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Kooliaasta on läbi saanud 
ja Abja gümnaasiumi lõpe-
tab järjekordne lend ning 
uued nimed kirjutatakse 
vilistlaste nimekirja. Lõ-
puaktused toimuvad Abja 
gümnaasiumis 22. juunil. 

Enne lõpupidusid olid 
gümnaasiumi ja 9. klassi 
lõpetajad kutsutud val-
lavanema vastuvõtule. 
Vallavanem soovis kõigile 
kordaminekuid ja indu 
edasiõppimiseks. Iga lõpe-
taja sai vallavanema käepi-
gistusega koos tänukaarti, 
pastaka ja väikese raha-
ümbriku.  

Abja gümnaasiumi 12. 
klassi lõpuaktus toimub 22. 
juunil kell 15. Peale edukalt 
sooritatud eksameid lõpe-
tavad Abja gümnaasiumi 
klassijuhataja Linda Men-
ningu  juhendamisel Caro-
lin Aduson, Heido Avald, 
Karl Elblaus, Jaanus Hugo 
Ermits, Kaisa Kiilaspä, 
Kristjan Kippus, Meeliann 
Kosk, Kerli Krusberg, Helis 
Lehtsaar, Rasmus Metste, 

Kevin Raal, Regin Rappu, 
Merili Raud, Grethel See-
gel, Janek-Jürgen Tammai, 
Laura Tukk, Mariel Unt, 
Kelly Vahtramäe, Mirell 
Veidenberg, Gristi Villem 
ja Kelli Välba.

Abja gümnaasiumi 9. 

klassi lõpuaktus toimub 
22. juunil kell 12, mil lõpu-
tunnistused  saavad Kad-
di Berggrünfeld, Kristyn 
Jakobson, Joel Jänes, Teet 
Jüris, Merilin Kalamis, Jako 
Kalda, Kenri Kandla, Kul-
dar Kask, Kevor Palulill, 

Patrick Purtsak, Gerhard 
Põllumäe, Karl-Erik Siren-
di, Helari Tehver, Andro 
Toomi ja Samantha Volko-
va. Klassijuhatajaks Katrin 
Ots.

Palju õnne kõigile lõpe-
tajatele ja tuult tiibadesse!

Abja gümnaasiumi lõpetajad 
käisid vallavanema vastuvõtul

 3. juunil kogunes maa-
konna kultuurirahvas Vil-
jandisse selle aasta tähtsa-
male kultuurisündmusele 

maakonnas – Viljandimaa 
laulu- ja tantsupeole, mis 
kandis pealkirja „Vaade 
koduaknast“. Peo kavas oli 

palju laule ja tantse 2017. 
aasta XII noorte laulu- ja 
tantsupeo „Mina jään“ re-
pertuaarist. Noortega koos 
olid laulukaare all ning 
tantsuplatsil ka täiskasva-
nute kollektiivid. Rong-
käigust läbi Viljandi linna 
ja vahvast peost ei jäänud 
kõrvale ka Abja valla laul-
jad ja tantsijad, kes aasta 
ringi aktiivselt proove tei-
nud. Kultuurimaja esin-
dasid naiskoor Õbeäidsme 
lauljannad koos koorijuht 
Tiiu Sommeriga, kes juha-
tas naisühendkoori laulu 
„Üle Maarjamaa“  ja nais-

rahvatantsurühm Wallatud  
tantsijad Aime Vilu juhen-
damisel. Abja gümnaasiumi 
tubli koorijuht Kadi Kask 
viis peole 3 koori: mudi-
las-, laste- ja poistekoori 
ja juhatas ühendpoiste-
koori laulu „Poiste laul“.  
3.–4. klasside rahvatant-
surühma Tantsujalakesed 
tantsijatele õpetas tantsud 
selgeks Viive Niinemäe. Oli 
igati meeldejääv ja rõõmu-
rohke sündmus osalejatele 
ning ka publikule.

ÜLLe RõigAs

vallavanema veerg

Gümnaasiumilõpetajad vallavanema vastuvõtul. Foto: Lauri Sepp

Foto: Kevin Kohjus

Käes on juuni - jaanikuu.Vaatamata jahedatele ilmadele ja 
hoovihmahoogudele on siiski käes rohelusest pakatav 

suvi.  Juunikuu  14. päev on suurküüditamise kurb aastapäev, 
päev mil tuhanded süütud inimesed rebiti välja oma kodudest 
ja paisati ebainimlikesse tingimustesse võõrsile. Paljud inimesed 
jätsid võõrsile oma elu ja enamik oma tervise. Oleme tänasel 
päeval vabas Eestis ja peame tegema kõik selle nimel, et mitte 
kunagi ei saaks toimuda midagi nii koletuslikku. Võidupüha 
ja jaanipäev, koolide lõpuaktused särasilmsete noorte ja nende 
rõõmsate vanematega teevad juunikuu päevad taas helgemaks.

Pool aastast on juba möödas aastast, mis toob muutusi nii 
omavalitsuse, kui ka siin elavate inimeste ellu. Olen kindel, et 
inimesed soovivad, et uue ühendvalla, Mulgi valla, moodusta-
vad omavalitsused säilitavad, hoiavad ja arendavad oma piir-
kondade identiteeti. Öeldakse ju, et erisused rikastavad. See on 
ju siis ka kiiduväärt, kui Mulgi valla Abja piirkond, Mulgi valla 
Halliste ja Karksi piirkond ning Mulgi valla Mõisaküla hoiavad 
ja arendavad oma traditsioone, omavalitsustes aastatega tekki-
nud väärtusi. Igale piirkonnale jäävad alles nii lipp kui ka vapp. 
Igas piirkonnas peetakse oma jaaniõhtut ja vabariigi aastapäe-
vaaktust, paljusid teisigi omaseks 
saanud ja traditsiooniks muutunud 
üritusi. Igasse omavalitsusse jäävad 
inimestele omased asutused, mis 
tagavad hea teenindustaseme ning 
turvatunde.

Head võidupüha!  Rõõmsat sõna-
jalaõie otsimist!

PeeteR RAhneL
Abja vallavanem

Abja naisrühm Wallatud tantsu ootel.

Abja valla kollektiivid maakonna laulu- ja tantsupeol

Kutsume Abja suvepäe-
vade esimesel õhtul kõiki 
armsaid abjakaid avama 
oma kodukohvikuid nelja-
päeval 13. juulil kell 17.00 
(võib ka varem) kuni 21.00.

Tore katsetus eelmisel 
aastal  tõestas, et meil on 

hakkajaid inimesi, kes su-
vekohvikukultuuri juba 
nakatunud  ning nende 
abil avanes 4 ühe õhtu sa-
longi, milledes igas kõlas 
boonusena ka muusika. 
Hea algus andis jõudu jät-
kata kohtumisi sumedas 
suveõhtus, nii et andke oma 

kohviku avamisest julgelt 
teada aadressil abjakul-
tuurimaja@gmail.com või 
FB-s 3. juuliks. Tekkivatele 
küsimustele vastame hea 
meelega!

Õhtu lõppeb Abja kul-
tuurimajas pensionäride 
näitetrupi Kolmas Voorus 

etendusega „Elu on – otsast 
teise“ vaatamisega. Pilet 5 
eurot, kohvikupidajatele 
tasuta.

tiiu sommeR
Abja kultuurimaja 

juhataja

Abja kodukohvikute õhtu tuleb taas
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Pelgulinna gümnaa-
siumi kunstiklassi noored 
veetsid nädala Abja-Paluoja 
vahel ringi luusides, et 
kohalikku elu jäädvusta-
da. Töödel on kujutatud 
erinevaid Abja elu aspekte. 
Kunstiteostel on kujuta-
tud loodust ja kohalikke 
inimesi. Samuti hinnati 
erinevate söögikohtade 
atmosfääri ning pandi kirja 
Abja muinasjutt. Maalides 
eksperimenteeriti erineva-
te maalimisvõimalustega. 
Värvi paberile kandmiseks 
kasutati juukseid, varbaid 
ning laupäeva õhtul sün-
disid õpilaste käe all ühiselt 
ketšupi-majoneesi maalid 
looduslikke lisanditega. 

Pühapäeva õhtul kor-
raldati kooli staadionil 
Noolegrupi eesvedamisel 
aktsioon, mille käigus õpila-

sed vedasid kogu staadioni 
ulatuses valgeid linte laiali, 
ning seejärel korjati need 
enda keha ümber keeruta-
des kokku. Selline meele-
olukas üritus pakkus palju 
lõbu osalejatele ning äratas 
ka kohalike tähelepanu. 

Mõnedele linnalastele 
tekitas siinviibimine ka 
raskusi, seega on kujutatud 

kunstitöödel nii koduigat-
sust ja ebaõnnestumise 
frustratsiooni kui ka sääs-
kede armeed, kes nende 
elude kallale kippusid. Pä-
rast tihedaid tööpäevi ja 
magamata öid pandi Abja 
kultuurimajas välja näitus 
õpilaste kunstitöödest. 

Pelgulinna gümnaasiu-
mi kunstipraktika on 10. 

ja 11. klasside iga-aastane 
traditsioon, mille käigus 
minnakse oma harjumus-
pärasest keskkonnast välja, 
et oma tähelepanu fokus-
seerida ja  kunstiteadmisi 
tugevdada. Rohkem infot 
ja fotosid leiab FaceBooki 
lehel ’Pelgulinna kunst’. 
https://www.facebook.com/
pelgulinnakunst/

Pelgulinna gümnaasiu-
mi kunstipraktikat juhen-
dasid Triinu Jürves, Annika 
Tonts, Liisa Kivi, Villem 
Jahu ja Kaarel Kütas. Soo-
viksime tänada armsaid ko-
halikke inimesi, kes kunsti-
praktikute siinviibimise nii 
meeldivaks muutsid. 

siLjA KeRstin 
RebAne 

kunstiüliõpilastest 
praktika vaatleja

19.05.2017
1. Kinnitati Abja Gümnaasiumi direktori konkursitulemused.
2. Arutati maaküsimusi.
3. Anti nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks (lastekait-
sepäev)
4. Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi.
5. Otsustati toimetulekutoetuse maksmine vastavalt sotsiaal-
hoolekande seadusele.

