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Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Valimistulemused on selgunud
Selgunud on 15. oktoobril
toimunud seniseid Abja,
Halliste ja Karksi valda ning
Mõisaküla linna uue omavalitsusüksusena ühendava
Mulgi valla volikogu valimiste tulemused.
Mulgi vallavolikogu käis valimas ühtekokku 4138 inimest.
Erakondadest kogus kõige
rohkem hääli 1436 (34,7 %)
Eesti Keskerakond . Järgnes
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit 1198 (29,0 %) kogutud
häälega. Eesti Reformierakonna saagiks jäi 575 (13,9 %)
häält. Valimisliit Ühtsed Mulgid kogus 486 (11,7%) häältest.
EKRE sai 162 (3,9%) häält,
Valimisliit Karksi Mulgid 154
(3,7 %) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 127 (3,1 %) häält.
Kogutud valijahäälte tulemusena osutusid 21-liikmelisse Mulgi vallavolikogusse
valituteks:
• Eesti Keskerakonnast Peeter Rahnel 381, Imre Jugomäe

101, Anne Ladva 76, Reet Paju
73, Ürjo Mälksoo 58, Mari Saarela 57, Villu Võsa 57 ja Rein
Tarkus 39 häälega;
• Erakonnast Isamaa ja Res
Publica Liit Ene Maaten 128,
Ervin Tamberg 101, Andres
Rõigas 78, Tarmo Simson 73,
Arvo Maling 68, Eveli Allik 67
ja Jüri Patune 66 häälega;
• Eesti Reformierakonnast
Taimo Tugi 286, Siret Vene 69
ja Eneli Põder 35 häälega;
• valimisliidust Ühtsed
Mulgid Leo Liiber 91, Kerti
Einstein 76 ja Raimond Tammoja 44 häälega.
Hääletamisest osavõtt oli
Mulgi vallas maakonnas kõige
aktiivsem: 6672 hääletamisõiguslikust kodanikust hääletas
4153 (62,2 %). Seejuures Viljandimaal keskmiselt hääletas
53,1 % valimisõigust omanud
inimestest ja üle Eesti kokkku
53,3 %.
Meelis Sõerd

Klubi 60+ koosviibimisi on läbi aastate saatnud laul ja pillimäng.
Pildil vasakult Leili Tšernõšova ja Eha Lihtne (kitarriga) peolauas.
Foto: Meelis Sõerd

Klubi 60+ alustas hoogsalt

Uue-Kariste rahvamajas koos käiv eakateklubi 60+ on
alanud sügisel olnud nooruslikult tegus ja jõudnud juba
kahel korral koos käia.

Järjekordne valija laseb valimistepäeval Mulgi vallavolikogu valimistel
Halliste rahvamaja saalis asunud jaoskonnas hääletuskasti sedeli oma
valitud kandidaadi numbriga.
Foto: Meelis Sõerd

Vana võlg sai väärikalt tasutud
Tõepoolest – kui võlg on üleval juba sada aastat ja lõpuks
tasutakse, on see üks väärikas
tegu küll. Just nii juhtus
Uue-Karistes, kus tänavu
16. septembril paigutati kohaliku rahvamaja fassaadile
mälestustahvel meestele, kes
andsid oma elu Eesti Vabariigi eest.

Mälestustahvlit taheti õigupoolest paigaldada juba
1936. aastal, ent toona jäi
see siiski tegemata. Kui 2008.
aastal avati Vana-Karistes
mälestustahvel sealse valla
Vabadussõjas langnuile,
kavandasid tollane Halliste
vallavanem Andres Rõigas
ja Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak samasuguse
tahvli avamist ka Uue-Karistesse. Teoks tehti see lõpuks
suvel 2017. Langenute elulood kogus ja koostas Jaak
Pihlak. Viljandi kiviraiumistöökoda Monument valmistas ja paigaldas mustast
marmorist mälestustahvli,
millel on jäädvustatud 11
kunagise sangari nimed,
noorim neist oli hukkudes
vaid 19-aastane ...
Septembri keskpaik oma
heitlike ilmadega on võrreldav eestlaste vähemalt sama

Vabadussõjas langenute mälestustahvli avamisel lausvihmas Uue-Kariste rahvamaja seinal hoidis tahvli pühitsenud EELK Kõpu koguduse
õpetajale Hedi Vilumaale kaitseks vihmavarju ettevõtmise üks eestvedajaid Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak (paremal).
Foto: Meelis Sõerd

heitliku ajalooga. Pidulik
ürituski sai sellest oma osa,
kui lausvihma trotsides heisati Eesti lipp, lauldi hümni
ja eemaldati kate mälestustahvlilt. Uue lipu ja tahvli
õnnistas EELK Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa,
katte eemaldamise au oli
antud kõige noorema põlvkonna esindajatele. Tahvli
avasid Kaitseliidu Sakala
maleva Halliste Noorte Kotkaste rühma liige Magnus
Järvis ja Kodutütarde rühma
liige Anete-Li Põder koos
Halliste vallavanem Ene
Maateniga. Pidulikud sõnad

lausus Halliste vallavolikogu esimees Andres Rõigas.
Muusika kõlas vokaalansamblilt VOX.
Kui tugevate vihmahoogude käes seisvad inimesed
hetke ülevust tajudes on
valmis läbimärjaks saama,
siis peab sellises sündmuses
midagi erilist olema. Kokku
oli tulnud ligi 70 inimest,
kes tseremoonia järel rahvamajja kutsuti. Jaak Pihlaku
sütitavat ja mõtlemapanevat isamaalist sõnavõttu
kuulati juba õdusasse saali kaetud kena kohvilaua
taga. Tervitussõnad lausus

Kaitseliidu Sakala maleva
pealik Ahto Alas. Järgnes
ansambli Lõõtsavägilased
meeleolukas kontsert. Lisaks
noorte meeste lustakatele
pillilugudele ja lõbusatele
lorilauludele kõlasid ansambli eestvedamisel ühes
laulduna „Jää vabaks, Eesti
meri“, „Uhke ratsamees“
ning mõnigi mõnus viis vedas rahva tantsupõrandale.
Oli väärikas sündmus.
Igapäevases tõtlikus elus ei
mõtle me harilikult, missugust hinda on makstud selle
eest, et saaksime elada oma
riigis, Eesti Vabariigis. Ega
peagi mõtlema. Kuid nagu
rõhutas üks kogu ettevõtmise eestvedajaid, ajaloolane
Jaak Pihlak, andsid need
mehed Eesti riigi eest kõige
kallima – oma elu. See on
väärt, et mäletada.
Uue-Kariste rahva ja kõigi
teiste ajaloolisest sündmusest osasaanute nimel suur
tänu Halliste vallavalitsusele, Uue-Kariste Külade Seltsile, Uue-Kariste rahvamajale, Mulgi külamuuseumile ja
Viljandimaa Muinsuskaitse
Ühendusele.
Anne Mädo

