidanuile 
lausuti hulga tunnustus- ja 
tänusõnu.  

„Vaja on säilitada mine-
vikku. Halliste vallas on seda 
varemgi tehtud,“ lausus üks 
maja valmimisse panusta-
nutest, Riigikogu Mulgimaa 
toetusrühma esimees Helir-
Valdor Seeder. Ta  pidas sil-
mas Halliste kirikut ja Mulgi 
häärberit, mida ta nimetas 
Halliste pärliteks vaimses 
mõttes. „See maja teenib ko-
halikku rahvast ükskõik mis 
valla all,“ on Seeder veen-
dunud. „Tänu eestvedaja 
Ene Maatenile pole Halliste 
nüüd enam Eesti väikseima 
vallamajaga vald,“ nentis 
rahvaesindaja, andes kingi-
tusena üle president Kersti 
Kaljulaidi suure raamitud 
seinafoto.

„Naisvallavanemad on 
maakonnas ennegi suuri 
tegusid teinud, neid tasub 
uskuda,“ tunnustas Ene Maa-
teni algatust Muinsuskaitse-
ameti Viljandimaa vanemins-
pektor Anne Kivi, kes enda 
sõnal ka ise algul leerimaja 
renoveerimise plaani skepti-
liselt suhtus.  Ent ehitus läks 
tema hinnangul ruttu käima 
ja tulemust võime täna kõik 

imetleda.  
„Suurepärane asi see ehi-

tis!“ kiitis ka Abja vallavanem 
Peeter Rahnel. Ta avaldas 
veendumust, et leerimaja 
valmimine annab kodukandi 
elule vajalikku hoogu juurde.

Halliste vallavolikogu 
esimees Andres Rõigas mee-
nutas, et esimese Halliste 
vallavanema Väino Kanguri 
ajal ehitati valmis uus kooli-
maja ja koliti kool leerimajast 
sinna ümber. Tema enda 
vallavanemana töötamise 
perioodil ehitati kooli juurde 
kaasaegne võimla ja nüüd 
vallavanem Ene Maateni  
valitsemisajal valmib lee-
rimaja, mis, nii nagu eaka-
tekoduna tegutsev Mulgi 
häärbergi, päästeti hävingust 
viimasel hetkel.

Tunnustajate ja õnnit-
lejate seas olid lisaks veel 
Mulgimaa arenduskoda, 
Mulgi kultuuri instituut, 
Viljandimaa omavalitsuste 
liit, Viljandi ja Karksi vald, 
Mõisaküla linn jt.

Kulla leerimaja ehitati 
1902. aastal ja kui algul täitis 
see oma algset ülesannet, siis 
mitukümmend aastat hiljem 
sai sellest koolimaja. Pärast 
Halliste põhikooli hoone 
avamist 1998. aastal jäi leeri-
maja paarikümneks aastaks 
tühjaks ning sai lõhkujate 
käe läbi kannatada. 

 2014. aasta märtsis tun-
nistati hoone kultuurimä-
lestiseks. Maja on ehitatud 
punastest tellistest historit-
sistlikus stiilis ja esindab just 
Viljandimaale ajalooliselt 
omast tellisarhitektuuri. 

Ene Maateni sõnul jääb 
hoone ka edaspidi Kulla lee-
rimaja nime kandma.

 MeeLis sõerd

Foto: Meelis Sõerd.

sport

Kulla leerimaja pidulikul avamisel tänasid ja tunnustasid 
maja renoveerimise hinge Ene Maatenit paljude teiste seas 
naabervalla Abja vallavanem Peeter Rahnel (keskel) ja 
volikogu esimees Villu Võsa.                                                   

Lahtiste uste päeval said huvilised astuda läbi ka vallaametnike tööruumidest. Pildil rõõm-
sad uudistajad maanõunik Anneli Pälsingu (keskel) uues kabinetis.                         

Kaarel Maaten (vasakul)  
võitis kuld- ja hõbemedali.                                              

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Kulla leerimaja avas uksed

Halliste kooli algastme õpilased osalesid tublilt üleriigilisel 
matemaatikavõistlusel.

6. veebruarist 7. aprillini kestnud matemaatikavõistluse 
eesmärgiks oli tekitada lastes õpiõhinat matemaatika vastu 
ja aidata kaasa digitaalsete õppevahendite kasutamisele I-IV 
klassides. Võistluse jooksul oli kõigil osalejatel võimalus kasu-
tada tasuta õppimiseks e-rakendust „10monkeys Math World“.