07.06.2017
1. Mulgi valla volikogu valimisteks moodustati valimisjaos-
konnad ja määrati kindlaks nende piirid.
2. Kinnitati projekteerimistingimused Järve tn 1 Abja Haigla 
laiendamiseks ilma detailp-laneeringut koostamata.
3. Arutati maaküsimusi.
4. Otsustati vajaduspõhise peretoetuse maksmine vastavalt 
sotsiaalhoolekande seaduse-le.
5. Anti ehitusluba OÜle Abjak.
6. Anti nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks (Abja suve-
päevad 2017).
7. otsustati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
8. Valla eelarvelistest vahenditest eraldati raha koolitoetuste 
maksmiseks (gümnaasiumi lõpetajatele, põhikooli lõpeta-
jatele, esimesse klassi astujatele)
9. Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

AbjA VALLAVoLiKogu

AbjA VALLAVALitsus

omAVALitsusKRooniKA

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

MÄLESTAME
IVAR MASPANOV 
17.02.1935–08.06.2017

Abja kultuurimaja tegemised  
juuni kuni september
Näitused: I korruse fuajees juunis  Anneli Laasi akva-
rellinäitus „Taimemaailma väravas“.     
 Juulis Naiskodukaitse 90. aastapäevale pühenda-
tud näitus.
Augustis-septembris-fotonäitus “Orhideed Hanila 
vallas ja mujal Eestis”.
24.06 Abja jaanipäev
         kell 16.00 „Jaani Karikas 2017“. 
Jalgpalliturniir Abja gümnaasiumi staadionil 
         Abja jaanituli lasteaia taga väliplatsiil
         kell 20.00 Mängud lastele
         kell 21.00 Jaanitule süütamine.  
Seltskondlikud mängud täiskasvanutele. Parimad 
tantsuhitid toob teieni DJ Imre Mihhailov  
18.08 kell 11.00-18.00 Laste Vabariik Keskpargis ja  
Posti tänaval
09.09 kell 9.00-13.00 Abja Sügislaat Keskpargis ja 
Tiigi tänaval

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

18. mai.2017
1. Otsustati Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna 
ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil vali-
misringkonna moodustamine ja mandaatide jaotami-ne.
2. Määrati Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna 
ühinemisel moodustatava Mulgi vallavolikogu liikmete arv.
3. Moodustati  Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna 
ühinemisel moodustata-va Mulgi vallavolikogu valimiste 
korraldamiseks valla valimiskomisjon.
4. Otsustati osaleda mittetulundusühingus Viljandimaa 
Ühistranspordikeskus.
5. Kooskõlastati Mõisaküla Linnavolikogu 16.02.2017 otsus 
nr 6 „Loa andmine vara-liste kohustuste võtmiseks ja hanke 
korraldamiseks“

Abja lehekülg

Abja ujula on avamisest saati populaarne

Noolegrupi lindiaktsioon staadionil. Foto: Silja Kerstin Rebane

Foto: Aita Uuk

„Laste Vabariik“ on Eesti 
Vabariigi 100. aastapäevale 
pühendatud lastele suu-
natud ettevõtmiste sari, 
mille eesmärgiks on oma-
kultuuri tutvustamine ja 
edendamine atraktiivses 
vormis. „Laste Vabariik“ 
seob erinevad valdkonnad, 
toetub väärtuskasvatuse 
põhimõtetele ja pakub las-
tele arendavat ja loovat 
tegevust ning harivat ja 
kvaliteetset meelelahutust. 
Tuuri eesmärk on jõuda 
paljude laste kodupaikade-
ni ja tähistada ühiselt Eesti 
sünnipäevapidu.

„Laste Vabariigis“ on 3 
tegevusala: 

Etenduseala, kus toi-
mub etendus „Kõige parem 
kingitus“. Lisaks etendu-
sele astuvad Abja-Paluojal 
„Laste Vabariigi“ laval üles 
kohalikud lapsed ja noored 

laulu, tantsu ning pillimän-
guga – siin saab vaadata, 
kuulata ja kaasa elada.

Mänguala, mille sisus-
tavad projektis osalevad 
partnerid – elamuskesku-
sed, muuseumid ja teised 
igapäevaselt lastele tegevu-
si pakkuvad partnerid - siin 
saab seigelda, mängida ja 
ise avastada;

Töötubade ala, kus toi-
muvad projekti kaasatud 
partnerite töötoad - siin 
saab ise luua, meisterdada 
ja nuputada. 

„Laste Vabariik“ külas-
tab  Abja-Paluoja linna 18. 
augustil, elamustuur pakib 
ennast lahti keskpargis ja 
Posti tänaval. Lisaks on 
„Laste Vabariiki“ võimalik 
Viljandimaal külastada veel 
16. augustil Võhmas (Kau-
ba tn 1) ning 17. augustil 
Mustlas (Mustla laululava). 

„Laste Vabariik“ on avatud  
kell 11.00–16.00 ning kogu 
programm on lastele tasuta.  

Kõik „Laste Vabariiki“ 
külastavad  lapsed saavad 
endale Laste Vabariigi pas-
si, mis annab tasuta või 
soodustingimustel sisse-
pääsu muuseumitesse ja 
elamuskeskustesse üle Eesti 
– partnerite juurde, kes on 
osalenud „Laste Vabariigi“ 
mänguala loomisel.

„Laste Vabariigi“ elamu-
stuur toimub 2017. aasta 
maist septembrini. Pro-
jekti koordineerib Eesti 
Lastekirjanduse Keskus. 
Asukohtade  koos töö-
partner on Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühendus, 
sündmuste kulgu kajastab 
ERR Lastejaam. Ettevõtmist 
toetavad EV100, Silberau-
to, Kultuuriministeerium, 
Hasartmängumaksu Nõu-

kogu, Avatud Noortekes-
kuste Ühendus, RGB ja 
Büroodisain. Elamustuuri 
läbiviimisesse on kaasa-
tud paljud muuseumid, 
elamuskeskused, maa- ja 
omavalitsused, ettevõtted 
ja head koostööpartnerid 
üle Eesti.

Liisi Rääbus
Abja noortekeskuse 

juhataja

Elamustuur „Laste Vabariik“ tuleb külla

Pelgulinna gümnaasiumi kunstipraktika 
äratas kohalike tähelepanu

16. mail käis koolieel-
ne rühm Viljandis liiku-
mispäeval. See toimus lin-
nastaadionil.

Iga lasteaed pidi läbima 
viis punkti. Meie õppisime 
võrk- ja jalgpalli, ronisime 
järve äärsel võimlemislin-
nakus, tutvusime kanuu 
ja süstaga ning jooksime 
tõkkeid, hüppasime teivast 
ja heitsime ketast. Oli üks 
ütlemata tore päev. 

22. mail külastasime 
Kabli looduskeskust ja käi-
sime läbi õpperaja. Rada oli 
2,2 km pikk ja ringikujuline. 
Rada lookleb läbi Tolkuse 
raba, üle liivaste luidete 

ja jõuab Tornimäele. Mäe 
keskel asus 18 m torn, kust 
nägime Pärnu lahte.

Looduskeskuses tutvu-
sime püsiekspositsiooniga 
lindudest. Pärast saime 
mere ääres joosta ja teha 
pikniku.

26. mail pidasime lõpu-
pidu oma maja 44. lennul. 
Kooliminejaid oli 20. 

Markkus Põder, Anna-
Marita Bokmane, Simona 
Härsing, Tobias Jõgi, Getter 
Kroon, Timo Lepla, Liisa 
Marite Loit, Emma Emi-
lie Lääts, Kimmo-Patric 
Marjapuu, Harri Harald 
Menning, Melissa Metste, 

Marcus Paide, Iko Illimar 
Riid, Hendrik Rahu, Mart-
ha-Marii Sosi, Ketli Steiner, 
Emma Teele Oole, Jarek 
Treier, Mariete Murašin ja 

Rihanna Reimets.
Päikelist suve ja ilusat 

kooliteed!

KeRsti KÜnnAPuu

Viimased toimetused ja käigud lasteaias
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ABJA SUVEPÄEVAD 2017 ja 
VIII MULGIMAA PEALINNA 
AKORDIONFEST
13.-16. juuli 2017

Neljapäev, 13. juuli
17.00-21.00 II Kodukohvikute õhtu
21.00 Abja Kultuurimaja pensionäride näitetrupi Kolmas 
Voorus etendus “Elu on – otsast teise” (Abja kultuurimaja, 
pääse 5 €)

Reede, 14. juuli
11.00-15.00 Avatud Abja muuseum
19.00 Abja suvepäevade ja VIII Mulgimaa pealinna  
akordionfesti avamine, Viktor Tarassovi akordionikontsert 
(Abja kultuurimaja, tasuta)
20.30 Abja EHH-Teatri etendus “Papa” 
(Abja kultuurimaja, pääse 5 €)
22.00 Peoõhtu. Ansamblid Patune Pool ja RetroKiirabi 
(Abja lasteaia tagune väliplats, pääse eelmüügis  
7 € / kohapeal 10 €)

Laupäev, 15. juuli
9.00-15.00 Abja suvepäevade laat (Abja keskpark ja Tiigi 
tänav)
10.00-15.00 noortekohvik, unenäopüüdjate meisterdamine 
(Abja noortekeskuse hoov)
9.00-15.00 II Abja valla koduleivakonkurss ja mulgi pudru 
tegu (Abja päevakeskus)
10.00 Isetegevuslaste kontsert (Abja keskpark)  
10.00 Rongisõit (peatus Abja Haigla ees, pilet 2 €,  
kuni 2 a tasuta)
10.00-14.00 Maanteeameti turvasimulatsioonid (pöörlev 
auto, turvavööstend jne) (Abja bussijaam)
10.00-15.00 Kaltsuvaiba kudumine kangastelgedel, 
õnnenööbi meisterdamise õpituba
(MTÜ Mulgi Ukuvakk)
11.00 Tänavakorvpall (Abja bussijaam)
11.00-15.00 Avatud Abja muuseum
12.00 Abja Rammumees 2017 (Abja keskpark)  
12.00-15.00 Avatud uksed Abja gümnaasiumis -  
Abja hariduselu 123. aastapäev
15.00 VIII Mulgimaa pealinna akordionfesti kontsert  
(Abja keskpark)
17:00 Abja laste näitering “Cipolino” etendus “Buratino” 
(Abja kultuurimaja, pääse 3 €)
18.00 Jalgpalli sõpruskohtumine Abja (Eesti) – JJ Invictus 
(Soome) (Abja gümnaasiumi staadion)
18:30 Abja gümnaasiumi teatritrupi etendus “Godzilla” (Abja 
kultuurimaja, pääse 3 €)
22.00 Peoõhtu-Abja muusikakooli noortebänd,  
ansambel Traffic, Eesti Disko DJ Lauri Hermann  
(Abja lasteaia tagune väliplats, pääse eelmüügis  
10 € / kohapeal 15 €)

Pühapäev 16. juuli
11:00 Rannavõrkpall (Abja paisjärve ääres)
11:00 Medalijooks (Abja paisjärve ääres)
12:00 Ümber järve jooks (Abja paisjärve ääres)
13.00 Abja päästekomando ohutusalased võistlused  
(Abja paisjärve ääres)
13:30 Paadiralli (Abja paisjärve ääres)

Ürituste ajal lahutab meelt RetroKiirabi, lastele batuut

Näitused:
Abja kultuurimajas Naiskodukaitse 90. aastapäevale pühendatud näitus
Abja päevakeskuses Helis Palmi fotonäitus
MTÜ Mulgi Ukuvakk näitusmüük

Etenduste ja peopiletite eelmüük 12. juulini Abja kultuurimaja kantseleis 
tööpäeviti 11.00–17.00

21. mail toimus tantsufesti-
vali „Kuldne karikas“ suure-
jooneline finaalvõistlus, kus 
küll Abja kultuurimaja tant-
sutrupid Vou  kavadega ei 
esinenud,  kuid võistlusel 
osalesid andekad tüdrukud 
nii soolode kui ka duodega.