Klubi hooaeg sai avalöögi 21. septembril, mil meeleolukalt tähistati suve lõppu ja madisepäeva. Madisepäevast
ja sellega seotud vanarahva tavadest, samuti Madisepäeva
lahingust rääkis klubi liige Sirje Õruste. Valimiste teemal
kõneles ja vastas küsimustele Halliste vallavolikogu liige
Rein Tarkus. Peeti plaane, mida alanud hooajal ette võtta.
Õnnitleti klubikaaslastest suvekuude sünnipäevalapsi.
Istuti enda kaetud peolauas ja tantsiti klubi kapelli Ukaas
lugude saatel. Kohal oli kaks tosinat inimest.
3. oktoobri koosviibimisel sooviti vastastikku üksteisele
õnne rahvusvahelis eakatepäeva puhul. Külaliseks oli noor
andekas Uue-Kariste neiu Kaili Saar, kes esines lauldes ja
klaveri mängides. Karksi-Nuiast oli külas Viljandi luuleklubi Valguseoks eestvedaja Jüri Tamtik koos abikaasa
Merikesega. Ta viskas mõnusat nalja ja luges oma luuletusi.
Klassik August Kitzbergi tabavalt vaimuka ja kaasaegselt
mõjuva ligi sajandivanuse valimisteemalise luuletuse
esitas klubi 60+ liige Eha Lihtne. Üksikasjalikult arutati 7.
novembril külaliste seltsis rahvarohkelt tähistatava klubi
60+ 5. aastapäeva tegevuskava. Jalakeerutuse eest hoolitses taas kapell Ukaas.
Meelis Sõerd

Uudiseid Vana-Karistest

27. septembril toimus Vana-Kariste külaseltsi üldkoosolek. Koosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Halliste
vallvalitsuse ettepanek võtta Vana-Kariste seltsimaja külaseltsi omandisse. Koosolekul otsustati see küsimus aasta
võrra edasi lükata.
29. septembrist kuni 2. oktoobrini oli Vana-Kariste külaseltsil hea meel võõrustada Eesti Tiibeti Traditsioonilise
Meditsiini Akadeemia kursust. Kursusel oli 15 osavõtjat
üle Eesti, kes kõik jäid väga rahule. Neile meeldis maja ja
meeldis meie väike küla.
Jätkuvalt teeme seltsimaja I korrusel ka ehitustöid: vahetame põrandaid ning värskendame köögi eesruume.
Külaseltsil on hea meel teatada, et alates sellest sügisest on külarahval võimalus kasutada seltsimajas olevat
pesumasinat.
Liina Paumere

Käsitööhuvilistele

MTÜ Käetöö Koid alustab tegevushooaega. Koos hakatakse
käima käsitöötoas Mõisaküla koolimaja allkorrusel (sissepääs
hoovi poolt) kaks korda kuus.
8. novembril toimub tuniisitehnika õpituba ja 22. novembril kudumise õpituba. 6. detsembril on jõuluretseptide ja
20. detsembril jõulukaunistuste õpituba.
Detsembris toimuvate müügipäevade kohta anname
täpsemat teavet hiljem.
Jätkuvalt on meilt võimalik tellida käsitööesemeid ja ka
õpitubasid.
Juta Jalakas
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
21. IX 2017 toimunud istungil:
• kooskõlastati Abja vallavolikogu 17.08.2017 otsus nr 136
„Garantiikirja andmiseks nõusoleku andmine“;
• otsustati omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete
täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule;
• otsustati Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla
linna ühinemislepingu muutmine.
Halliste vallavalitsus
19. X 2017 toimunud istungil:
• otsustati kehtestada liikumispiirang valla teedel;
• otsustati vallavara kasutusse andmine;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
5. X 2017 toimunud istungil:
• kinnitati Mõisaküla kooli digiplaani aastateks 2017–2019;
• muudeti linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palga
juhendit;
• võeti vastu Mõisaküla linna 2017. aasta teise lisaeelarve;
• taotleti Kiikre tn 27 elamumaa pindalaga 4349 m² munitsipaalomandisse;
• muudeti Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna
ühinemislepingut;
• anti üürile kaheks aastaks linnale kuuluva Kiikre tn 27 elamu.

Kuhu minna
HALLISTE RAHVAMAJAS
• 20. X kl 19 Paistu näitetrupi etendus „Mamma“.
Lavastaja Andres Linnupuu. Pääse 5 eurot.
• 24. XI kl 19 Henrik
Normani monoetendus
“Kraaniga hunt Bangkokist”. Piletid saadaval piletilevis ja kohapeal hinnaga
13/15 eurot.
Täiendav info tel 525 6049.

KAARLI RAHVAMAJAS
• 12. XI kl tähistame isadepäeva. Jälgige reklaami.
Täiendav info tel 5886 1997.
MÕISAKÜLAS
• 2. XI kl 19 muuseumis
hingedepäeva kontsert.
Esineb vokaalansambel
VOX.
Täiendav info tel 525 6049.

Õnnitleme!
ANTON VILBING
ARTEMY PEDOK
AUGUST SOE		
ASTA REISSAR		
JAAN PARTS		
JAAN PIKAS		
AINO SAUNORENE
SALME KAHU		
JAAN ELBLAOS		
HELJO ALLIK		
VIRVE KIVJA		
MIRALDA AHI		
AINO VIIDIK		
ANTS UUSTALU

96
91
90
85
82
81
81
81
80
70
70
70
88
81
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LIIDIA HEINSAAR
IRLANDA KARTAU
ASTA PÄRNIS		
LAINE KOHJUS		
MAIMU LAIN		
SALME MOOR		
UNO-HELDUR UKE

96
90
88
86
85
84
81

Mõisaküla linnavalitsus

Õisus avati mälestustahvel
Vabadussõjas langenuile
Õisu mõisasüdames asuva
Vabadussõja mälestuskivi
ees avati 7. oktoobril pidulikult mälestustahvel üheteistkümnele Õisu vallast
pärit Vabadussõjas langenule.