 Igal nädalal loositi kümne parema kooli hulgast mõlemas 
vanuserühmas üks kool, mis võitis nädalaauhinna. I-II klassi 
arvestuses, kus osales kokku 602 kooli, sai Halliste põhikooli I 
klass üldarvestuses 36. koha ja II klass 11. koha. III-IV klasside 
arvestuses saavutasid Halliste õpilased 501 osalenud kooli seas 
igati tubli 9. koha.   

MiLvi KULL

Koolisõnumeid Hallistest
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Kõiki Mulgimaa kihelkondi 
üsna põnevil hoidnud mälu-
mängu viienda hooaja vii-
mane, üldkokkuvõttes kahe-
kümne viies jõukatsumine 
toimus 15. märtsil Karksi 
valla kultuurikeskuses. 

Üllatas, et kohale ei tul-
nud Abja vallavalitsuse võist-
kond. Neliteist võistkonda 
aga asusid söakalt žürii poolt 
pakutud pähkleid purema. 
Enne kuulati Karksi valla-
vanema Taimo Tugi tervitust 
ja vaadati gümnaasiumiõpi-
laste „vändatud“ rohkete  
droonivõtetega videot, mis 
andis toreda ülevaate Karksi 
kandi kaunist maastikust ja 
rahvaüritustest.   

Žüriil oli seekordki val-
mis kaks tosinat küsimust, 
ikka mulgi eluvaldkonda-
dest. Avaveerandil läksid 
ette Helme ja Karksi mul-
gid, nende kannul tarkpead 
võistkonnast Võrtsu veerest. 
Poolaja järel olid karksilased 
napilt ainujuhtijad ja, vaata-
mata Abia täistabamustele 
teisel poolajal, suutsid siis-
ki lõpetada kahepunktilise 
edumaaga naabervalla esin-
duse ees. „Pronksi“ pälvis 
punktiga maha jäänud Hel-
me esindus. Esikuuikusse 
platseerusid veel Võrtsu 
veerest, Mõisaküla  ja Karksi-
Nuia Tuuletallajad. 

Parima küsimuse esita-

jaks arvati  Enno Liiber, kes 
oli järjekordse kummalise 
esemena kaasa toonud mit-
me tuhande aastased kelti 
rõngasrahad.

Selletalvise hooaja viie 
vooru kokkuvõttes sai esi-
koha võistkond Abia (Marje 
Kaaremaa, Raivo Kutser, 
Rein Mägi, Eve Raska ja 
Lauri Sepp), kes edestas 
teisele kohale tulnud võrt-
suveerlasi (Kristi Ilves, Ants 
Mändmets, Jaan Roht, Helle 
Soots ja Märt Tomp) rekor-
dilise 26 punktiga (mulluste 
võitjate, Karksi mulkide ede-
mus hallistlaste ees oli toona 
„kõigest“ 18 punkti). Kolmas 
oli Helme (Kaja Allilender, 
Silvar Lelle, Andrus Lepikov, 
Evelyn ja Tarmo Tamm), 
kellega oli samal pulgal Mõi-
saküla. Karksi mulgid jäid 
viiendaks, kuuenda koha aga 

võttis Halliste. 
Viie hooaja summana 

kogusid enim punkte (819) 
Karksi mulgid (Enn Kauber, 
Jaan Kukk, Tõnis Laurik, 
Arvo Maling ja Enn Sarv), 
teise koha võttis Abia 782 
ja kolmanda Halliste 752 
punktiga (Ene Maaten, Mait 
Mikelsaar, Maimu Pauvere, 
Arne Putnik ja Andres Rõi-
gas). Üldse osales 31 võist-
konda, neist tosin „korraks 
vaid“ ja kolm kahel hoo-
ajal. Kõigil hooaegadel lõid 
kaasa üheksa võistkonda, 
eelmainitud kolme kõrval 
veel ka Võrtsu veerest, Sõõr, 
Põdrala/Riidaja, Mõisaküla, 
Abja VV ja Paistu Mulgid. 
Neljal hooajal käis kohal neli 
võistkonda.  

Mulgi mälumängu kor-
raldamiseks saadi tänuväär-
set toetust Rahvakultuuri 

keskuselt, Mulgimaa kul-
tuuriprogrammilt, Mulgi 
kultuuri instituudilt, Eesti 
kultuurkapitali Viljandi- ja 
Valgamaa ekspertgruppi-
delt ning kaheksalt valla- ja 
kahelt linnavalitsuselt. Män-
gupaikadeks olid kultuuri- 
või haridusasutuse saalid. 
Mänguvoorude sujuva kor-
raldamise tagasid kohalikud 
kultuurijuhid, ennastsalgava  
eestvedajana toimis Karksi 
valla kultuurikeskuse juhata-
ja Kai Kannistu. Väärib mai-
nimist, et eri võistkondades 
tegid kaasa peaaegu kõikide 
Mulgimaa omavalitsuste 
juhid.   