Teel Tartusse oli lastel nii 
palju energiat ja tohutult 
palju küsimusi, kuna nad ei 
suutnud ette kujutada, kui 
suur on üks tantsufestival. 
Kohale jõudes hakkasid tüd-
rukud kohe sättima, kuna 
võistlustulle pidi esimesena 
astuma Kirke Murrik, kes 
osales show soolo kategoo-
rias noored I vanuseastmes 
seitsmekümne kolme tantsija 
hulgas. Järgnes kohe teine 
tuline show soolo vanuse-
astmes lapsed, kus osalesid 
Grete Ruusoja ja Mia-Brigitta 
Kommer. Lavalt tulles ütlesid 
tüdrukud, et see polnud-
ki nii hirmus kui tundus. 
Laval olevat isegi närv ära 

kadunud. 
Veidi hiljem algas Mi-

niStaarid ehk mudilaste soo-
lo kategooria, kus osalesid 
meie kõige pisemad Emma 
Teele Oole Ja Anna-Marita 
Bokmane. Kui alguses oli 
neil närvikõdi põues, siis 
pärast etteastet ütlesid, et 
see oli vahva ja kui küsiti, 
kas järgmisel aastal osalevad  
uuesti, ütlesid kindla „jah“.  
Mudilased ei läinud koju 
tühjade kätega, vaid said 
medali julge etteaste eest. 
Palju õnne neile!

Järgnes „Kuldse karika“ 
Mix-kategooria, mis sisal-
das kõiki tantsustiile. Selles 
kategoorias osalesid Elyse 
Järvelaht, Anette- Mirell 
Kallas - noored I vanuseaste, 
Madleen Saar, Greete Mäger 
ja Mia-Brigitta Kommer - lap-
sed vanuseaste. Tüdrukud 
üllatasid enda etteastetega, 
nad olid täiesti teised lapsed, 
kes niisama trennis tantsi-
vad. Nad olid julged, ene-

sekindlad ja mitmekülgsed. 
Lisaks jõudis Mia-Brigitta 
Kommer poolfinaali, mis oli 
esimese korra kohta väga-
väga tubli saavutus!

Lisaks soolodele osales 
festivalil meie poolt kuus 
duot erinevates vanuseast-
metes. Noored I vanuseast-
mes osalesid Elyse Järvelaht 
ja Kendra Kallisto, Anette-
Mirell Kallas ja Emily Lapun, 
Angeelika Tukk ja Greete 
Mäger, Laura Adamson ja 
Grete Ruusoja.  Noored II 
vanuseastmes osalesid Ketly 
Adamson ja Andra-Maria 
Bokmane, ning täiskasva-
nute vanuseastmes võistles 
VOU tantsutruppide juhen-
daja Elle Agar ja tema tantsu-
partner Kady Mäesalu. Elle 
ja Kady saavutasid võistlusel 
neljanda koha. 

Kõik osalejad olid küll 
pikast päevast väsinud, kuid 
nad olid väga rahul. Mina 
kui juhendaja olin väga uhke 
järelkasvu üle, oli näha, et 

tantsijad nautisid seda, mida 
nad tegid, mis ongi kõige 
olulisem. See, et finaalini 
ei jõutud, ei teinud kedagi 
kurvaks. Tantsija jaoks ongi 
oluline, et saab laval särada 
ning võit, see ei ole oluline, 
oluline on kogemus! 

eLLe AgAR

Abja lehekülg

Meie kõige pisemad 
Emma Teele Oole Ja 
Anna-Marita Bokmane.

Foto: Elle Agar

Foto: Aita Uuk

Lastekaitsepäev Abja-Paluojal
1. juunil tähistati Abja-

Paluojal lastekaitsepäeva. 
Üritusest võtsid osa nii suu-
red kui ka väiksed. Päeva 
alustas kinohommik Abja 
kultuurimajas ning seejärel 
jätkusid tegevused Abja 
lasteaia taga väliplatsil. 
Meeleoluka sissejuhatuse 
pakkusid VOU juuniorid, 
mini VOU ning Abja ja 
Halliste laste võimlemis-
rühmad Õnneseened ja 
Ämblikud. Kohale meelita-
sid lapsi ja noori erinevad 
tegevused: libe jalgpall, 
henna tattoo, näomaalin-
gud, sportmängud, tuule-

lohede meisterdamine ning 
vahus möllamine. Vihmane 
ning tuuline ilm ei heiduta-
nud kedagi ning osalejaid 
oli palju.

Lastekaitsepäeva tähis-
tamine jätkus Abja noorte-
keskuses kontserti ja grilli-
misega.

Noortekeskuse saalis oli 
võimalik nautida kohalike 
noorte etteasteid. Esimeste-
na esinesid Abja noortekes-
kuse laulustuudio lapsed 
ja noored ning seejärel 
pakkusid toredat vahepala 
torupilliringi noored. Kont-
serti teises osas oli lava kü-

laliste päralt: Abja muusika-
kooli noortebänd ja EKNK 
Abja-Paluoja koguduse 
noortebänd. Tantsulist va-
hepala pakkus tantsutrupp 
VOU. Päev lõppes vorstide 
ja vahukommide grillimise-
ga  noortekeskuse hoovis. 
Positiivseid emotsioone 
jagus terveks päevaks ja 
jääme põnevusega järgmist 
aastat ootama.

Täname kõiki, kes aita-
sid kaasa Lastekaitsepäeva 
tähistamisele: korraldus-
meeskonna noored, Abja 
noortekeskuse laulustuu-
dio juhendaja Ruth Mõttus, 

torupilliringi juhendaja 
Merili Kask, Abja kultuu-
rimaja, Abja gümnaasium, 
Abja muusikakool ja Endel 
Purju, EKNK Abja-Paluoja 
kogudus ja Mirjam Järve, 
Abja-Paluoja päästekoman-
do, OÜ Abja Elamu, Abja 
Tarbijate Ühistu, võimle-
misrühmade juhendajad 
Viive Niinemäe ja Milvi 
Kull, VOU tantsutruppide 
juhendaja Elle Agar.

KRisti Reinson
noorte juhendaja

Abja noortekeskuses

Abjakad tantsisid „Kuldne karikas“ 
tantsufestivalil

Maikuus oli toredaid esi-
nemisi ja kohtumisi. Suure-
Jaanis toimus Viljandimaa 
memme-taadi pidu, millest 
võttis osa Meelespea mem-
mede tantsurühm Viive 
Niinemäe juhendamisel. 

Hooaja viimasel Mee-
lespea klubi õhtul olid kü-
lalisteks Kilingi-Nõmme 
eakad, kes esitasid omi 
huvitegevuse numbreid. 
Kütkestav oli kantritants, 
lauljate lustakad palad ja 
eakate tantsulust. Ühiseks 
pereks liitis meid Abja ka-
pelli De La Rosa muusika 
ja viis ühistantsule. 

Päevakeskuses  toimus 
kohtumine sotsiaalkaitse-
ministri Kaia Ivaga. Saime 
teada, millised sotsiaalprob-

leemid vajavad lahenda-
mist, mis on teoksil. Kuu-
lajatel oli palju küsimusi, 
millele paluti selgitusi ja 
lahendusi. Minister lubas 
probleeme uurida ja la-
hendusi leida. Oli kasulik 
kohtumine.  Traditsiooniks 
on kujunenud kevadised 
ekskursioonid Eestimaa 
eri paikadesse. Sel aastal 
valisime Loode-Eesti, kuhu 
mulgimaalane satub har-
vem. Nautisime looduse 
ilu Türisalu pankrannikul. 
Kaunis vaade merele. Ker-
ges udus olid näha Tallinna 
tornid ja Aegna saar. Ilus oli 
Keila-Joa ümbrus: juga, jõgi 
ja selle kõrged kaldad ning 
mõis. Mõisaajalugu rullus 
detailselt lahti suurepäras-

te teadmistega giidilt Aare 
Maelt. Edasi Pakri poolsaar 
ja Paldiski linn, mida ei saa-
nud külastada pikki aastaid. 
Jällegi kõrge merekallas, 
hingematvad vaated. Pal-
diski on sadamalinn. Näha 
oli mitmeid kütusetsisterne, 
palju uusi maale toodud au-
tosid. Suurema kultuurilise 
elamuse saime Amandus 
Adamsoni majamuuseumi 
külastamisel. Kogu kunst-
niku elu ja looming rullus 
lahti nii sõnas kui pildis. 
Vaatasime üle ka Padise 
kloostri, linnuse ja mõisa.                                                                                                                                           
 Päeva lõpuks jõudsime 
Läänemaale, et tutvuda 
Haapsalu vaatamisväärsus-
tega: lummav mereäärne 
promenaad pinkide reaga, 

mille hulgas kuulus Tšai-
kovski pink, keskaegse lossi 
varemed valge daami lum-
muses, kuursaal, kõlakoda, 
raudteejaam, kenad väike-
kohvikud, kõige parema 
kliimaga paik. Oli kaunis, 
hariv ekskursioonipäev.                                                                                                                            
Suur tänu  Abja eakatele, 
külalistele, esinejatele, kes 
terve hooaja on meiega 
olnud. Meid on abistanud 
Abja kultuurimaja, Abja 
päevakeskus, Abja valla-
valitsus. Suur kummardus 
Teile kõigile!

Meelespea klubi  
juhatuse nimel

LeidA LePLAnd

Abja eakate tegemised kevadkuul

Jooksev info: www.facebook.com/AbjaSuvepaevad
www.abjakultuurimaja.ee
Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi
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Pajumäe talus oli 7. juu-
nil kauaoodatud tähtis 
päev – pidulikult pandi 
nurgakivi talu uuele 
meiereihoonele.

„On suur rõõm ja au 
näha nii palju põlluma-
janduse ja piimandusega 
seotud inimesi siin koha-
peal,“ sõnas Pajumäe talu 
peremees Viljar Veiden-
berg külalisi tervitades. 
Pajumäe talu käekäigust 
kõneldes ütles ta, et meie-
rei näol on tegemist talule 
suure investeeringuga. 
Julgust selle tegemiseks 
annab asjaolu, et talul 
läheb hästi, tunnustust on 
pälvinud nii talu kui tema 
mahetooted.

 Peremehe sõnul anna-
vad talu 80 tublit lehma 
tänu heale söötmisele aas-
tas 9200 liitrit piima, mis 
on mahetootmist arves-
tades väga hea tulemus. 
Piimatoodangu suure-
nemine on võimaldanud 
rohkem talutooteid müüa. 
Üle-eelmisel aastal oli talu 
käive 419 tuhat, praegu 
juba 429 tuhat eurot.  