Õisu Vabadussõja mälestuskivi avamise aeg on
teadmata, kuid 1940. aasta
sügisel peitsid Õisu piimandusinstituudi õpilased selle
maase. Pärast vabanemist
punavõimust 9. juulil 1941
kaevasid aga välja ja asetasid
endisele kohale. Sügisel 1944
peideti kivi taas maapõue.
Suvel 1988 algatas Viljandi
Muinsuskaitse Seltsi liige
Jaak Pihlak Õisu mälestuskivi otsingud. Kohalikud
mehed Aldur Lehtaru ja Peep
Niilus kaevasid septembris
1988 kivi välja. Mälestuskivi
avati 27. oktoobril 1988 suure
rahvahulga osalusel, katte
eemaldas Õisu sovhoostehnikumi direktor Mihkel Sims,
pühitses EELK Halliste ja
Karksi kiriku diakon Kalev
Raave.
Veebruaris 2008 avati Vana-Karistes mälestustahvel
sealse valla Vabadussõjas
langenuile. Tollane Halliste
vallavanem Andres Rõigas ja
Viljandi muuseumi direktor
Jaak pihlak kavandasid samasuguse tahvli avamist ka
Õissu. Rahaliste võimaluste
piiratuse tõttu jäi ettevõtmine ootele. 2017. aasta suvel
otsustas Halliste vald mõtte
teoks teha. Langenute elulood kogus ja koostas Jaak
Pihlak. Viljandi kiviraiumistöökoda OÜ Monument
valmistas ja paigaldas 1560
eurot maksnud maakivist
mälestustahvli Õisu Vabadussõja mälestuskivi ette.
Mälestustahvlil on üheteistkümne Õisu vallast Vabadussõjas langenud sangari
nimed. Nendeks on lipnik
Elmar Sangernebo, kes oli
pärit praeguse Paistu kooli lähedal asuvast Jäära talust, vanemvelsker Friedrich-Julius
Oberschneider, nooremallohvitser Jüri Mankin ning reamehed August Erilane, Hans
Juurik, Ernst Kärner, Joosep
Oselein, Voldemar Schmidt,
Anton Suster, August Teras ja
Hermann-August Vihmann.
Nad olid enamuses lihtsad talumehed ja kooliõpilased, kes
läksid isamaa kutsel kaitsma
vastsündinud riiki. Nimede
all seisab tahvlil tekst „Tänulik Õisu rahvas“ ja kuupäev
„7. X 2017“.
Mälestustahvli avamisele eelnes Kaarli rahvamaja
naisansambli Rosin laul ning
isa ja poeg Ain ja Ainar Arulalt lõõtspillide saatel laul
„Mu isamaa armas“, mida
paljud veidi alla sajast suursündmusest osa saama tulnud inimesest kaasa laulsid.

Õisu vallast Vabadussõjas langenud sangaritele avatud mälestustahvli Õisu mälestuskivi ees pühitses Viljandi
Foto: Meelis Sõerd
praost Marko Tiitus.

Pöördeline Voltveti
lahing
„Peale rahvusliku kapitalismi sünnipaigaks olemisest on
vähem räägitud faktidest, et
Vabadussõja rinne oma kõige
pöördelisematel hetkedel
jõudis siia kihelkondadesse
välja,“ meenutas sõna võtnud Halliste vallavanem
Andres Rõigas. Ta märkis,
et Halliste kihelkonna piirile jäävat Voltveti lahingut
on peetud ka sõja üheks
pöördepunktiks, kust algas
peale kiiret edu saavutanud
punaste taganemine.
„Käesolev aasta on meie
riigis oluline ja pidulik. Hakkab täituma sada aastat iseseisvuse väljakuulutamisest.
Novembris 99 aastat tagasi algas Vabadussõda – üks neist
vähestest sõdadest, kus me
rahva ja riigina saame end
võitjateks lugeda, ja arvatavasti ka ainuke sõda, mille
võit tähendas meie rahva,
keele ja kultuuri püsimajäämist. Kuigi hilisemad sündmused on seda püsimajäämist korduvalt ähvardanud,
on sada aastat tagasi toimunu
olnud garantiiks meie maa
ja rahva säilimisele. Nendes
tolleaegsetes otsustes oli nii
julgust kui riigimehelikkust,
ja mis peamine, tohutut ettenägemisvõimet,“ kõneles
Rõigas.
„Täna tasume ühe pikaajalise võla ja avame mälestustahvli meestele, kes andsid
kallima, mis neil oli – andsid
oma elu oma kodumaa eest.
Kodumaa eest, mis oli alles
tekkinud ja lootis õigustada
oma kohta maailmakaardil,
olla vaba ja võrdne teistega
siin ilma peal,“ lisas kõneleja.
Vabadussõda on Rõigase
hinnangul üks neist sõdadest, mille toimumise faktigi
poleks tohtinud olemas olla.
Ja terve mõistuse seisukohast
poleks saanud sellist sõda
üldse olemas ollagi. „Kui
barbarid meie maale tulid,
siis ei olnud ju riikigi selle
harilikus mõistes. Puudus
sisuliselt sõjavägi, kontroll
Eesti Vabariigi territooriumi
üle ei jõudnud mitte igasse

piirkonda, ja mis siin salata,
väga paljudel puudus ka usk
iseseisvusesse ja võimesse
hakata vastu kiiresti edasiliikuvale ja tohutult ülekaalukale vaenlasele. Ja mis veel
kõige hullem, punased ideed
ei olnud rahva seas tundmatud ja bolševike hirmuteod
olid selleks ajaks suures osas
teadmata. Õnneks oli olemas
Eesti rahvuslik ohvitserkond,
olid vabatahtlikud, kes innustasid ka teisi, ja mis peamine,
nende toel ning ettevõttel
kasvas üsna kiiresti rahvuslik
usk, et ka meie võime ja me
saame hakkama,“ rõhutas
Rõigas.
Ajalooliselt on teada, et
sisemine võitlus toimus paljude meeste peas. Ja poolte
valikul sai peale elementaarse isamaa-armastuse lubadus
anda maad kõigile rindesõduritele või võimaldada
demobiliseeritud rindesõduritele kõrgharidus riigi poolt.
„Tänaseni kostub küsimus, et kas me sellist Eestit
tahtsimegi. Jah, võimalik, et
oleks võinud minna teisiti,
paremaid ideid elu edendamiseks kasutada ning mõelda
valikute üle. Aga üks on kindel – meil on valikud, keegi
ei keela ja ei käsuta meid, ja
mis veel kõige olulisem, me
võime kõige selle üle arutada
omas keeles omal maal.
Igavene au langenud sangaritele! Elagu vaba Eesti!“
lõpetas Andres Rõigas rahva
aplausi saatel oma sõnavõtu.
Järgnevalt eemaldas Halliste vallavanem Ene Maaten
taas rahva aplausi saatel
mälestustahvlilt valge katte.
Auvalves kahel pool tahvlit seisid KL Sakala maleva
Karksi malevkonna Lilli rühma, Naiskodukaitse ning KL
Sakala maleva Ümera rühma
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindajad.
Mälestustahvli õnnistanud
Viljandi praost Marko Tiitus
soovis, et rahvas hoiaks ja
austaks oma eelkäijate vabadusaateid nii pidu- kui argipäevadel. „Ärge häbenege
seda, kes me oleme ja käige
oma teed sirge seljaga,“ sõnas

ta. „Soovin rahu, õnnistust
ja jõukust meile kõigile,“
lausus ta. Praost tänas omalt
poolt mälestustahvli avamise
heaks kõige enam panustanud Halliste valda ja Viljandi
muuseumi juhatajat Jaak
Pihlakut.