Mine tea, vast õnnestub 
haldustormi vaibumise järel 
jälle uusi nuputamistalguid 
ette võtta! 

oLav renno
žürii liige

 vana-Kariste külaseltsi üld-
koosolekul seltsimajas 10. 
aprillil vaadati tagasi  möö-
dunud aastale ja tehti tule-
vikuplaane. halliste valla 
teemadel olid kõnelemas 
vallavanem ene Maaten ja 
volikogu esimees andres 
rõigas.

Koosoleku eel istutati kü-
laseltsi juhatuse esimehe 
Anneli Aasna algatusel selt-
simaja esisele haljasalale kaks 
väikest kasepuud. Puukesed 
pandi mulda kahele poole 
vägevat kändu, mis on jä-
rele jäänud eelmisel sügisel 
talgutel maha saetud seest 
pehkinud olnud kasehiigla-
sest. Istikud oli oma Nõmme 
talu krundilt välja kaevanud 
ja annetanud seltsi liige Elle 
Paumere.

Enne päevakorra juurde 
asumist kuulati Halliste val-
lavanem Ene Maatenit, kes 
andis ülevaate Halliste valla 
lähitulevikust seoses eelseisva 
haldusreformiga. Vallava-
nem rõhutas, et vastavalt 
Abja, Halliste ja Karksi valla 
ühinemislepingule jätkavad 
kõik praegused allasutused 

pärast oktoobris toimuvaid 
kohalike volikogude valimisi 
nelja aasta kestel tööd endi-
selt. Ühisvalla nimeks saab 
Mulgi vald, mille on heaks 
kiitnud ka regionaalminis-
ter. Valla juriidilise aadressi 
otsustab uus Mulgi valla 
volikogu. Vajalikke teenuseid 
osutatakse elanikele parima 
kättesaadavuse tagamiseks 
nelja järgneva aasta kestel 
edasi nii praeguses Abja, Hal-
liste ja Karksi vallamajas kui 
ka Mõisaküla linnavalitsuse 
hoones. Eelarve ja finantsid 
on seejuures ühised.

Vallavanem ja vallavoli-
kogu esimees Andres Rõigas 
selgitasid külarahvale lisaks 
võimalusi seltsimaja hoone 
külaseltsile üleandmiseks. 
Kuna tegemist on vallava-
raga, otsustab selle tasuta 
külaseltsi bilanssi andmise 
või müümise vallavolikogu. 
Vallavanema sõnul tuleb kü-
laseltsil hiljemalt juunikuuks 
esitada volikogule otsustami-
seks väga hästi põhjendatud 
taotlus. Oldi üksmeelel selles, 
et nii nagu praegu, vajab 
külaselts seltsimaja ülalpi-

damiseks vallalt toetust ka 
peale selle omanikuks saa-
mist. Siiani on Anneli Aasna 
hinnangul Vana-Kariste küla-
seltsi suhted Halliste vallaga 
olnud head. Vald on toetanud 
külaseltsi igal aastal tänu-
väärselt  tegevustoetusega ja 
leidnud raha seltsi projekti-
toetuste omafinantseeringu 
katmiseks. 

 
Eelolevaks suveks on Va-

na-Kariste külaselts üldkoos-
oleku otsusel nõus seltsimaja 
teise korruse ruume taas 
välja rentima. Ruumide ren-
timiseks oma ukrainlastest 
hooajatööliste majutamiseks 
on huvitatud kaks kohalikku 
aiandustootjat. Anneli Aasna 
sõnul on kavas seltsimaja 
teisele korrusele projektiraha 
toel välja ehitada köök ja teha 
ööbimisruumides sanitaarre-
mont. Maja esimesel korrusel 
vajab parandamist ka ühe 
ruumi põrand.

„Esimese korruse köögi 
aga saime projektiraha toel 
korda, mille üle on väga hea 
meel. Korras köök loob või-
malused nii ürituste korralda-
miseks kui ka näiteks saame 

taotleda köögi tunnustamist, 
et siis kohalikud aiandustoot-
jad võiksid oma toodetud 
aiaviljast kasvõi linnarahvale 
hoidiseid valmistada,“ kõne-
les Aasna. 