 Uue meierei tootmis-
võimus on töödelda piima 
3000 liitrit päevas, mida on 
poole rohkem kui praegu. 
Investeeringu suurus on 
1,1 miljonit eurot, millest 
45 protsenti on PRIA toe-
tus ja ülejäänu talu enda 
vahenditest. Rahastami-
sel aitavad kaasa Maaelu 
Edendamise Sihtasutus ja 
Swedbank. 

Uue meierei tehnoloo-
gilise projekti on koosta-
nud Maaülikooli teadurid 
Vilma Tatar ja Hannes 
Mootse. Seadmed on kõik 
automaatsed. Toodete 

soojendamine hakkab 
põhinema suruõhu kuu-
mal aurul ja jahutami-
ne jääl. Üheks projekti 
osaks on päikesepanee-
lide kompleks, mis aitab 
eeskätt suvel jahutada 
piimatöötlemisruume. 
Kogu projekt on täna-
päevaselt energiasäästlik 
ja kuluefektiivne. Talu 
vanast meiereieist, mis oli 
algselt planeeritud lüpsja 
eluruumideks, uude mi-
dagi kaasa ei võeta. 

„Piimatöötlemise põ-
himõtted jäävad samaks, 
aga kvaliteedis ootame 
suurt hüpet, sest tänu kii-
rele jahutamisele ja uuel 

tasemel pesusüsteemile 
peaksid tooted veel palju 
maitsvamaks muutuma,“ 
usub Viljar Veidenberg.

Nüüd nõunikuks taan-
dunud vanaperemees 
Arvo Veidenberg mee-
nutas, et Pajumäel on pii-
ma töödeldud juba 1999. 
aastast. Otsus rajada oma 
piimatööstus sündis sellal 
alguse saanud rubla-krii-
sist, mille tagajärjel langes 
piima kokkuostuhind alla 
kuue eurosendi liitri eest. 
Nii jäi talu ellu. Mõne 
aastaga pandi alus jogur-
ti ja kohupiimatoodete 
valmistamisele mahedast 
toorpiimast. Hiljem on 

lisandunud uued tooted 
nagu Pajumäe keefir, mis 
tunnistati eelmisel aas-
tal konkursil Eesti pari-
maks talutoiduks, aga ka  
Pajumäe juust ja ghee ehk 
selitatud või.

Uuendusaldis Pajumäe 
talu, keda on tunnustatud 
ka Aasta Parima Talu tiitli-
ga, oli esimene Eestis, kes 
ehitas avatud vabapida-
misega külmlauda ja üks 
esimesi, kes alustas talus 
piimatoodete valmista-
misega. Talu kasutuses 
on 400 hektarit maad, 
millel toodetakse sööta 
oma loomadele, samuti 
maheteravilja müügiks.

Uue meierei nurgaki-
visse asetatud kapslisse 
pandi Pajumäe talu too-
dete hinnakiri, värsked 
ajalehed, karbiga kroone 
ja eurosid jm. Kapsli libis-
tasid paljude silmapaaride 
all uue meierei nurgaki-
visse taluperemees Viljar 
ja tema nelja-aastane poeg 
Revo.

Peale nurgakivi pane-
kut korraldas peremees 
külalistele talus ekskur-
siooni.

meeLis sõeRd  

maikuu lõpus alustas As 
Pärlin mõisaküla kultuuri-
majas kapitaalremonti, mis 
kestab novembri lõpuni. 

Kuu keskel korraldasid 
kultuurimaja taidlejad majas 
remondieelse viimase suu-
rema  peo. Ansambel Dolore 
hoogsate rütmide saatel sai 
vana põrand ärksate tantsujal-
gade all viimase kõva vati. Ju-
hataja Laine Pedaja tänas kõiki 
ringijuhte ja kutsus peolauda-
des istunud ringide liikmeid 
jõulukuuks tagasi palju ilu-
samasse ja soojemasse majja.

Kõige rohkem tegid Laine 
Pedaja sõnul maja töötajatele 
ja taidlejatele muret külmad 
ruumid ja vajunud põrandad, 
kuhu kogunes mädanemist 
põhjustades vett ja talvel serva 
lundki. Hoone saab uue korra-
liku plekk-katuse, kuna aastaid 
tagasi paigaldati plekk-katus 

valesti ja vihmaveerennid 
kukkusid ruttu alla. Lisaks ehi-
tatakse uus küttesüsteem, soo-
justus ja fassaad ning tehakse 
ka sisetöid. Sisekujunduse 
teeb taas OÜ Duo Disain. 1947. 

aastal raudteelaste klubiks ehi-
tatud maja vajab põhjalikku 
remonti, kuna asub soopealsel 
maal.

 Kapitaalremont läheb 
maksma ligi 257 000 eurot. 

Kogu raha tuleb Mõisaküla 
linna eelarvest, mille tarvis on 
linn ka laenu võtnud.

meeLis sõeRd

omAVALitsusKRooniKAt

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
30. V 2017 toimunud istungil:
• otsustati moodustada Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla 
linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla vallavolikogu valimiseks 
üks 21-mandaadiline valimisringkond;
• otsustati määrata Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna 
ühinemisel moodustatava Mulgi valla vallavolikogu liikmete arvuks 
21;
• otsustati moodustada valimiskomisjon Abja, Halliste ja Karksi valla 
ning Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla vallavo-
likogu valimiste korraldamiseks;
• otsustati osaleda MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus asutamisel;
• kooskõlastati Mõisaküla linnavolikogu 16. II 2017 otsus nr 6 „Loa 
andmine varalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks“.

HALLISTE VALLAVALITSUS
15. V 2017 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajate 
nimekiri;
• väljastati ehitusluba eraisikule ehitise püstitamiseks;
• väljastati kasutusluba eraisiku ehitisele;
• otsustati hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine ja projek-
tiraha tagasi nõudmine.

29. V 2017 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• määrati katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadress;
• otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange Halliste valla kruu-
sakattega teede remondiks;
• kiideti heaks Halliste valla 2016. aasta majandusaasta aruanne.

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
18. V 2017 toimunud istungil:
• otsustati osaleda MTÜ Viljandi Ühistranspordikeskus asutamisel;
• kiideti heaks ja kooskõlastati Halliste vallavolikogu 23. III 2017 otsus 
nr 7 „Nõusoleku andmine laenu võtmiseks“;
• otsustati moodustada 15. X 2017 toimuvateks Mulgi vallavolikogu 
valimisteks valimiskomisjon koosseisus: Milja Janson, Kaarin Sarapuu, 
Inge Dobrus ja Sirje Lepikson (liikmed) ning Liisi Rääbus ja Tõnis 
Laurik (asendusliikmed);
• võõrandati linnavara ja omandati linnale eraisikutelt kaks kinnistut;
• kinnitati Mõisaküla linna 2016. aasta majandusaasta aruanne;
• võeti vastu Mõisaküla linna noorsootöö arengukava aastateks 
2017-2022.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 
22. V 2017 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja maikuu toimetulekutoetused viiele taotlejale 
kokku summas 752,99 eurot;
• väljastati ehitusluba MTÜ-le Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R 
jõulinnaku püstitamiseks spordihoone tagusele maa-alale;
• väljastati ehitusluba Mõisaküla linnavalitsusele Pärnu tn vee- ja 
kanalisatsioonitrasside rajamiseks. 

6. VI 2017 toimunud istungil:
• otsustati maksta toetust põhikooli lõpetajatele 65 eurot ja gümnaa-
siumi lõpetajatele 80 eurot  kokku summas 660 eurot;
• otsustati valimisjaoskondade moodustamine Mulgi valla vallavoli-
kogu valimisteks 15. X 2017. 

MÄLESTAME

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

HEINO RÄTSEP 
30. XII 1930 – 29. V 2017 

 
Halliste vallavalitsus

ASTA RAID 
25. XII 1930 – 6. VI 2017

    Mõisaküla linnavalitsus

Taidlejate hooaja lõpupeol mai keskel sai remondiootel Mõisaküla kultuurimaja saali vana 
põrand paljude tantsujalgade all viimast vatti.                                                       

Pajumäe talu tublid lehmad annavad tänu heale söötmisele aastas 9200 liitrit piima.

Isa abiga metallkapsli just edukalt Pajumäe talu uue meierei 
nurgakivisse libistanud nelja-aastasele Revole aplodeerivad pildil 
(vasakult) talu rajaja vanaisa Arvo, taluperemehest isa Viljar Vei-
denberg, talupidajate liidu kesknõukogu liige Kaul Nurm ja talu 
tootmistehnoloog Sirje Luik.  

Pajumäe talu meierei sai nurgakivi

Mõisaküla kultuurimajas käib remontKALMISTuPÜHAD

Surnuaiapühade jumalateenistused toimuvad 
tänavu järgmiselt:

• 24. juunil kl 12 Halliste kalmistul ja kl 14 Abja kalmistul. 
Teenivad praost Marko Tiitus ja organist Reet Soosaar. 
Mälestamissoove võetakse vastu enne jumalateenistuse 
algust kalmistul.
• 24. juunil kell 15 Penuja kalmistul. Teenib Viljandi Ristija 
Johannese kiriku ülempreester Agapit Altsaar.
• 25. juunil kl 11 Mõisaküla kalmistul. Teenib õp Arvo 
Lasting. Kaastegev organist Ruth Mõttus.
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Vana-Karistes igavust ei tunta
mida huvitavat on toimunud 
kevadkuudel Vana-Karistes 
ja mis on ees ootamas suvel, 
külaseltsi esimees Anneli 
Aasna?

Eesti Looduskaitse Seltsi 
A. Kitzbergi nimelise osa-
konna ja selle juhi Rein Mägi 
eestvedamisel toimusid koris-
tustalgud Maru kooli juures, 
tähistamaks seal sündinud 
kirjaniku Agnes Taari 120. 
sünniaastapäeva. Talgutel 
tegid tublilt tööd ka vanaka-
ristelased Merle Hüva, Valdur Hiie ja Tiiu Savi.

Varasuvel rajasid Vana-Kariste noored mehed Randar 
Kaasiku, Tõnis Lepa ja Ragnar Kondase eestvõtmisel seltsimaja 
juurde palliplatsi. Tänu sellele on nüüd üks vaba aja veetmise 
koht juures. Vanalt palliplatsilt eemaldati murumättad ja plats 
täideti uuesti liivaga. Lääpas postid kaevati välja ja kinnitati 
kindlalt maasse püsti. Vaja on veel muretseda korralik pall, 
aga küll sellegi saab.

Möödunud sügisel sai külaselts Kohaliku Omaalgatuse 
Programmist toetust  erinevateks ettevõtmisteks. Üheks neist 
oli hiljuti korraldatud Ukraina päev. Sel päeval valmistasid  
hooajatöölistena Vana-Karistes viibivad Ukraina naised meile 
ehtsat ukraina borši ja küpsetasid magusaid ning soolaseid 
pannkooke. Rääkisime üheskoos Ukraina elust ja tegemistest. 
Teada ju on, et neil seal rasked ajad.