Viljandi mälestussammas
ootab taastamist
Jaak Pihlak toonitas, et
Vabadussõda oli Eesti rahvale
väga raske: sõjas langes või
suri hiljem seal saadud tervisekahjustuste tõttu üle kuue
ja poole tuhande inimese,
nende seas arvestatav hulk
noori kooliõpilasi. Tänaseks
on Pihlaku andmetel Eestis
taastatud praktiliselt kõik
Vabadussõja mälestussambad. Üks, mis on veel taastamata, on Viljandi südames
– Sakalamaa Vabadussõjas
langenutele pühendatud
mälestussammas, mille panid
püsti kohalikud inimesed
oma rahaga. See oli kuulsa
skulptori Amandus Adamsoni töö.
„Selle koha peal on täna
Viljandis hoone, mida rahvas
tunneb endise parteimajana.
Ma väga loodan, et lähiaastatel ka see maja sealt kaob
ja taastatakse Vabadussõja mälestussammas kõigile
neile Sakalamaa sangaritele,
keda oli üle viiesaja,“ lausus
Pihlak.
Pihlak tänas Halliste valda,
Viljandimaa Muinsuskaitse
Ühendust, kohalikke Õisu
inimesi ja Õisu rahvaseltsi,
kes aitasid kaasa selle tahvli
sünnile. Ta avaldas lootust,
et Õisu rahvas ja Õisust pärit
inimesed, kes mälestustahvli
asupaika satuvad, panevad
sinna ikka lille või nopivad
sealt ära mõne umbrohu.
„Meenutagem neid tublisid
mehi, kes andsid meile oma
riigi!“ sõnas ta. „Ma väga tänan noori emasid, kes võtsid
oma järeltuleva põlve kaasa,
et nemadki võiksid saada osa
tänasest sündmusest. Aitäh
teile kõigile!“ lisas Pihlak.
Meelis Sõerd
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Hallistes pidutsesid särasilmsed eakad
Halliste rahvamajas tähistati 29. septembril rõõmsalt ja
rahvarohkelt eakatepäeva.

Peolisi oli tasuta bussiringiga ja isiklike sõiduvahenditega kohale sõitnud üle valla
Rimmust Õisuni. Tellitud
bussiga oli peost osa saamas eakaid ka Mõisakülast,
kuna sealses kultuurimajas
kestva remondi tõttu praegu
tegutseda ei saa. Mõlema
kultuuriasutuse eesotsas on
juba pikka aega Laine Pedaja.
Halliste valla eakatepäeva
avas kõnega vallavanem Ene
Maaten, kes mainis eakate
vallakodanike tähtsat rolli
kultuuri edasikandjatena ja
traditsioonide säilitajatena.
Veel soovis vallavanem kohalviibijatele kaunist ja rõõmuküllast pidupäeva ning
palju tervist ja jõudu!
Edasi läks üritus Abja
näitetrupi etendusega „Elu
on-otsast teise“. Peale meeleolukat etendust võttis sõnajärje üle Halliste valla
aukodanik Silvi Saar, kes
tutvustas enda poolt välja

küsimus ja vastus

Mõisakülas on teokad noored

Halliste rahvamajas toimunud eakatepäevapeol tantsitas rõõmsaid peolisi akordionist Toivo Vaagen (vasakul).
Foto: Erakogu

antud ahjusooja raamatut
maakooli ja külakogukonna
rajajast kooliõpetaja Liisa
Kuusist. Veel oli Halliste valla eakatele külla tulnud SA
Abja Haigla juhataja Maimu
Paumere, kes tutvustas AbjaPaluoja keskusesse rajatava
tervisekeskuse funktsiooni ja
tulevikunägemust. Ametliku
osa lõppedes maitsti kommi,
kringlit ja kohvi ning kuulati
akordionimuusikat Toivo

Vaageni esituses.
Paljudel särasilmsetel nooruslikel eakatepäeval osalenutel jätkus peo korraldajaile
vaid kiidusõnu. „Ma varem
polnud eakate üritustel käinud. Nägin rõõmsaid särasilmi ja mõtlesin, et kust nad
küll tulevad – heatujulised,
et kui keegi siin on eakas, siis
olen see mina!“ võttis oma
peomuljed lõbusalt kokku ka
ise Halliste vallas elav Maimu

Paumere.
Rahvusvahelist eakate
päeva tähistatakse alates
1990 aastast. Päeva eesmärk
on meeles pidada eakaid
inimesi, pöörata tähelepanu
eakatele ning ehitada sild
generatsioonide vahele, et
kultuur ja traditsioonid säiliksid.

Monika Erreline
Meelis Sõerd

Mõisakülas toimus tervisepäev
Mõisakülas toimus
24. septembril sügisene tervisepäev, kus erinevates
ettevõtmistes lõi kaasa ligi
poolsada linnaelanikku.

Seekordseks külaliseks oli
tervisepäeval Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt. Tema vestlusest jäi
kõlama mõte, et iga inimene
vastutab ise oma tervise eest.
Kuulajad said teada olulist
kehtima hakkavast üksiku
eaka lisatoetusest, hambaravi
hüvitamise korrast, maksuvaba tulu tõusust jm.
Suur huvi oli taas kord
oma tervisenäitajate mõõtmise vastu. Aktiivselt osaleti matkal läbi linna, mille
giidiks oli Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg. Matka käigus tuli matkajatel
vahelduseks vastata mitmesugustele küsimustele,
tunda ära muuseumikogu
museaale ja arvata ära riidekotikestes olnud esemed.
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Mõisaküla tervisepäeva külaliselt Riigikogu sotsiaalokomisjoni esimehelt Helmen Kütilt (seisab tagaplaanil) kuulis
rahvas uut neid huvitavatel teemadel.
Foto: Uno Tisler

Tervisepäeval osalenud püüdsid ära arvata, mis esemed on peidus
riidekotikestes.
Foto: Uno Tisler

Õigesti vastanud teenisid priipääsme 8. oktoobril ekskur-

sioonile Taagepera lossi, kus
jätkus ka huvitavat tegevust.

Kõiki tervisepäeval osalenuid kostitati pärast koolimajas tervisliku karaski, tee
ja õuntega.
Tervisepäeva eestvedaja
linna sotsiaaltöötaja Marina
Raid tänab rahvale meeldinud ettevõtmise korraldamise eest kogu tervisepäeva
meeskonda, samuti proua
Helmen Kütti ja linnapea
Ervin Tambergi.
Meelis Sõerd

Osana PRIA-le esitatud projektist “Tervisespordipark” paigaldati noortekeskuse tagusele hiljuti jõulinnak.
Foto: Kaja Õigus