Külaseltsi möödunud aas-
ta ettevõtmiste reas väärivad 
eeskätt meenutamist Vana-
Kariste sõprade laagri nime 
kandnud suvine lastelaager, 
laste sügisene huvireis Vil-
jandisse, talvisel ajal ilutee-
nuste pakkumise päevad, 
maleturniir kus osalesid naa-

bervaldade maletajad. Sa-
muti kevadised ja sügisesed 
heakorratalgud, jaanipäeva 
ja jõulude tähistamine. Las-
telaager toimub ka eeloleval 
suvel. Sügisel saavad naised 
soojaks köetud seltsimajas 
taas üheskoos näputööd teha, 
mehed lauamänge mängida. 
Korraldatakse jätkuvalt hea-
korratalguid jne. 

Tänavu septembris täitub 
120 aastat kirjanik Agnes 
Taari sünnist kunagises Maru 
koolimajas. Sünniaastapäe-

va tähistamiseks on Vana-
Kariste külaselts esitanud 
projektitaotluse infotahvli 
valmistamiseks ja paigalda-
miseks kirjaniku sünnipaika. 
Korraldatakse ka koolimaja 
ümbruse heakorratalgud. 

Koosoleku lõpul kutsus 
Anneli Aasna kõiki pakkuma 
välja ideid huvitavate Vana-
Kariste teemaliste meenete 
valmistamiseks, et neid kü-
lalistele kinkimiseks tellida. 

 
MeeLis sõerd
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Kõlas Mulgi kilva lõppakord

Vana-Kariste külaselts pidas aru

Osalenud võistkondade suure tänu teenis ära V Mulgi mälumängu žürii koosseisus (vasakult):  
Anne Pai, Olav Renno, Kai Kannistu, Anne-Ly Ütsik, Alli Laande, Enno Liiber ja Piia Mänd. 

Sügisel maha saetud seest pehkinud kasehiiglase asemele istutasid Vana-Kariste külaseltsi 
naised Anneli Aasna (2. paremalt) algatusel enne koosolekut seltsimaja ette kaks väikest 
kaseistikut. Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Anna Leena Tae
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       ÕNNITLEME!
ANNELI LOITE ja TIIT IMALA –  

8. IV sündis perre poeg EGERT-MEELIS. 
               Halliste vallavalitsus

TRIIN TEEARU-SELI ja KAIDO SELI –  
13. IV sündis perre poeg JOOSEP.                      

Mõisaküla linn tunnistati 
tänavu viljandimaa tervist 
toetava omavalitsuse tiitli 
vääriliseks.

„Selle tiitli pälvimine oli 
meile meeldivaks üllatuseks,“ 
tõdes Mõisaküla linnapea Er-
vin Tamberg. Koos Mõisaküla 
tervisemeeskonnaga võttis ta 
tunnustuse vastu tervisefoo-
rum-tänupäeval, mille Viljan-
di maavalitsuse tervisetuba 
korraldas 5. aprillil Viljandi 
Grand Hotellis maailma ter-
visepäeva tähistamiseks. 

Tervisetoa hinnangul vää-
rib Mõisaküla maakonna 
tervist toetava omavalitsuse 
nimetust mitmel põhjusel. 
Tegemist on ühe esimese 
piirkonnaga maakonnas, 
kus koostati terviseprofiil, 
mis kaardistab linna elani-
ke tervise hetkeolukorra ja 
seda mõjutavad tegurid ning 

määratleb linna peamised 
probleemid ja meetmed prob-
leemide lahendamiseks.

Üle kümne aasta on Mõi-
sakülas linna sotsiaalkomis-
joni ja allasutuste koostöös 
korraldatud regulaarselt igal 
kevadel ja sügisel toimuvaid 
tervisepäevi. Kohapealne 
tervisemeeskond suhtleb 
järjepidevalt maakonna ter-

visedendajaga ning alati lei-
takse võimalusi Mõisaküla 
elanike tervise toetamiseks. 
Lisaks tegutsevad Mõisakülas 
tulemuslikult noortekeskus ja 
eakate inimeste käsitöötuba.

„Oleme koostöös sotsiaal-
komisjoni ja kultuurimajaga 
tervisepäevi korraldanud 
juba alates 2006. aastast, meil 
on väga tubli ja koostööval-

mis tervisemeeskond, “ rääkis 
tervisepäevade üks kauaseid 
alustalasid Mõisaküla linna 
sotsiaal- ja noorsootöö spet-
sialist Marina Raid.

„Mõisaküla tervisepäevad 
on rahvarohked ja mitmekesi-
sed.Inimesed lausa nõuavad 
nende korraldamist, küsides 
tihti, et millal järgmine ter-
visepäev toimub,“ ütles üks 
tervisemeeskonna aktiivse-
test liikmetest Urve Tehver. 