Suvel on planeeritud tänu KOP-ist saadud toetusele kor-
raldada lastele suvelaager. Eelmisel aastal õnnestus see Merle 
Hüva eestvedamisel väga hästi.

Eesti külaliikumine Kodukant korraldab augustis Viljan-
dimaal maapäeva ( https://kodukant.ee/maapaev/maapaev/
maapaev-2017/ ). 4. augustil tulevad meile külla järvamaakad. 
Tiiu Savi on andnud nõusoleku tutvustada külalistele Vana-
Kariste tegemisi ja ajalugu.

Küsitlenud
meeLis sõeRd 

jaanikuu esimesel püha-
päeval sai endises mõisakü-
la piiripunktis teoks teine 
osalejaterohke eesti-Läti 
piirilaat. Rahvas jäi laadaga 
väga rahule.

Laadapäev kuulutati ava-
tuks hommikul kell üheksa 
sireenide undamisega. Müü-
jaid ja ka laadalisi oli taas 
kohal nii Lätist kui Eestist. 
Läti poolt tuldi Ipiku teed 
mööda autode ja suure ise-
tegevuslaste bussiga. Mõisa-
küla kesklinna ja piiripunkti 
vahelist asfaltteed mööda 
kurseeris laadalisi edasi-ta-
gasi vedades rõõmsavärvi-
line ratasrong. Paljud käisid 
selle vahemaa läbi jalgsi või 
jalgrattaga. Nii sai kõige pa-
remini ligi neilegi paljudele 
müügitelkidele ja -laudadele, 
mis pikalt teed ääristasid. 

Paraja annuse tolmu said 
alanud teeremondi tõttu 
neelata Valga-Uulu maanteelt  
autodega Mõisakülla suun-
dujad. Ent nemadki jõudsid, 
vaatamata seisakutele linna-
vahel, lõpuks piiripunktile 
parklasse välja. Tõsist tööd 
tegid selle heaks hommikust 
pärastlõunani Sakala maleva 
kaitseliitlase Raul Asteli ju-
hitud vabatahtlikud liikluse 
reguleerijad. 

 Kuna kevad on istutami-
se ja külviaeg, oli laadal saada 
rikkalikus valikus puu- ja 
põõsaistikuid ning püsililli. 
Neid müüdi endise piiri-
punkti parkla asfaltplatsil ja 
ka  EELK Mõisaküla kiriku 
pargis. Pakkumas olid Võiste 
puukool Pärnumaalt, Hõbe-
kuuse talu Läänemaalt, Päid-

re puukool Halliste vallast, 
samuti Läti aiandusettevõt-
jad. Väga palju oli tavapära-
selt riideid ja tekstiilikaupu. 
Osta sai rikkalikult toidukau-
pa, sealhulgas talutoitu, käsi-
tööveine Eestist ja Lätist ning 
kodukootud jaapani saketki. 
Toitlustajad Kilingi-Nõmmest 
ja Viljandist pakkusid maits-
vat seljankat jm.  

Silma rõõmustasid nii 
Läti kui Eesti käsitöömeistrite 
tooted. Mulgimaad esindas 
oma pajuvitstest korvikoor-
maga Halliste vallast Maru 
külast pika maa Mõisakülla 
vändanud korvimeister Priit 
Retsep. Müügiplatsil kiriku 
juures puude all oli korvidel 
hea minek. Laadalt ei puudu-
nud ka vanavara ja lai valik 
tööstuskaupa. 

Lapsed said hullata ba-
tuudil kirikupargis. Kesk-
päeval, kui juba päikegi laa-
da omaks oli tunnistanud, 

lahutasid piiril palkpinkidel 
istudes jalgu puhanud laada-
liste meeli   isetegevuslased. 
Vaheldumisi esinesid Mõisa-
küla kultuurimaja bigbändi 
pillimehed Iivo Hakkaja ju-
hatusel ja nobejalgsed kau-
nites läti rahvariietes Ruhja 
kultuurimaja tantsurühma 
Denci neiud ja noormehed. 

Pärastlõunal andis kiri-
kus ilusa täispika kontserdi 
Ruhja Püha Bentulise kiriku 
koguduse koor, kelle esine-
mist vahendas tõlgina laada 
videooperaatorina jäädvus-
tanud ja YouTube’i üles laa-
dinud Uno Tisler. Koori tänas 
soojalt Mõisaküla koguduse 
esimees Kunnar Keres.

Kiriku ees pakkus ko-
guduse naispere kohvi ja 
suupisteid ning euroseid 
heategevusliku õnneloosi 
pileteid. Nende ostuga sai 
toetada kirikus sügiseks välja 
ehitatavate WC ja köögiruu-

mi valmimist.
Paljude laadaliste suust 

võis kuulda vaid kiitvaid hin-
nanguid. Neid jagus mitmeid 
ka Facebook’i: „Parim laat tõ-
siselt, tasub käia“ (pensionär 
Laili Esing Abja-Paluojalt); 
„Käidud! Nähtud! Isekeskis 
ka hoolega kiidetud“ (omava-
litsustegelane Andres Rõigas 
Halliste vallast); „Eht laat oli 
ja muu värk“ (lasteaiaõpetaja 
Viive Niinemäe Abja-Paluo-
jalt).

Igati võib nõustuda laada 
peakorraldaja Laine Pedaja 
enda kokkuvõtva hinnan-
guga Facebook’is: „Oli see 
alles laat! Sellised tulemused 
saavutatakse ainult tänu tub-
lile meeskonnatööle. Tahangi 
tänada kõiki abilisisi, kauple-
jaid, ostjaid! Kindlasti kohtu-
me ka järgmisel aatal samal 
ajal. Seniks ilusat suve!“.

meeLis sõeRd 

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Anneli Aasna.

Foto: Andres Rõigas

KÜSIMUS-VASTUS

Ukraina päeval Vana-Kariste seltsimajas kostitasid ukrainlan-
nad Larissa, Olja ja Marina külarahvast maitsvate omavalm-
istatud rahvustoitudega.                                    

Hooaja lõpupeol mängis-laulis tantsuks nagu ikka klubi 60+ oma kapell Ukaas, alustades 
seekord naaberrahvaste lauludega.                                                                                      

Asfaltplatsil Eesti-Läti piiri ääres pakkusid pinkidel jalgu puhata saanud laadalistele 
müügitelkide kõrval oma esinemisega meeleolukat vaheldust Mõisaküla bigbänd ja Ruhja 
noored rahvatantsijad (pildil).                                                                                            

Foto: Meelis Sõerd.

Piirilaat tõestas oma eluõigust

Klubi 60+ pani hooajale punkti

uue-Kariste rahvamaja 
juures tegutsev halliste 
valla eakateklubi 60+ 
hooaja viimasel peoõhtul 
31. mail vaeti möödunud 
sügisest saati tehtut ja 
mõeldi, kuidas peale suve 
edasi minna.

Külmale kevadele jät-
kuks sooviti esmalt üks-
teisele ilusat sooja suve. 
Klubi kapelli Ukaas saatel 
lauldi koos klubi hümni. 
Õnnitlused klubikaaslas-
telt võttis vastu hiljutine 
sünnipäevalaps Maimu 
Laas. Lõkkeplatsil kultuu-

rimaja taga, kus 22. juuni 
õhtul süüdatakse taas jaa-
nituli, tehti selle eelproovi-
na korralikku mõõtu lõke. 
Tuulises jahedas õhtus 
pakkus selle lähedus lü-
hiajalist mõnusat soojust.

Rahvamaja saalis peo-
lauas maitsti klubi osavate 
perenaiste poolt valmista-
tut ja pakutut. Lõppevast 
hooajast tegi kokkuvõtte 
klubi juhatuse liige Leili 
Tšernõšova. Tore oli mee-
nutada eakatepäeva ja 
leivapäeva tähistamist 
jahiteemalise stiilipeoga 
oktoobris, klubi neljandat 

sünnipäevapidu novemb-
ris, rahvalikke jõulusid ja 
toomapäeva detsembris 
ning kolmekuningapäe-
va tähistamist jaanuaris. 
Veebruarisse mahtusid 
ühtaegu vabariigi aasta-
päeva, vastlapäeva ja sõb-
rapäeva tähistamine. Li-
saks käidi koos Abja tant-
sumemmedega Lätimaal 
Naukšenes Kööna folk-
loorirühma juubelipeol. 
Märtsis peeti naistepäeva-
pidu ja kapell Ukaas osales 
tublilt kapellide päeval 
karksi-Nuias. Aprillis tehti 
ühiskülastus etendusele 

uude Ugala teatrisse ning 
tähistati meeleolukalt nii 
ülestõusmispüha kui ka 
naljakuud.

Sel sügisel täitub viis 
aastat klubi 60+ asuta-
misest. Seetõttu mõeldi, 
kuidas võiks sünnipäeva 
vääriliselt tähistada. Tere-
tulnud olid ka ideed kogu 
järgmise hooaja huvita-
vaks sisustamiseks. 

Ühe uuendusena leidis 
poolehoidu mõte uuel 
hooajal klubiõhtutega ka 
Uue-Karistest välja minna. 
Üheks selliseks sobivaks 
kohaks on Lelili Tšernõšo-
va teatel vallamajast välja 
pakutud Kulla leerimaja 
oma sügiseks juba kahe 
korruse, suure raamatuko-
gusaali ja köögiga.

Nooruslikke eakaid üle 
valla ühendavas klubis 
60+ ise aktiivselt kaasa 
lööv Uue-Kariste rahva-
maja juhataja Ivi Alp tänas 
kommikarpi üle andes 
rahvamaja suurimaks rin-
giks olevat klubi, soovides 
teotahet ning kordamine-
kuid edasiseks.

meeLis sõeRd

       ÕNNITLEME!
MARJU KOSEMÄE ja AINAR TRAKS – 

30. IV sündis perre poeg TAMBET.

INGRIT TUKK ja ELARI ILUSK – 
29. V sündis perre poeg KASPAR.

SIRLI VOLT ja JAAK VALLNER – 
4. VI sündis perre poeg JARIS.

                      Halliste vallavalitsus

Foto: Meelis Sõerd.
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tänavusel üle-eestilisel 
muuseumiööl, mille tee-
maks oli “Öös on mänge”, 
pakkusid hulgale huvilis-
tele võimalusi erinevateks 
mängudeks ka mõisaküla 
muuseum ja uue-Karistes 
asuv mulgi külamuuseum.

Mõisaküla muuseum oli 
20. mail avatud kella küm-
nest hommikul kümneni 
õhtul. Selle aja jooksul käis 
sealt läbi ligemale paarsada 
külastajat. Nende seas oli 
keskpäeval saabunud suur 
bussitäis huvilisi Viljandist. 
Kohalikke täiskasvanud uu-
distajaid märkas Laarmann 
vähe, küll aga rõõmustavalt 
palju mänguhimulisi lapsi. 
Üks sel päeval sünnipäeva tä-
histanud laps tuli muuseumi 
koguni koos oma külalistega.  