Mida uut ja huvitavat on toimunud viimastel kuudel Mõisaküla noortekeskuses, Mõisaküla noortejuht Kaja Õigus?
Mõisaküla noored on tublid ja aktiivsed ning löövad
kaasa kõigis noortekeskuse ettevõtmistes. Pakkuda on neile
nii mõndagi. Nii näiteks valmis hiljuti osa PRIA-le esitatud
projektist “Tervisespordipark”, mille tulemusena paigaldati
noortekeskuse tagusele jõulinnak.
Entusiastliku noortetegevuse korraldaja Viktor Siiguri juhendamisel käis kogu suve ja käib siiani aktiivne kettagolfi
mäng. Päev enne kooli algust korraldasime taas võistluse
noorte ja lastevanemate vahel, mis lõppes ühise piknikuga.
Rõõm on tõdeda, et mängu vastu on hakatud, tänu Viktori
aktiivsele tööle, üha rohkem huvi tundma ja seda just täiskasvanute poolt.
Tore on ka see, et tänu käimasolevatele teetöödele, saab
meie kettagolfipark uue väljanägemise, kuna ülearune aluskattematerjal sobib meile ideaalselt pargi täiteks ja vastutulelikud masinistid aitavad seda siluda ja vajadusel kaevata.
Juhendaja ja noorte koostöös renoveerisime ühe ruumi
noortekeskuses. Nüüd saame seda uut ruumi kasutada XBox1-nimelise noortemängu mängimiseks, mille soetasime
tänu Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud projektile.
Uue hooga on käimas kodundusring, kus hetkel väiksemad
saavad meisterdada erinevaid toredaid asju. Oli ju meie
kodundusringi tegemised nähtavad ka kodukandipäevadel,
kus panime üles näituse vanas reisivagunis. MTÜ Mõisaküla
Noortekeskus H.E.L.A.R võttis osa Eesti 100 sünnipäevakingituse ettevõtmistest. Küsisime ja saime toetust oma järjepideva noortetöö kroonika arhiveerimiseks.
Sel aastal on plaanis lõpetada PRIA projekt, kus on veel,
lisaks jõulinnakule, kavas teha pealtvaatajate tribüün koos
varikatuse ja prügikastidega.
Loomulikult oleme osalised Tapa valla poolt korraldaval
filmifestivalil “Kino maale”, mis kestab 9.-29. oktoobrini,
peakorraldaja Indrek Jurtšenko eestvedamisel. Selle raames
näitame oma noortekeskuses vanu häid eest multikaid nagu
“Peetrikese unenägu”, “Meemeistrite linn”, Operaator Kõps
seeneriigis” jms. Olen läbi rääkinud ka lasteaiaga, kes on
rõõmuga oma lastega nõus külastama meie noortekeskuse
poolt pakutavat kinoteenust.
Tehtud on küll palju, aga teha on veel küll ja küll. Tänan
meie suuri toetajaid kodundusringi ja kettagolfi turniiride
korraldajaid. Noorte väljasõite toetavad Euroopa Sotsiaalfond “Eesti tuleviku heaks”, Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ja Mõisaküla linn. Ilma nende
abita ei oleks me kindlasti oma eelarvest noorte vaba aja
tegevuseks niipalju saanud pakkuda.
Küsitlenud
Meelis Sõerd

Uue-Karistes avati rahvakunstimeister Valve
Alamaa juubelinäitus

Uue-Kariste rahvamajas
avati 14. oktoobril 34 aastat
sealse käsitööringi juhendajaks olnud Valve Alamaa
kaunis juubelinäitus.
Valve Alamaa oli Uue-Kariste käsitööringi juhendaja
aastail 1977-2011. Siiani on ta
jätkuvalt lahkeks nõuandjaks.
Teenekale näputöömeistrile
oli näituse avamisel lisaks
kümnetele endistele ringiliikmetele õnne ja jätkuvat tervist
soovimas ning väljapanekut

imetlemas ka käsitööringi
tegevust läbi aastakümnete tublisti toetanud Halliste
valla endisi ja praeguseid
juhtivtegelasi. Juubilar kinkis
viimatinimetatuile tänutäheks
südamesoojusega valmistatud
padja.
Uue-Kariste rahvamaja
juhataja Ivi Alp sõnas, et
juubelitorti söödi näituse avamisel elava muuusika saatel.
Musitseeris oma rahvamaja
kapell Ukaas.

Lisaks näitusele Uue-Karistes oli valik käsitöid Valve
Alamaa rikkalikust kogust
eelnevalt eksponeeritud ka
Viljandi muuseumis ja Kondase keskuses. Uue-Kariste
näitust saab vaadata veel kuni
10. novembrini tööpäeviti kl
11-17-ni.
Juubilar on varem tunnistanud, et rahvakunstis on
teda eriti huvitanud Mulgi
roositud kindad, rahvariiete
juures aga rikkaliku tikandi

ja piludega põlled. Teda on
paelunud ka Viljandimaa
sõbakirjalised tekid ning südamelähedased on olnud ka
tikitud tekid.
1998. aastal pälvis Valve Alamaa Viljandimaa rahvakunstimeistri aunimetuse. 2002.
aastal omistati talle Tallinnas
esemelise rahvakultuuri väärtustamise eest „Pärandihoidja“ auhind.
Meelis Sõerd

Foto: Meelis Sõerd
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OMAVALITSUSKROONIKAT
Abja Vallavalitsus:

11.09.2017
1. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo küsimustes.
2. Kiideti ehaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
3. Väljastati ehitusluba eraisikule.
4. Väljastati raieluba.
5. Lahendati eraisikute avaldusi sotsiaalküsimustes ja otsustati toimetulekutoetuse ning vajaduspõhise peretoetuse maksmine vastavalt
sotsiaalhoolekande seadusele

27.09.2017
1. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo küsimustes.
2. Kiideti ehaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
3. Väljastati kasutusluba ja ehitusluba.
4. Väljastati raieluba.
5. Lahendati eraisikute avaldusi sotsiaalküsimustes
6. Lahendati eraisikute avaldusi.

10.10.2017
1. Kinnitati Abja lasteaia hoolekogu koosseis.
2. Seati sundvaldus Sibula maaüksusele.
3. Otsustati vallavara võõrandada otsustuskorras.
4. Väljastati ehitus- ja kasutusluba.
5. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo küsimustes.
6. Arutati maaküsimusi.
7. Lahendati eraisikute avaldusi sotsiaalküsimustes ja otsustati toimetulekutoetuse ning vajaduspõhise peretoetuse maksmine vastavalt
sotsiaalhoolekande seadusele
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

Kohalikud notarid annavad
1. novembril tasuta nõu
Kolmapäeval 1. novembril kella 14-17 ootavad kõik Eesti
notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval kinnisvaratehingutele, aga
oodatud on ka huvilised, kel on küsimusi pärimise, abieluvarasuhete, ettevõtluse või teiste notaritööd puudutavate
valdkondade kohta.
„Kinnisvara valdkond on praegu kuum, tehingute arv
kasvab ning ka notarid peavad omalt poolt tagama, et selles
olukorras selgeid ja läbimõeldud otsuseid tehtaks,” selgitas
Notarite Koja esimees Tarvo Puri. “Huvilised on oodatud küsima, mida kinnisvara ostes või müües peaks teadma, samuti
arutama alles “paberil” või kasutusloata kinnisvara ostmise,
järelmaksu, hüpoteegi olemuse ja varjatud puudustega
seotud küsimusi. Meie eesmärgiks on, et keegi oma valikuid
hiljem ei kahetseks.”
Notaribüroode uksed on avatud kõigis Eesti maakonnakeskustes, aga ka mitmes teises linnas, näiteks Räpinas, Elvas,
Keilas, Narvas ja Sillamäel.
„Loomulikult on bürood avatud ka teistel päevadel ja
tehinguga seotud nõuanne on alati tasuta, kuid sellel päeval
ootame ka neid inimesi, kes alles kaaluvad tehingu tegemist
või soovivad nõu erinevate alternatiivide vahel valimisel,”
lisas Puri.
Kõigi Eesti notaribüroode asukohad ja kontaktid leiab siit:
https://www.notar.ee/kontaktid.