Tänavukevadine Mõisa-
küla tervisepäev toimub juba 
23. aprillil. Tervisepäevale 
eelnes vahetult tervisenädal, 
mille kestel kutsuti rahvast 
mitmel moel liikuma, toi-
mus rattamatk Pajumäe tallu, 
varahommikune jalgsiretk 
päikesetõusu tervituseks, sai 
oma  tervisenäitajaid kont-
rollida jne.

MeeLis sõerd

MõisaKÜLa KULtUUri-
Majas 
• 22. IV kl 15 salongiõhtu 
„Armastuse valguses“. Lau-
lab Pärnu Vanalinna koo-
lituskeskuse naisansambel 
Merileid, juhendaja Annely 
Kuningas. 
• 9. V kl 15-15.30 loodus- ja 
energiatoodete müük. 
• 12. V kl 18 emadepäeva 
kontsert. Esinevad lasteaia- 
ja koolilapsed. 
• 13. V kl 20 hüvastijätupi-
du kapitaalremonti mineva 
kultuurimajaga. Esinevad 
taidlejad. Toimub oksjon 
kultuurimaja vanadest asja-
dest uue sisustuse soetamise 
heaks. Vana põranda tantsi-
tab katki ansambel Dolore. 
Pääse ette tellides 7 eurot, 
koha peal 10 eurot.  Info ja 
tellimine tel 525 6049.

haLListe  
rahvaMajas 
• 28. IV kl 20 tantsuga  
k e v a d e s s e .  M ä n g i b 
a n s a m b e l  H e a  S t o r y. 
P ä ä s e  e t t e  t e l l i d e s  
8 eurot, koha peal 12 eurot.  
• 11. V kl 18 emadepäeva 
kontsert. Esinevad kooli-
õpilased. Info ja tellimine 
tel 5256 049.

haLListe annatares 
• 10. V kl 19 abja ehh-
teatri etendus „Sõdalane“. 
Lavastaja A. Linnupuu.  
Pääse 6 eurot. 

KULLa LeeriMajas 
(raamatukogus) 
• 26.  IV kl 16 pajatab  
Kalle gaston oma india-
reisi muljeid.   

KaarLi rahvaMajas  
• teisipäeviti kl 19 zumba.  
• 6. V kl 11 talgud rahva-
maja juures.  
Info tel 5886 1997.

UUe-Kariste rahva-
Majas 
• 31. V kl 19 klubi 60+ 
hooaja lõpupidu. Info tel 
5348 2842.

MULgi KÜLa- 
MUUseUMis 
• 19. V kl 20–24 muuseumi-
öö „Öös on mänge. Info tel 
520 4205, eda.niin@mail.ee .

õisU raaMatUKogUs 
• 28. IV-ni raamatukogu 
lahtiolekuaegadel avatud 
näitus „Kultuurilugu  
kivis“. Näitus tutvustab  
14 tuntud Eesti kirjandus- 
klassikut ja nendega  
seotud paiku.  
Info tel 5347 9732.

Kuhu minna

Mõisaküla toetab elanike tervist

Mõisaküla raamatukogus 
kohtusid 4. aprillil sõprus-
ringis kohalikud läti keele 
õppijad eesti keele õppijate-
ga Lätimaalt ruhjast.

„Meil oli väga tore kok-
kusaamine. Ruhjast oli eesti 
keele õppureid külas kuus 
ja meie omasid samuti pool 
tosinat,“ kõneles Mõisaküla 

raamatukogu juhataja Evi 
Oissar. „Ühiselt kaeti uhke 
pidulaud ja algas omavaheli-
ne suhtlemine kahes keeles,“ 
lisas ta. Õhtu edenedes lasti 

kõlada ka läti- ja eestikeelsetel 
tuntud lauludel. Kitarril saatis  
Mõisaküla keeleõpperühma 
kuuluv Udo Jakobson. 

„Saime omavahel tutta-
vaks ja plaanime edaspidist 
koostegevust jätkata. Küll on 
vahva, et Ilga Suurmets meil 
ikka nii tubli juhendaja on!“ 
lausus Oissar.

Mõisakülas elav lätlanna 
Ilga Suurmets juhendab nii 
eesti keele õppijaid Ruhjas 
kui läti keele huvilisi Mõi-
sakülas. Ruhjas õpetab ta 
naaberkeele huvilisi juba kol-
mandat hooaega, Mõisakülas 
alates läinud sügisest.

MeeLis sõerd

Kohtusid naaberkeelte õppijad

Ajalehe Lõuna-Mulgimaa märtsikuu väljaande 
teisel leheküljel ilmunud kirjutises sisalduvast 
Halliste valla aukodanike loetelust on kahetsus-
väärselt välja jäänud 2013. aastal selle austava 
nimetuse pälvinud Rein Tarkus.