Eriti lastele, aga ka täis-
kasvanuile, pakkusid põ-
nevust keskkonnaametist 
hangitud Lotte loodusmän-
gud, mis võimaldasid rääkiva 
pliiatsi abil loodusteema-
listele küsimustele vastata. 

Samuti tekitas palju elevust 
väljapanek „Rannaniidu-
kohver“, kus täiskasvanuid 
köitis eelkõige herbaarium 
rannaniidutaimedest, lapsi 
aga plastkastis lehma-, hobu-
se- ja lambasõnniku näidised. 
Näitused „Rannaniidukoh-
ver“ ja „Õiglane kaubandus“ 
koostas just muuseumiööks 
keskkonnaamet.

Anu Laarmanni sõnul 
möödus kogu muuseumiöö 
üritus Mõisakülas kenasti ja 
ta on vahvatele külastajatele 
väga tänulik.

 Mulgi külamuuseum 
Uue-Kariste pargis osales 
muuseumiöö sarjas esma-
kordselt ning oli 19. mail 
avatud õhtul kella kaheksast 
südaööni. Algul tutvuti va-
nas muuseumiaidas oleva 
uuenenud ekspositsiooniga. 
Muuseumimaja tubades sai 
vaadata nii vanu kui ka uusi 
lauamänge. Lõbus oli tä-
ringut veeretades mängida 
üheksakümne aasta tagant 
pärinevat lauamängu “Tsir-

kus”. Mängiti veel osavus-, 
äraarvamis- ja mõistatamis-
mänge. Korvis olid rätiku 
all vanad esemed ja neid 
polnudki nii kerge ära arva-
ta. Nalja ja naeru oli palju. 
Muuseumi perenaine Eda 
Niin kostitas külalisi sooja tee 
ja pirukatega. Rõõmsat mee-
leolu aitas hoida laul ning 
kitarrimäng kohaliku mehe 
Aivar Albi esituses.

Teadmiseks veel, et 19. 
augustil algusega kell 11 toi-
mub Mulgi külamuuseumis 
populaarsust koguv tradit-
siooniline Mulgi peremäng. 
Kõik on oodatud! Muuseum 
ootab külastajaid ka muul 
ajal. Tulla saab etteteatami-
sega telefonil 520 4205 (Eda 
Niin) või e-postiaadressil eda.
niin@mail.ee .

meeLis sõeRd

Muuseumiöö köitis mängudega

mõisaküla koolis on 
saanud traditsiooniks 
korraldada enne suveva-
heaega õpilastele Kaitse-
liidu kaasabil elamuslik ja 
õpetlik retk koduümbruse 
loodusesse.

Tänavu toimus ühisette-
võtmine Kaitseliidu päeva 
raames Mõisaküla koolis 2. 
juunil. Hommikul tervitas 
koolimaja hoovi rivistunud 
kooliperet ning neile külla 
sõitnud kaitseliitlasi Mõi-
saküla linnapea Kaitseliidu 
Sakala maleva Karksi ma-
levkonna pealik lipnik Ervin 
Tamberg. Tema järel liiguti 
seejärel ühtses kolonnis, 
tütarlastel laulgi suul, läbi 
linna ja ümber Linnamäe 
eemal asuva metsa äärde. 
Autodega sinna sõitnud 
kaitseliitlased olid juba kohal 
ja tegid päeva sisustamiseks 
vajalikke ettevalmistusi.

Kaitseliidu Sakala maleva 
Noorte Kotkaste Ümera rüh-
ma pealiku kapral Raul Asteli 
korraldusel võtsid lapsed 

pikkuse järgi ritta ja jagune-
sid ettenähtud ülesannete 
täitmiseks kolme rühma. 
Ühe harjutusena sai iga laps 
kaitseliitlaste Arvo Kama 
ja Arvo Pede juhendamisel 
õhupüssist lamades märki 
lasta. Ka kõige pisematele 
sai selgeks relva õige käsit-
semine, sihtimine ja püssi 
laadimine diaboolidega.

Teiseks ülesandeks oli 
niinimetatud „“katjuša“ laa-
dimine“. Selleks üritasid 
lapsed katse-eksituse mee-
todil paigutada hulka eri 

pikkusega puidust tokke eri 
sügavusega pesadesse alus-
platvormil nii, et tokiotsad 
jääksid ühekõrgused. Te-
gevust koordineeris Ümera 
rühma noorkotkas Germo 
Malmre. Ettenähtud aja väl-
tel ühelgi rühmal püüdlik-
kusele vaatamata eesmärki 
saavutada ei õnnestunud. 
Tuli sekkuda kpr. Raul Aste-
lil, kelle selgituste abil saadi 
ülesandega siiski hakkama.

Rühma Ümerakotkad 
pealiku abi Rasmus Merikülli 
pilgu all üritasid õpilased ära 

tunda kümmet erinevat Eesti 
metsades kasvavat puuliiki. 
Äraarvamine toimus aga 
mitte kasvavate puude või 
lehtinud puuokste, vaid kui-
vade nummerdatud tüvek-
lotsikeste järgi. See osutus 
õpilastele kõige keeruka-
maks katsumuseks nagu kpr. 
Raul Astel ka eeldas. Tema 
andmetel on see suvistel 
kokkutulekutel kavas olev 
populaarne ülesanne alati 
üks kõvemaid pähkleid ja 
on hea kui viieasajast noorest 
viis kõik kümme õigesti ära 
arvavad.

Tuulisele jahedale ilmale 
vaatamata oli päev lastele 
huvitav ja tavakoolielule 
vaheldust pakkuv. Kuldkol-
lased metsaserval punutud 
võilillepärjad tüdrukutel 
peas, matkati paari tunni 
pärast tagasi koolimajja, kus 
nii õpilasi kui põneva päeva 
sisutanud kaitseliitlasi ootas 
eine sööklas.

meeLis sõeRd
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mõisAKÜLA suVeAiAs 
• 23. VI kl 20 mõisaküla 
linna jaanituli. Sportlikud 
mängud suurtele ja väikes-
tele, isetegevuslaste kontsert, 
tuleshow, tantsuks ansambel 
IZ-56 
• 16. VII kl 19 Komöödiateat-
ri etendus „Elagu eurotoetu-
sed“. Osades Hannes Võrno, 
Anne Paluver, Raivo Mets ja 
Peeter Kaljumäe. Soodus-
piletid saadaval Mõisaküla 
linnavalitsuses ja piletilevis. 
Info tel 525 6049 
• 3.–6. Viii mõisaküla  
kodukandipäevad. Sündmu-
se raames toimub Mõisaküla 
Fight 2017. Peaesinejad Lauri 
Herman (Raadio Elmar), Ott 
Lepland band, Metsatöll ja 
SSB. Info linna kodulehel.

hALListe AnnAtARe 
juures 
• 22. VI kl 20 halliste jaani-
tuli. Mängud lastele. Klounid 
Bim ja Bam. Kl 22 taidlejate 
etteasted. Kl 23 tuleshow ja 
jaanitule süütamine. Jaani-
mängud suurtele. Tantsuks 
ansambel Mesipuu 
• 12. VIII halliste valla päev  
(kava valla kodulehel) 

• 18. VIII kl 19 Annatares 
Avinurme suveteatri komöö-
diaetendus „Millal sa tagasi 
tuled?“. Info tel 525 6049. 

KAARLi RAhVAmAjA 
juures 
• 24. VI kl 19 jaanipäev. 
Kavas tegevus lastele, män-
gud suurtele, loterii, batuut, 
näomaalingud. Tantsuks 
ansambel Onupoeg. 
Info tel 5886 1997.

uue-KARiste PARgis 
• 22. VI kl 20 jaaniõhtu. 
Sportmängud. Esinevad 
taidlejad. Loterii-allegrii. 
Kaubabuss. Tantsuks ansam-
bel Kiusatus 
• 29. VII Uue-Kariste ja  
Rimmu külade spordipäev. 
Info tel 5348 2842 
• 19.  VIII  kl  11 Mulgi  
külamuuseumis mulgi pere-
mäng. Info tel 5204 205.

KosKsiLLAL 
• 8. VII kl 11 külapäev suve-
laadaga. Esinevad taidlejad. 
Võistlusmängud väikestele 
ja suurtele. Palju kaubapak-
kujaid. Kaubabuss. Laada-
kohvik. Mängib kapell Ukaas. 
Täpsem info: tel 5907 2109 

Kuhu minnaKaitseliit sisustas kooli kevadmatka

Enne põnevate tegemiste juurde asumist rivistasid kaitseliitlased 
õpilased metsaveerel pikkuse järgi ritta.                                                                       

Lapsepõlvest hästi tuttava täringumängu „Tsirkus“ mängimine 
pakkus täiskasvanuile muuseumiööl Mulgi külamuuseumis nostal-
gilist äratundmisrõõmu.                    

Aasta algul kuulutas eesti 
emakeeleõpetajate selts 
õpilaste hulgas välja sõna-
loominguvõistluse „minu 
„eestile”. 100 parimat tööd 
peaksid ilmuma eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevaks 
trükitavasse raamatusse.

Mõisaküla kooli õpilastelt 
laekus nii luulet kui proosat. 

Keeruka valiku tulemusena 
sai pealinna saadetud viie 
noore inimese mõtted oma 
maast ja rahvast. Rõõm on 
nüüd tõdeda, et koguni kol-
me Mõisaküla kooli õpilase 
tööd lähevad ilmuvasse ko-
gumikku.

V klassi õpilane Kärt 
Pärnat kirjutas pealkirja all 
„Minu kodutalu” põlvkonda-

de pikkusest järjepidevusest 
esivanemate talu hoidmisel 
ja edasiarendamisel.

VIII klassi tüdruk Iti Marii 
Varik oli usutlenud ema ja isa, 
et teada saada, kuidas elati 
enne taasiseseisvumist. Vane-
mate meenutustele tuginedes 
valmiski Iti Marii kirjatöö 
„Vabadus on väärtus”.

Reili Teerep VIII klassist 

arutles, missuguste värvide-
ga ja missuguses tehnikas 
joonistaks ta aastaaegu Ees-
timaal. „Joonistan Eestimaad” 
– nii pealkirjastas Reili oma 
essee.

Nüüd jääb vaid üle oodata 
raamatu ilmumist.

AitA mAtson

Mõisaküla õpilased jäädvustasid end kirjanduslukku

Õnnitleme eakaid 
sünnipäevalapsi!