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

MÄLESTAME
ANATOLI KOSTJUTŠENKO
10.03.1948 – 22.09.2017
PJOTR KUDRIN

30.12.1956 – 30.09.2017

HELGI MÄGI

21.04.1938 – 03.10.2017

AIVAR KUKK

10.10.1954 – 09.10.2017

Abja spordi- ja veekeskus areneb
Alles eelmises lehes kirjutasime, et Abja spordi- ja
veekeskus on suve jooksul
uuenenud. Juurde ehitati
väliterrass ja sinna kadakalõhnaline iglusaun.
Nüüd saab rõõmustada
väiksemaid lapsi. Mullibasseini servale on paigutatud
liumägi, mis teeb veekeskuses
olemise veel lõbusamaks.
Vanematele on endiselt
kasutada veekeskuse suur
bassein pikkusega 25 m (temperatuur 28°C), väiksem mullibassein ja mullivann (temperatuur 32°C), soome saun
(temperatuur 85°C), aurusaun
(temperatuur 45°C), soolasaun
(temperatuur 40°C) ning terrassil kadakane saun (temperatuur 85°C).
Spordikeskuses on võimalik kasutada ka jõusaali ja
aeroobikasaali ning osaleda
erinevatel treeningutel.

Treeningute ajad on leitavad
Abja spordi- ja veekeskuse
kodulehel ja Facebookilehel.

Mullibasseini servale on paigutatud liumägi, mis teeb veekeskuses olemise lastele veel
lõbusamaks.

Kolmas Voorus ruulib täiega!
Kolmanda Vooruse näitetrupil on sügisel olnud mitmeid esinemisi ja huvitavaid etteasteid. Septembri
lõpu esinemised Hallistes,
Nuias ja Võrumaal Sulbis
peetud mihklilaadal olid
edukad -publikut palju, vastuvõtt soe ja aplaus tugev.
Oktoobri algul Tallinnas peetud 60+ festivalil jagus esinejaid Salme kultuurikeskuse
kolmele korrusele – ikkagi kutsetega väljavalitud kollektiivid
üle vabariigi. Lisaks pakuti
eakamatele inimestele mitmesuguseid teenuseid ja kaupu.
Melu, rahvast ja liikumist oli
palju. Oma jälje vajutasid
ka erinevad erakonnad, kes
püüdsid inimeste tähelepanu
köita seoses lähenevate kohalike valimistega. Sellise mürafooniga pole olnud trupil veel

juhust lavale astuda ja see oli
uus kogemus! Siiski loodame
väga, et edaspidi selliseid väljakutseid ei tule. Kuigi programmi juht Eduard Toman
palus inimestel vaiksemalt liikuda, siis kahjuks erilist mõju
sel manitsusel polnud. Trupp
esitas lavastusest katkendi ja
osa inimesi saali kaugemates
pingiridades pidid ikka väga
pingutama kuulmaks laval
esitatud teksti. Meie esinemise
lõpus olid E. Tomanil silmis
liigutuspisarad ning meile
väga suure tunnustusena
kõlas temalt mõte- meid tuleb
kutsuda eraldi esinema täismahus etendusega. Jääme põnevusega seda kutset ootama!
Tänu lavastaja Kersti Sillaotsa
kontaktidele sai osa Kolmanda
Vooruse trupist väga intrigeeriva ettepaneku osaleda päri-

musmuusika auhindade Etnokulp üleandmise tarbeks filmitavate vaheklippide tegemisel.
Leida Lepland, Hilja Sikka, Kai
Jõeste, Juhan Purju ja Arvo
Lamp võtsid ühel pühapäeval
ette sõidu Männiku turismitallu, kus võttemeeskond oli juba
ootel. Saime väga vahva ja
positiivseid emotsioone pakkunud kogemuse – ikka nagu
päris filmi tegemine. Ootad
oma võtet, tehakse mitmeid
duubleid, osa kaasalööjatest
vahetub ja nii õhtuni välja.
Võtted meiega tulid välja
meeskonda üllatavalt ja
andsid inspiratsiooni täiendavateks ideedeks. Nende
tunnustus meile oli siiras ja
ehe. Lavastaja Silver Kaljula
mõte pakkuda meile rolli ka
auhindade üleandmisel Pärimusmuusika aidas 6. oktoobril

tuli küll algul ootamatult, kuid
võtsime selle mõnusa ootusärevusega vastu. Huvitav oli
näha otseülekandeks valmistumise köögipoolt ja selles ise
kaasa lüüa. Leida oli eriliselt
tubli, kes aitas meeskonna
välja kehastades välivõtetel
osalenud vanaema. Sellest siis
ka segadus ülekande tiitrites.
Kes otseülekandest või selle
kordusest ilma jäi, saab seda
ETV2 kanalilt järele vaadata.
Meie ise olime väga rahul!
Loodame selle mõnusa
seltskonnaga koostöö jätku
mõnes projektis ka edaspidi, sest koostegemise rõõmu
jagus nii kaamera ees kui
kaamera taga olijatele! Uute
huvitavate kohtumisteni!
Arvo Lamp

Tervisetoetajate võrgustik
ootab uusi aktiivseid
tervisesõpru!

Foto: Kadi Kask

Poistekoorid valimiste eel

Te i s e d l u b a v a d , m e i e t e e m e ! M e i e – s e e t ä h e n dab Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia muusikaõpetajad.
Samal ajal, kui teised vaidlevad, kus ikkagi on vallamaja kõige
õigem asukoht, viime meie valdade ühinemist juba reaalselt läbi.
Nimelt tuli valimiseelse reede pärastlõunal A. Kitzbergi gümnaasiumi poistekoor Abja gümnaasiumi poistele külla, et viiekümnekesi koos lõbusam laulda oleks.
Oh seda lusti ja laagrimöllu!
Õpetaja Sirje Veerme tellis laupäevahommikuses proovis
poistelt naljapildi.
Kadi Kask

2012. aastal loodi Viljandi Maavalitsuse tervisetoa eestvedamisel tervisetoetajate võrgustik. Tervisetoetajad on
inimesed, kes oskavad oma kodukohas anda infot tervist
toetavate eluviiside kohta ja teavad, kuidas suurendada
paikkonna heaolu.
Samuti on nad vabatahtlikena abiks tervisedenduse
teavitustöö tegemisel ja ettevõtmiste korraldamisel oma
kodukohas.