Toimetaja Meelis Sõerd palub vabandust. 

• 24. märtsil kella 21.32 ajal põles Abja vallas Umbsoo 
külas lahtise leegiga traktor ning selle kõrval kilehunnik. 
Päästjad kustutasid tulekahju kella 22.31. Traktor prakti-
liselt hävis tules.

• 4. aprillil kella 14.53 ajal põles Mõisakülas linnas Paju 
tn piirkonnas mõnesaja ruutmeetri ulatuses kulu, mille 
päästjad kustutasid. 

• 4. aprillil kella 23.28 ajal põles Mõisaküla linnas Raud-
tee tn lahtise leegiga tühjalt seisev ja varemgi põlenud 
barakk. Päästjad kustutasid tulekahju kella 3.25.

• 5. aprillil kella 11.29 ajal põletas elanik Õisu alevikus 
lõketes vanu kände, millest süttis omakorda pool hektarit 
kulu ja tuli ohustas hooneid. Päästjad kustutasid tulekahju 
ligi tunni ajaga. Päästjad hoiatavad, et lõkete põletamisel 
tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Tuulise ilmaga on 
lõkkepõletamine keelatud.

• 8. aprillil kella 19.47 ajal süttis Abja-Paluoja linnas Aia 
tn hooletust lõkkepõletamisest paarkümmend ruutmeetrit 
kulu, mille päästjad kustutasid. Lõket põletavale naisele 
selgitati, et tema ülesanne on tagada, et põleng ümbrusele 
ei leviks. Selleks tuleb lõkkease mittepõleva pinnase või 
kividega ümbritseda, lõket valvata ja hoida käepärast 
esmased kustutusvahendid. 

• 10. aprillil kella 18.05 ajal põles Abja-Paluoja linnas 
Põhja tn mõnikümmend ruutmeetrit kulu.

• 12. aprillil kella 16.47 ajal põles Abja vallas Põlde külas 
hektari ulatuses kulu.

 Päästeamet

• Halliste vallavalitsus teatab, et valla  
ametnikud asuvad ja töötavad uuel aadressil 
Kulla külas Kulla leerimajas.
Telefoninumbrid ja e-posti aadressid ei ole 
muutunud.

• Halliste raamatukogu ja postipunkt Kul-
la  leer imajas  on  avatud E,T,N k l  10-17,  
K kl 10-18 ja R kl 10-16. Tel 436 3118.
Halliste postipunktis on võimalik tehingute eest 
maksta nii sularahas kui ka kaardiga.

112Vabandus

TEATED

Mõisaküla linnavalitsus

Mõisaküla tervisepäevade tunnustust väärivate kauaste 
eestvedajate hulka kuuluvad ka sotsiaaltöötaja Marina Raid 
(paremal) ja Maarika Siigur.                                      

Eesti keelt õppivad entusiastlikud Ruhja daamid kohtumisõhtul Mõisaküla raamatukogus.                                   

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Evi Oissar.

Foto: Meelis Sõerd.

Mõisaküla tervisepäev on 
23. aprillil
Tervisepäeva kava:

• kl 11-14 registreerimine Mõisaküla kultuurimajas
• kl 11-12 vererõhu ja veresuhkru mõõtmine kultuuri-
majas
• kl 11-14.30 lastele batuut õues (vihma korral 
noortekeskuses)
• kl 11-12 õhupüssist täpsuslaskmine
• kl 12-12.45 erinev liikumine terviserajal (vihmase 
ilma korral võimlemine saalis)
• kl 13-14 toitumisnõustamine – tervislikud smuutid 
(GreenyMe)
• kl 14-14.45 eneseabistamise võtteid (Irma Somelar)
• kl 14.45-15 väike kehakinnitus, auhindade loosimine. 
NB! Kõigi registreeritud osavõtjate vahel loositakse 
välja väärt peaauhind!

TervISepäev oN TaSuTa. TuLe Ja NauDI!
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Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa 
tellimusi 2017. aastaks võtavad vastu kõik Eesti postiasutused.
Ajaleht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli), so. 11 numbrit aastas. Lõuna-
Mulgimaa (indeks 00927) jooksva kuu väljaannet saab tellida kuni 10. 
kuupäevani.
 Leheeksemplar maksab 26 senti. Lehe tellimishind kolmeks kuuks on 78 
senti, kuueks kuuks 1,56 eurot jne. Aastatellimus maksab 2,86 eurot.  
Lõuna-Mulgimaa on pdf-failina programmi Adobe Reader abil loetav ka 
internetis kohalike ajalehtede hulgast, samuti veebilehtedelt www.abja.ee, 
www.halliste.ee ja www.moisakyla.ee.