HILDA KALDOJA              90 
 SALME PIRSKO                89
 HELDUR KATTAI               84
 KALJU KULL                    83
 ANTS KAMA                     82

 HILLE ROSENBERG         81
 LJUBOV BREICIS             81
 MAIE MERIVÄLJA            80
 AINO-MERIKE PILT         75

PAUL PIISKOP                   93
LEIDA TEOR                       87
HELE-MALL KAJANDO        84
LEIDA HELIMETS               84
LEIDA-ALVINE RANG          82
HEIKKI HEINRICH TANN     82
ALLI KALM                        82
TAIMA KOIK                       82
JÜRI PIHU                         81

ELLA KIRBITS                   81
VELLO LUTS                     81
ELLI JAANUS                    81
MARI ARVISTO                 80
EVI-ILME ILVES                80
REET SOOSAAR                70
AINO TEDER                    70
LEO VALLI                       70
ELVI MEERITS                 70

  Halliste vallavalitsus

  Mõisaküla linnavalitsus

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.



7Halliste ja Mõisaküla lehekülg

mõisakülas on saanud iga-
kevadiseks traditsiooniks 
õppeaasta jooksul silma 
paistnud kooliõpilaste tun-
nustamine linna poolt.

Kooli nimekirjas olevast 
43 õpilasest sai linnavoliko-
gu esimehe Jorma Õiguse 
ja linnapea Ervin Tambergi 
pidulikul vastuvõtul muu-
seumisaalis tänukirja ja lil-
leõie kokku neliteist last ehk 
iga kolmas. 

Viis õpilast teenisid tun-
nustuse ära klassi kiituskirja-
ga ning tosin heade ja väga 
heade hinnetega lõpetamise 
eest. Mitmed paistsid õppe-

aasta jooksul silma ka linna 
esindades tublide sportlike 
saavutuste poolest.

Linnavalitsuse ja voli-
kogu tänukirja ja lilleõie 
olid tubli töö eest kooliaasta 
vältel ära teeninud ka kõik 
kooli- ja lasteaiaõpetajad 
ning mõlema asutuse direk-
tor Pirje Usin.

Tavaks on saanud ka, et 
vastuvõtule kutsutud istu-
tavad ühiselt puu. Seekord 
olid väikese nulutaime is-
tutajateks muuseumihoo-
ne esisele haljasalale kaks 
„kuldset“ tüdrukut ühest 
perest: V klassi kiituskirjaga 

lõpetanud Kärt Pärnat  ja 
tema III klassi kiituskirjaga 
lõpetanud õde Kirke.

meeLis sõeRd 

halliste ja õisu lasteaias 
jäeti maikuus hüvasti sügi-
sel kooli minevate lastega. 
Lapsed said enne suve ka 
koos reisida ja looduses 
matkata. 

halliste lasteaiast läheb 
sügisel kooli neli poissi, Õisu 
lasteaiast neli tüdrukut ja 
üks poiss. Igale neist andis 
Halliste valla sotsiaaltöötaja 
Monika Erreline lõpupeol 
mõlemas lasteaias kingitu-
sena valla poolt kätte ranitsa 
koos heade soovidega. Lilli 
ja õnnitlusi said koolimi-
nejad ka lasteaiaõpetajatelt 
ning emadelt-isadelt. Õpe-
tajatel oli heameel tänada 
tublisid lapsevanemaid ja 
vastupidi. 

õisu lasteaias süüdati 
lõpupeo algul küünal hiljuti 
manalalateele läinud endise 
kauaaegse juhataja Tiina 
Triksbergi mälestuseks. „Nii 
on ta ikka meiega,“ lausus 
tule läitnud õpetaja Lilli Siht. 

„Ema raamatu tõi poest, 
ole ainult mees ja loe …,“ 
laulsid poisid, kel tähed ja 
numbrid selged, lõpupeol 
Halliste lasteaias. Lisaks 
tantsiti ja tehti näitemängu. 
Koos nooremate kaaslas-

tega andsid oma lõpupeol 
toreda kontserdi ka koo-
liminejad Õisus. Peolauas 
maitsti  kringleid, torti ja 
muud suupärast.

Mai keskel toimus Vil-
jandis kooliminevate laste 
maakondlik spordipäev, kus 
lastel oli tore koos sportida ja 
lõbutseda.

 Maikuus korraldas Õisu 
lasteaed koos lapsevanema-
tega meeldejääva väljasõidu 
Riiga. Külastati loomaaeda ja 
söödi ühiselt Lidos. 

halliste lasteaia mudi-
lased tegid maikuus reisi 
Võrumaale Nõiariiki ja au-
tolinnakusse. Et seal auto-
ga sõita, korrati esmalt üle 
liikluseeskirjad. Nõiariigis 
vaadati seal kasvavaid erilisi 
puid, võisteldi luuaviskes ja 
tantsiti koos peanõiaga nõia-
tantsu. Ajaviidet oli veelgi. 
Vahva reisi lõpetas mõnus 
päikeseline piknik.

Mai lõpus käisid mõlema 
lasteaia lapsed Mari Kahu 
eestvedamisel koos toredal 
ja õpetlikul retkel „Metsa-
sõbra rajal“ Abja vallas Paudi  

talus. „Igal sammul kogesi-
me, et meid oli oodatud: lõke 
põles, metsarajal olid giidid 
ootamas, lastele olid uurimi-
seks luubid olemas, morss ja 
magusad kukeseeneküpsi-
sedki laual. Seletusi jagati nii 
taimede kui putukate kohta,“ 
meenutas Halliste lasteaia 
juhataja Anu Kangur. „Ai-
täh Paudi talu pererahvale!“ 
Koos istutati mulda oma las-
teaedade nimelised kuused. 

meeLis sõeRd

Peale traditsioonilist puuistutamist jäädvustasid vastuvõtule palu-
tud Mõisaküla kooliõpilased end koos õpetajate ja linnajuhtidega 
ühispildile.                                                          

Ekipaaž nr 16 Mõisakülast, koosseisus (vasakult) Ilmar Kuusk, 
Sander Taim, Timo Reinvald ja Alar Johanson, sai Audrus toimu-
nud punnvõrride kestvussõidu avaetapil retro-klassis III koha.

Siim Kuusk valmistas loovtöö-
na vahva vineerist Mulgi mehe 
kujulise riiuli.

Õisu lasteaias saadeti tänavu sügisel algavale kooliteele viis mudilast.            

Jander Heil pälvis hõbeda
halliste vallast pärit perspektiivikas noor kuulitõukaja 
jander heil teenis 4. juunil tartus tamme staadionil peetud 
gustav sule mälestusvõistlustel hõbemedali, heites neljan-
dal katsel oma tänavuse hooaja tippmargiks 18.60.  

 Rahvusringhäälingule antud usutluses sõnas üha tulemusi 
parandanud Heil, et rõõmustav areng on toimunud ennekõike 
tänu järjepidevusele ja sellele, et vigastused ei ole teda kim-
butanud.

Tõstmine
Xiii sakala mängude tõstmisvõistlused toimusid 18. mail 
mõisakülas spordihoones. Võisteldi vanusegruppides 
absoluutarvestuses ilma kaalukategooriateta. 

Mõisaküla kooli õpilane Iti Marii Varik saavutas tulemusega 
67 kg võidu naiste arvestuses.  2004. aastal ja hiljem sündinud 
poistest oli Abja gümnaasiumis õppiv Rihard Reimets kolmas 
27 kg-ga. Aastail 2000-2003 sündinud noormeeste vanusegrupis 
oli võitja Karl Robert Karpa tulemusega 160 kg, teine Teet Jüris 
115 kg ja kolmas Aivo Jüris (kõik Abja vallast) 87 kg-ga. Meestest 
võitis Karl Tiit (Abja vald) 230 kg-ga. Teine koht kuulus Riho 
Resnisele (Mõisaküla) 210 kg-ga. Veteranidest oli võitja Artur 
Jürise (Mõisaküla) summaga 205 kg. Kolmas oli veteranide 
grupis Herbert Reimets (Abja vald) 145 kg-ga. 

Võistkondlikult võitis Abja vald, jättes teisele kohale 
Mõisaküla. Võitjavõistkonnas käisid tõstepõrandal veel Erik 
Raagmets, Kati Nurmeotsa, Rita Reimets, Siim Prants ja An-
geelika Prants. Mõisaküla esindasid peale medalivõitjate veel 
Siim Luhaäär, Robert Seli, Kris Elblaus ja Vladislav Oništšenko. 

Kaks päeva hiljem 20. mail tuli kolmel poisil võistelda juba 
Sindi kultuurimaja laval, kus toimusid Aleksander Kase 18. 
mälestusvõistlused. Poiste absoluutarvestuses oli Karl Robert 
Karpa kolmas summaga 185 kg, Teet Jüris seitsmes 120 kg ja 
Aivo Jüris kümnes 84 kg-ga. 

enn RAieste

Motosport

Punnvõrride kestvussõidu karikasarja (PUNKK) selle 
hooaja esimene etapp toimus 6. mail Audrus Auto 24 ringil. 
Mõisaküla oli esindatud ühe võistlusmasinaga. Nr 16 all sõitsid 
Sander Taim, Timo Reinvald, Alar Johanson ja Ilmar Kuusk, 
saades retro-klassis kolmanda (üldarvestuses 8.) koha. 

Sõiduaja kestuseks oli 3 tundi ja 50 minutit. Mõisaküla 
ekipaaž läbis selle vältel 200 kilomeetrit. Keskmine kiirus tuli 
punnvõrri kohta seega küllaltki soliidne.

iLmAR KuusK

sportLasteaedades oli pereheitmine

Linn tänas tublisid õpilasi 

mõisaküla koolis on saa-
nud kenaks traditsiooniks, 
et igal kevadel esitlevad 
Viii klassi õpilased oma 
loovtöid. nii ka tänavu. 
nagu varasematel aastatel-
gi, olid ka seekordsed loov-
tööd väga eriilmelised ning 
praktilise suunitlusega.

Iti Marii Variku ja Ave 
Trumbergi loovtööks oli koo-
li jõulupeo ettevalmistamine 
ja läbiviimine. Tüdrukute 
juhendaja oli õpetaja Tiia 
Tõnts. Raili Haller uuris hel-
mestega kudumise ajalugu 
ning töö praktilise osana 

kudus helmestega randme-
katted (juhendaja õpetaja 
Maile Kreevs). Väga põnev 
teema oli Kelly Kadakul, kes 
kirjutas punutistest juustes. 
Ta kirjutas soengumoe aja-
loost ning tutvustas lähemalt 
erinevaid punutud patse 
nagu näiteks krokodillisaba, 
kalasaba, sõlmpats, hollandi 
lillepalmik ja mitmeid teisigi 
huvitavaid punutisi. Kelly 
juhendaja oli õpetaja Tiia 
Tõnts. 

Noormehed tegid oma 
loovtööd puutöö valdkon-
nas. Kris Elblaus meisterdas 

puidust kohvilaua ning Siim 
Kuusk valmistas vineerist 
Mulgi mehe kujulise riiuli. 
Mõlema poisi juhendajaks 
oli Juta Jalakas. Lähiajal on 
loovtööna valmimas ka Mõi-
saküla kooli tutvustav video.

Loovtöö koostamine ja 
kaitsmine oli tõsine välja-
kutse nii õpilastele kui ka ju-
hendajatele. Järgmisel aastal 
ootame põnevaid loovtöid 
juba uutelt kaheksandikelt. 

mAiLe KReeVs

Mõisaküla koolis esitleti loovtöid

Õnnitleme põhikoolilõpetajaid!
 