Tervise edendamine ja tervena elatud eluea pikendamine on
Eesti ühiskonna üheks prioriteediks. On oluline, et tervise
edendamise sõnumit maakonnas levitatakse ja on tänuväärne, et on inimesi, kes soovivad sellele kaasa aidata ning
ühtlasi üheskoos tervemat ühiskonda luua.
Uuest aastast ei vea enam võrgustiku tegevusi Maavalitsuse tervisetuba ning aktiivsed tervisetoetajad võtavad
eestvedamise enda peale.
Ootame oma ridadesse uusi tervisesõpru, kes tegelevad
nii vaimse kui ka füüsilise tervise arendamisega! Kui Sa oled
inimene, kes hoolib oma kodukoha eluolust ning sa toetad ja
osaled kodukandi tegemistes-toimetamistes, siis kohtume 2.
novembril kell 9.00 Viljandi Grand hotelli konverentsisaalis.
Päevakava on leitav Viljandimaa tervisetoa kodulehelt.
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Jooks ümber järve
28. septembril kogunesid
Abja gümnaasiumi õpilased
Abja paisjärve äärde, et osa
võtta ümber järve jooksust.
Tavaliselt toimub ümber järve jooks Abja suvepäevade
raames, kuid seekord oli tegu
üle-eestilise jooksusarjaga
100 JÄRVE JOOKS.
See jooksusari, mis on kingituseks Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks, sai alguse
Tarvastu gümnaasiumist ja
kulmineerub üle-eestilise teatejooksuga ümber Võrtsjärve.
Algatajad on ise kirjutanud, et Eestis on üle tuhande
järve, mis kõik asuvad looduskaunites paikades. Paljude ümber neist joostakse pikemaid või lühemaid distantse. Meie eesmärk on ühendada toimuvad järvejooksud ühtseks jooksusarjaks.
Sport pole eesmärk, vaid
sport on eluviis. Antud projekt suurendaks noorte jooksuhuvi, propageeriks tervislikke eluviise ja muudaks
liikumisharjumusi.
Abja paisjärve jooks registreeriti 100 järve jooksu kodulehel ja sellega anti oma panus sünnipäeva kingitusse.
Lauri Sepp

vallavanema veerg

E

esti Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerinud
inimesed ja isiklikult mina, tänan kõiki valimas käinud
inimesi ja esmajoones Keskerakonna nimekirjale hääle andnud
inimesi. Teie häältega saadud usaldust Abjast, Hallistest, Karksist
ja Mõisakülast peame õigustama oma tööga järgnevatel aastatel. Tänan ka inimesi, kes olid valmis
kandideerides võtma vastutuse Mulgi
valla hea käekäigu eest. Olen kindel,
et tehtud valikud on õiged ja volikogusse valitud inimesed seisavad nii
sõna kui teoga Mulgi valla ühtlase
arengu eest.
Inimeste heaolu Mulgi vallas on
esmatähtis.
Tegusaid aastaid meile kõigile!

Peeter Rahnel

Enne jooksma asumist tehti grupipilt.

Õnnitleme eakaid hällilapsi
Fotod: Karin Sepp

Jooksule eelneb kindlasti soojendus.

Mika Keränen külastas Abja
gümnaasiumi
Abja gümnaasiumi kooliperel oli septembrikuu lõpus
tore sündmus – külla tuli
Soome päritolu Eesti lastekirjanik Mika Keränen, kelle
raamatud on õpilaste soovitusliku kirjanduse nimekirjas.
Tema lasteraamatute põhjal
on valminud film „Supilinna
salaselts“. Aastal 1999 asus
Keränen Tartu ülikoolis õppima eesti keelt võõrkeelena.
Aastast 2006 elab kirjanik
Tartus.
Kirjanik palus esmalt talle
esitada küsimusi. Neid oli
palju. Mika Keränen vastas
neile talle omase huumoriga.
Saalist kostis naeruturtsatusi.
Avameelne dialoog kirjaniku
ja õpilaste vahel oli alanud.
Mika Keränen kirjutab peamiselt lastekrimkasid. Sageli
on raamatutes tegelasteks ta
oma lapsed. Tema lemmikraamatuks on see, mida ta
hetkel kirjutab. Kohe – kohe
ilmub kõige uuem raamat
– „Fantoomrattur“. Kirjanik
ise armastab James Bondi

raamatuid.
Keräneni hobideks on jalgpalli mängimine ja aiandus.
Talle meeldib jalutada Tartu
Botaanikaaias. Korvpalli ta
enam ei mängi, kuna ei saanud aru, kas palliplatsil öeldi
„viga“ või „Mika“. Samuti ei
armasta ta BMWsid, kuna
nende juhid on rumalad ja
kihutavad liialt.
Kuulajatele Mika Keräneni
esinemine meeldis. “Ta oli
vahva, rääkis lahedalt!“ kuulsin ühe õpilase sõnu.
Abja gümnaasium kinkis
kirjanikule kooli almanahhi
ja Mulgi mehe tassi. Mika
Keränen ütles naljatamisi,
et neil on Contraga võistlus,
kummal on kodus rohkem
kingitud tasse. Kohapeal sai
osta kirjaniku raamatuid ja
paluda neisse autogramme.
Kohtumine kirjanikuga sai
teoks tänu Abja raamatukogu
töötajatele Ingrit Porkanenile
ja Mariliis Järvetile.
Suur tänu teile!
Siiri Meidla

Mika Keränen sai oma kodusesse kogusse kaks uut tassi.
Foto: Ingrit Porkanen

Abja mälumängu hooaeg läheb käima

9. novembril algab Abja
kultuurimajas Abja mälumängusarja esimene mäng.
Kohtume iga kuu teisel neljapäeval kell 18.30. Mälumäng toimub 6-etapilisena.
Firmad, ettevõtted, valla
allasutused, külaseltsid, pe-

rekonnad, sõpruskonnad,
huvialaringides osalejad on
aeg võistkondi komplekteerima hakata. Osa võivad
võtta kõik, kes tunnevad, et
vaim on valmis. Vahva on
panna proovile oma mälu,
tuletada meelde unustatut

ja koguda ka uusi teadmisi!
Igas voorus tuleb vastata 20
küsimusele. Viimane neist
vihjeküsimus. Küsimusi
koostavad ning mängu viivad läbi Enno Liiber ja Rein
Mägi. Registreerida saab
kuni 5-liikmelisi võistkondi

hiljemalt 1. novembriks Abja
kultuurimajas või meiliaadressil abjakultuurimaja@
gmail.com.
Head pealehakkamist!
Kohtumiseni!
Ülle Rõigas
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Koolisõnumeid Hallistest
Septembrikuu oli Halliste
põhikooli õpilastele mitmekülgne ja sündmusterohke.
Kunstiringi õpilased külastasid kahel korral Mulgi
savikoda ja said tutvuda
savitöö saladustega.

Ka sellel aastal osalesid
meie kooli õpilased spordinädalal “Terves kehas terve
vaim”. 1.–3. klassi õpilased
ja Halliste lasteaialapsed
võtsid mõõtu ühises õunajooksus, mis olnud juba
traditsiooniks mitu aastat.
Iga vanuseklassi kiiremad
poisid ja tüdrukud said
diplomid. Kõik osalejad said
õunu.
6.–9. klassi poisid ja
tüdrukud lõid kaasa maakondlikul jalgpallivõistlusel.
2.–5. klassi võistkond osales
Viljandis murdmaateatejooksu võistlustel ja saavutas 3. koha. 6.–9. klassi 23
õpilast osales Karksi-Nuias
maakondlikul murdmaa-

jooksuvõistlusel ja seal saavutati esikoht väikeste põhikoolide arvestuses.
Kogu koolipere võttis
osa traditsioonilisest matkapäevast “Tunne oma koduvalda”. Seekord oldi Õisus.
Matka juhiks oli Halliste
vallavanem Ene Maaten.
Matkati matkarajal, külastati
Õisu mõisa sepikoda, kus
väga huvitava ajalootunni
andis Urmas Tuuleveski. Ta
rääkis mõisa koertemajast
ja tutvustas ning näitas erinevaid ajaloolisi tööriistu.
Koertemaja ühest kasvandikust (poisist) on kirjutatud
ka raamat.
Õisu mõisa ajaloost rääkis ja tutvustas mõisa endine
Õisu tehnikumi õpetaja
Valdur Mets. Pärast kosutavat lõunasööki said kõik
klassid ülesande: suuremad
otsisid pargist erinevaid
puid ja väiksemad otsisid
pesulõkse. Oli teadmisterohke ja põnev päev.