Tellige ajaleht Lõuna-Mulgimaa ja kodukandi uudised tulevad koju kätte!

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 meelis.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.

ABJA 
PESUMAJA

PAKUB KIIRET JA 
KVALITEETSET TEENUST
Kui vajate, et teie voodipesu, padjad, tekid, rätikud,
laudlinad, kardinad jm oleksid puhtad, värske  
ilmega ja korralikult triigitud, siis olete õiges kohas.

Lisaks pakume vaipade keemilist puhastust.
 

Info: tel 5650 4470, info@abjapesumaja.ee 
www.abjapesumaja.ee 

KUULUTUSED

 Pärnu Taimelaat • www.taimelaat.ee Pärnu Taimelaat • www.taimelaat.ee Pärnu Taimelaat • www.taimelaat.ee

SELLE 
REKLAAMIGA PÄRNU TAIME-LAADALE SISSEPÄÄS TASUTA12.–13.05.2017

Posti tn 3A, Abja muuseumi taga,
avatud teisipäevast reedeni kl 10-17

• Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.  
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

Istuta sinagi oma puu!

 H a l l i s t e  v a l l a s  Po r n u s e 
kü las pais järve ääres to imub  
24. aprillil kl 12-15 „Teeme ära!“ 

talgute raames puude istutamine.
Talgute „Istuta sinagi oma puu!“ eesmärgiks on rajada järveäärsele 

heinamaale Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks okas- ja lehtpuudest park. 

Taimed tähistatakse nimetikukestega. Nii saavad talgulised hiljem enda 

istutatud puude kasvamist jälgida. Talgulistele tänuks väike meene.

Kogunemine järve ääres ujumiskohas kl 12. Kaasa võtta sobivad 

riided, jalatsid, töökindad ja terava otsaga labidas.   

Lähem info: Anneli Pälsing (tel 502 4315, e-post anneli@halliste.ee ).

„Teeme ära!“ talgutel 6. mail osalemise võimaluste kohta 
mujal Mulgimaal vt  www.teemeara.ee .

avaTuD oN haJaaSuSTuSe proGraMMI 
2017. aaSTa TaoTLuSTe voor

Viljandi Maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse programmi 
taotlusvooru Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, 
Suure-Jaani, Tarvastu ja Viljandi vallas. Taotlusi võetakse 
vastu 10. aprillist kuni 12. juunini. 
Programmi eesmärgiks on tagada head elutingimused 
hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavatele peredele. 
Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele 
saab taotleda toetust hooneteväliste vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamiseks. 
Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, 
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud 
tegevusi. 
Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. 
Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest 
kuludest ning taotleja omafinantseering väiksem kui 33,33%. 
Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti 
eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on 
saanud hajaasustuse programmidest toetust perioodil 2012-
2016, siis arvestatakse varem saadud toetus uuest võimalikust 
toetusest maha. Siinkohal on oluline silmas pidada, et iga 
valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed 
ja elekter) jaoks võib toetust saada üks kord – ka sel juhul 
võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi. 
Taotluste menetlemine ja hindamine ning toetuse eraldamise 
otsustamine toimub kohalikes omavalitsustes. Maavalitsuse 
ülesandeks on taotlusvooru avamine, programmi rakendamise 
üldine koordineerimine, kohalikele omavalitsustele eraldatava 
riigipoolse toetuse rahajaotuse kehtestamine ning kontrolli 
teostamine vahendite kasutamise sihipärasuse üle. 
Hajaasustuse programmi rahastavad riik ja kohalikud 
omavalitsused.
Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on 
kättesaadav Viljandi maavalitsuse ja programmis osalevate 
valdade veebilehtedelt.

Toetatakse kogukondade  
turvalisust
Viljandi maavalitsuse teatel saab kogukondliku turvalisuse 
maakondlikku toetusvooru taotlusi esitada 2. maini 2017.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru  
eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus  
inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukon-
nad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, 
kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutse-
mise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning 
nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korra- 
rikkumistele ja kuritegudele.
Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud 
mittetulundusühingud, sihtasutused, usulised ühendused 
ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku 

omavalitsuse üksused. 

Toetatakse taotlusi, mis 

• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise 

elukeskkonna loomisel 

• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate  

ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad  

võrgustikupõhist koostööd) 

•  aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.  