Hallistes ja Mõisakülas lõpetasid tänavu kevadel põhikooli 
kokku kaksteist tublit haridusteed jätkavat noort.
HALLISTE  PÕHIKOOLI IX klassi (klassijuhataja Anneli 
Merila) lõpetajad on: Siret Eller, Ave-Ly Karro, Kadri Koh-
jus, Raian Kuusik, Kermo Pitk, Alar Rõigas, Sirli Tammiste 
ja Angela Trei.
MÕISAKÜLA KOOLI IX klassi (klassijuhataja Valentina Lin-
dikrei, klassijuhataja abi Signe Vahtramäe) lõpetajad on: 
Mareli Jõgeva, Kristofer Sults (kiituskirjaga), Jana Šegeda 
ja Jimmy Trumberg.

Palju õnne ja edukat haridustee jätku kõigile lõpetajatele! 

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Tony Laan

Foto: Meelis Sõerd.
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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.

KUULUTUSED

28.-30. juunini 2017 

Mulke suvekuul 
„Toit ja tervis loodusest ning Mugimaa 

kohapärimus“ ning loodusfestival 
„Ääle mõtsan“

Korraldavad: Mulgi Kultuuri Instituut ja MTÜ Lilli Looduskeskus 
Koht: Lilli loodusmaja Mulgimaal

PROGRAMM
28. juuni 2017

16.00–17.00 Saabumine Lilli loodusmajja, asjade lahti pa-
kkimine, loodusmaja tutvustamine ning ümbrusega tutvumine
17.00–20.00 Umbrohutoidud ja toidutaimed meie ümber.
Juhendaja-retkejuht botaanik Raivo Kalle.
20.00–23.00 Pärimuslugude õpituba. Juhendab ja  
lugusid jutustab Piret Päär. Pilli mängib Julius Vilumets.

29. juuni 2017
09.00–12.00 Ravimtaimede õpituba. Korjamine, kuivatamine, 
hoidmine, kasutamine. Lihtsate taimetoitude valmistamine. 
Juhendab Metsamoor Irje Karjus.
12.00–13.00 Lõuna
13.00–16.00 Taimetinktuuride õpituba. Juhendab proviisor ja 
taimetark Maret Makko. 
13.00–16.00 Meisterdamise töötuba lastele.
16.00–19.00 Mulgi toitude valmistamise õpituba. 
Juhendavad kohalikud mulgi perenaised. 
19.00–20-00 vaba aeg
20.00–23.00 Mulgi traditsiooniliste tantsude ja laulumängude 
õpituba. Mängib Julius Vilumets, tantse õpetab Marju Varblane 
või Alli Laande.

30. juuni 2017
9.00–12.00  Soodega seotud pärimused Teringi rabas. 
Rabadega seotud uskumused ja kombed, hiiepuud, kalmeko-
had ja taliteed. Retkejuhiks Soomaa loodusmees ja raamatu 
“Soomaa loomalood” autor Edu Kuill. 
12.00–15.00 Mulgimaa teemalised algupärased näidendid Nava 
talus. Külastame Nava talu ja kuulame talu lugu ning sellega 
seotud loomingut. 
12.00–15.00 Meisterdamise õpituba lastele.
15.00–16.00 asjade pakkimine ja lahkumine.

Vabal ajal võimalik tutvuda ja tegeleda talus elavate kodu-
loomadega. Teha villatöid, kududa kangastelgedega, sõita 
matkatõukerataste, kanuude ja hobustega või lihtsalt jalutada  
loodusmaja matkarajal.

Osalustasu 
1. kõikide päevade eest koos ööbimisvõimalusega (kaasa tuleb 
võtta oma voodiriided!) loodusmajas: 
täiskasvanu 7 eurot koos kahe ööbimise ja 3 päeva toitlusta-
misega lastele vanuses 7-16 aastat, 5 eurot koos kahe ööbimise 
ja toitlustamisega
2.Ühe päeva või õpitoa osalustasu 
täiskasvanule 5 eurot/päev 
lastele vanuses 7-16 aastat, 3 eurot/päev.

NB! Eelregistreerumine on vajalik. Kohtade arv on piiratud.
Registreerumine meilitsi: mki@mulgimaa.ee
Info Lilli Loodusmaja kohta ly@looduskeskus.ee  Tel 513 2994

Ettevõtmist toetavad Mulgimaa kultuuriprogramm ning 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

• Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 53 529 476, mehitus@gmail.com 

• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. 
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide 
väljastamine ja küttekollete remont. Henno Sarv, 

tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com 

• Paistu kool ootab kõiki endisi õpilasi ja 
koolitöötajaid KOOLI 180. SÜNNIPÄEVALE  
19. augustil 2017. Täpsem info Paistu kooli kodulehel.

• 28. juunil kl 18 Halliste jahiseltsi loodusmajas 
(Tilla küla Halliste vald) TUTVUSTATAKSE 
MAISMAATIGUSID. Kõik huvilised on oodatud.  
Info tel 5344 0057 (Anneli Roosalu). 

Sel suvel korraldab TaimAut MTÜ taas 
Karksi-Nuias Luuka puhkemajas lastele
VABAAJA- JA PUHKELAAGRI.

Laager toimub 10.-16. juulini.
 Kuna laager on väga populaarne, on laste-
vanematel just õige aeg registreerimiseks!

Info ja registreerimine: www.taimaut.ee 
Tel 520 4057, e-post info@taimaut.ee

LAPSI 
OOTAVAD 
SUVE-
LAAGRID

Teadmiseks bussisõitjaile
Seoses suvise koolivaheajaga toimuvad bussiliikluses 

iga-aastased muudatused suveperioodiks. 
Viljandi maavalitsuse teatel sõidavad alates 17. juunist 

kõik maakonna bussiliinid koolivaheaja sõiduplaanide järgi 
ning käigus ei ole ka liin nr 54 Viljandi – Paistu – Õisu – 
Abja-Paluoja – Mõisaküla.

Tegemist on Helme ja 
Tarvastu kihelkonna Vaba-
dusristi kavaleridega, kok-
ku 87 nime. Kuna Kärstnas 
sai 1989. aastal taastatud 
Vabadussõjas langenud 
omakandi meeste  au-
sammas, on tänavu sama 
samba juurde, ansamblis 
sambaga, püstitatud    mä-
lestusmüür Vabadussõ-
jas mehetegusid teinud ja 
kõrge aumärgi pälvinud  
võitlejatele. Eesti rahval on, 
keda eeskujuks seada.

Kärstna muinsuskaits-

jatel tuli Eesti Vabariigi 
juubeliaastaga seoses mõte 
meenutada Kärstna ja Tar-
vastu ümbruse sangareid. 
Viljandi muuseumi direk-
tor sõjaajaloolane Jaak Pih-
lak, täpne mees nagu ta 
on, leidis, et Eesti ajaloost 
rääkides tuleb lähtuda maa 
vanimast ja püsivast jao-
tusest – kihelkondadest. 
Härra Pihlak, kes on sama 
teemaga   aastaid tegele-
nud, koostas seega Tarvas-
tu kihelkonnaga ja Helme 
kihelkonnaga  seostuvate 

VR kavaleride nimekirja: 
Tarvastu – 26, Helme – 61 
nime. Elavate kirjas pole 
enam ühtegi VR kavaleri. 
Kindlasti on aga nende 
kolmanda põlve ja hilise-
mate järeltulijate hulgas 
palju neidki, kes elavad 
tänapäevases Helme ja 
Tarvastu kihelkonnas. Tar-
vastu vald kui mälestusko-
gunemise algataja loodab 
mälestusmüüri avamisel 
Kärstnas 23. juunil kell 11 
näha paljusid VR kavale-
ride sugulasi. Samas on ta 

tänulik nendele Helme ki-
helkonna omavalitsustele, 
kes aitasid Tarvastul kanda 
mälestisega seotud kulusid.

Ärgu kohkugu tulemast 
ka need inimesed, kes ela-
vad praegu näiteks Hal-
liste kihelkonnas. Viimase 
paarisaja aasta jooksul 
on Halliste kuulunud ka 
Helme kihelkonda ja VR 
kavaleride sugulased või-
vad Halliste kandis elada 
tänaselgi päeval.

PRiit siLLA 

Avame Vabadusristi vendade 
mälestusmüüri Kärstnas

MOODuSTATAKSE VALIMISJAOSKONNAD 

Mulgi valla volikogu valimisteks moodustatakse sea-
duse ja alljärgnevalt nimetatud omavalitsuste vastavate 
määruste alusel Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisa-
küla linna haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas 
kuus valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumi-
de asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – Abja kultuurimaja  
(Pärnu mnt 28 Abja-Paluoja linn);
2) valimisjaoskond nr 2 – Kamara külakeskus  
(Kamara küla Abja vald);
3) valimisjaoskond nr 3 – Halliste rahvamaja  
(Klubi tn 5 Halliste alevik);
4) valimisjaoskond nr 4 – Kaarli rahvamaja  
(Kaarli küla Halliste vald);
5) valimisjaoskond nr 5 – Karksi valla kultuurikeskus 
(Viljandi mnt 1 Karksi-Nuia linn);
6) valimisjaoskond nr 6 – Mõisaküla linnavalitsus  
(J. Sihveri tn 4  Mõisaküla linn).

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korral-
davad eelhääletamist valimisjaoskonnad nr 1, nr 3,  
nr 5 ja nr 6.
Eelhääletamise päevadel korraldavad lisaks eelhääle-
tamisele ainult valija asukohas, haiglas ja ööpäevases 
hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskonnad  
nr 1, nr 3, nr 5 ja nr 6.

Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle 
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud koha-
liku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 – hääletada saavad valijad, 
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Abja 
vald;
2) valimisjaoskond nr 3 – hääletada saavad valijad, 
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Hal-
liste vald;
3) valimisjaoskond nr 5 – hääletada saavad valijad, 
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Kark-
si vald;
4) valimisjaoskond nr 6 – hääletada saavad valijad, 
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Mõi-
saküla linn.

Valimispäev on 15. oktoobril. 

Endine Õisu kool ootab kokkutulekule

 MTÜ Õisu Kooli Vilistlaste Ühing ootab kõiki vilistlasi ja 
endisi õpetajaid kokkutulekule 5. augustil kell 14 Õisu 
mõisas.

Kavas näitused, kultuuriprogramm, avatud endised 
õppehooned. Tants. Toitlustamine. 

Osalustasu kohapeal 20 eurot, ettemaksuna 15 eurot 
(selgitusse märkida oma kooliaegne nimi, sulgudes 
praegune perenimi, lõpetamise aasta ning eriala). Raha 
kanda MTÜ kontole EE362200221066364572.

Lisainfo: tel +372 522 4952, riina.annus@gmail.com 

Facebook: Õisu kasvandikud. 