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. mail 2017 kell 16.30  
e-postiaadressil info@viljandi.maavalitsus.ee või  
paberkandjal viia Viljandi maavalitsusse käsipostiga  
hiljemalt kell 16.30 või saata posti teel Viljandi  
maavalitsuse postiaadressile Vabaduse plats 2 Viljandi 
71020 (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning 
taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumis-
kohad on leitavad aadressil http://www.kysk.ee/taotlus-
voorud/tur17. Tehniline lisainfo: Küllike Kütt, Viljandi 
maavalitsus, tel 433 0402; 53 408 335, e-post  
kyllike.kytt@viljandi.maavalitsus.ee

Sisuline, taotluse koostamise abi:  

Viljandimaa arenduskeskuse MTÜ konsultant Jaanika 

Toome, tel 433 0446; 57 880 245,  

e-post jaanika.toome@viljandimaa.ee

Pereliikme hooldus-
vajadus toob kaasa lä-
hedaste uue tööjaotuse 
ja suurendab vastutust; 
omastehooldus lisab uusi 
tegevusi, abistamist ja jä-
relevalvet, hooldustoi-
minguid, abi- ja hooldus-
vahendite kasutamist ja 
eeldab koostööd erinevate 
asjatundjatega nii sotsiaal- 
kui tervishoiuvaldkonnast. 

Vajalike oskuste ja 
teadmiste tarbeks ning 
olemasolevate sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuste seas 

orienteerumiseks ongi 
mõeldud omastehoolduse 
nõustamiskabinet. Nõus-
tamist viivad läbi selleks 
erialaselt hästi ette valmis-
tatud omastehooldajad või 
lähedase hooldajad, kes on 
tegelenud sarnaste prob-
leemidega ise ja on saanud 
lisaks vastavat koolitust. 
Üheskoos pereliikmetega 
analüüsitakse hooldusega 
tekkinud olukorda ja otsi-
takse lahendusi. 

Nõustamine lähtub  
põhimõttest, et:

• hea omastehooldus ei 
ole iseenesestmõistetavus 
ega pea olema eneseoh-
verdus; 

• lähedase hooldamine 
ei ole omastehooldaja ai-
nus elu sisu ega elu mõte; 

• omastehooldajal on 
õigus: 1) enda elule ja ene-
seteostusele 2) puhkusele, 
rõõmule ja rahulolule 3) 
igakülgsele teabele 4) saa-
da vajalikke koolitusi 5) 
asjatundlikule juhendami-

sele nii koduses keskkon-
nas hoolduskoormusega 
toimetulemiseks kui ka 
enda jõuvarude täienda-
miseks.

Omastehooldaja roll on 
muutunud keeruliseks? 
Võta ühendust (tel 506 
8822, e-post info@omaste-
hooldus.eu ) ja tule nõus-
tamisele Maramaa kliini-
kusse (Viljandi, Maramaa 
puiestee 5) igal neljapäeval 
kl. 13-16.
täiendav info:  
www.omastehooldus.eu

Eesti Puuetega Ini-
meste Koda koostöös 
sihtasutusega Õigustee-
nuste Büroo alustab ap-
rillist 2017 õigusnõusta-
mise teenuse pakkumist 
keskmise, raske või sü-
gava puudega inimestele. 
Erivajadusega isiku elu-
kondlike õigusküsimuste 
lahendamiseks võivad 
sihtgrupi esindajatena 
nõustamisele pöörduda 
ka sihtgrupi hooldajad 
või pereliikmed. 

Teenuse eesmärgiks 
on tagada erivajadustega 
isikutele õigusnõustami-
ne ja abistamine igapäe-
vasel ametiasutustega 
suhtlemisel ning asjaaja-
misel. 

Õigusabi tagatakse 
elukondlike õigusmu-
rede lahendamisel: võ-
lad, eluase, pereasjad, 
tööasjad, toetused jms. 
kohtumisega õigusnõus-
tamisega (vajadusel ka 
veebisilla vahendusel 

(Skype)), õigusinfot saab 
küsida telefonitsi ja vee-
binõustamise teel.

 Viljandimaal paku-
takse teenust Viljandi 
Puuetega Inimeste Nõu-
kojas (Posti tn 20, Vil-
jandi) iga kuu kolman-
dal esmaspäeval alates  
17. aprillist. 

Teenus on sihtgru-
pile tasuta. Vajalik on 
eelregistreerimine SA 
Õigusteenuste Büroo  

telefonidel: 601 5122 või 
53 850 005 (SMS).

Vajadusel on võimalus 
kasutada nõustamisprot-
sessis viipekeeletõlki.

Täpsem info teenuse 
kohta on leitav EPIKoja 
veebilehelt: http://www.
epikoda.ee/tegevus/oi-
gusnoustamine .  

Nõustamiskabinet, kellele?

Tasuta õigusabi puudeinimestele