Septembrikuu lõpus
kohtuti Abja gümnaasiumis
kirjanik Mika Keraneniga.
6. klassi õpilased osalesid
Viljandis õpioskuste olümpiaadil.
Igal aastal saavad kokku
piirkonna algklasside õpilased erinevates koolides.
Ürituse nimeks on “Tõruke”. Seekord oldi koos
Karksi-Nuias. Õpilased
meisterdasid paberist käe,
tegid lõngast liigesed ja niimoodi oli võimalik tutvuda
liigeste liikumisega. Veel
oli võimalik värvida mulgi
mustrit (hiljem lõigati see
välja ja tehti sellest ühine
aknakaunistus). Mängiti liikumismänge. Kõik osalejad
said tänukirjad. Kohtumise
sümbol puust valmistatud
Tõru (autor Halliste Põhikooli õpetaja Jaanus Ermits)
anti üle järgmisele korraldajale Mõisaküla koolile.

sport
Õpetajatepäev algas
aktusega. 9. klass tervitas
kõiki koolikaaslasi ja õpetajaid toreda kavaga. Halliste
põhikooli direktor Merle
Hüva andis üle sümboolse
võtme 9. klassi õpilastele ja
koolipäev võis alata. Õpetajad said oma tundides teadmisi Tiibeti meditsiinist.
Koolipäev lõppes õpilaste
ja õpetajate ühise nuputamisega (vanasõnad uues
kuues). 8. klassi õpilased
olid õpetajateks Halliste ja
Õisu lasteaias. Päev lõppes
õpetajatele Halliste vallamajas vallavanema vastuvõtuga.
Ees on ootamas “Kino
maale 2017”, kus õpilastel
on võimalik vaadata erinevaid Eesti nukufilme erinevatest aastakümnetest ning
kohtumine pianist Diana
Liiviga.
Milvi Kull
Halliste põhikooli õpetaja

Õpetajatepäev Mõisaküla koolis
Mõisaküla kool tähistas
6. oktoobril meeleolukalt
õpetajatepäeva.

Algus oli nagu tavaline
koolipäev ikka, aga siis
selgus, et meie klassi õpetajaks on hoopis 9. klassi
tüdruk Helena Kook. Kooli
direktoriks oli määratud
Kelly Kadak. Ta rääkis kõigile õpilastele ja õpetajatele
esmaabi teemal. Sai päris
palju nalja.
Esimene tund oli ajalugu. Me vaatasime tunni ajal

õudukaid. Helena oli äge
õpetaja, sest õppetöö kestis
ühe tunni ja ülejäänud aja
nautisime vabadust.
Koolipäeva lõpus
toimus pidulik aktus, mille algus oli muusikaline.
Klaveripalaga esines 4.
klassi õpilane Kirke Pärnat,
siis lugesid üheksandikud
Iti Marii Varik ja Helena
Kook luuletusi. Sõna anti ka
endisele ehk pärisdirektorile Pirje Usinale. Saime
teada, et kui tema koolis
käis, siis praegused õpe-

tajad Enn Raieste ja Lilli
Kaskelainen olid ka tema
õpetajad olnud. Direktor
Pirje rääkis ka koolinalju.
Aktuse lõpus esitas pika
ilusa muusikapala 7. klassi õpilane Anna-Maria
Pervušina.
Uurisin klassikaaslastelt, mida nemad õpetajate
päevast arvasid.
Age: „Ma laseks kõigil
teha, mida nemad tahavad
ega oleks üldse kuri, kui
korda rikutakse!”

Hetk Arnold Luhaääre XXV mälestusvõistluste avamiselt.
Fotod: Enn Raieste

Sten-Markus: „Kõik
õpetajad olid lahedad peale Helena, sest ta ei lasknud
klassist välja. Aga muidu
oli lahe!”
Valerija: „Mulle meeldis
see, et tunni ajal sai muusikat kuulata”
Marii: „Me ei pidanud
nii palju õppima kui tavaliselt. Ja nalja sai.”
Kristi Zujeva
6. klassi õpilane

EESTI VABARIIK 100

Sajanditagune Mõisaküla I
Meid on ootamas ees Eesti Vabariigi 100. sünnipäev.
Suure juubeli puhul on juba
alustatud erinevate ettevõtmistega. Alates sellest lehenumbrist kuni 2018. aasta
lõpuni kirjutan teile toredaid
ja põnevaid lugusid, mis on
peidus muuseumi ajalookaustades. Lisaks tekstile
näete fotosid, mida varem
näitustel kasutatud ei ole.
Mõisaküla muuseumi
juhatajana töötasin veidi
üle aasta ka kohalikus postipunktis. Ajendades sellest
tööst, vahendan lugejatele
postitöö tegemisi aastatest
1934 ja 1941.
14. aprilli 1934. a „Päewaleht“ kirjutab: “ Postiwahetus
Mõisakülaga kiiremaks. Et
Mõisaküla-Tallinna ja Pärnu-Sindi-Lelle raudteeliini
ümbruskonna elanikele wõimaldada kirjaposti saatmist
rongidega nr. 18 ja 10 (esimene sõidab wälja Pärnust
kl.12.20, teine Mõisakülast

Mõisaküla postkontor möödunud sajandi algupoolel.

kl.10.25), on warustatud
nimetatud rongid postkastidega. Need on paigutatud
pagasi- ja küttewaguni seinale. Nimetatud rongidega
on kiiruse wõitmiseks kasulik saata postisaadetist, mis
adresseeritud Rapla-Wirtsu
ja Tallinn-Walga liinidega

seotud asutustesse. Need
postkastid tühjendatakse
Tallinna-Sadama jaamas ning
postkastidest wäljawõetud
korrespondents saadetakse
samal õhtul edasi.“
Nii et rongi postkasti pandud kiri jõudis sama päeva
õhtuks Tallinna ja saadeti

Arnold Luhaääre XXV mälestusvõistlustel tõstmises saavutas Abja
valla noormees Aivo Jüris kehakaalus -56 kg II koha.

Tõstmine

23. septembril toimusid Lätis Salduses rahvusvahelised
tõstevõistlused. Kehakaalus -56 kg saavutas Aivo Jüris teise koha
kogusummaga 94 kg. Kehakaalus -62 kg oli Erik Raagmets viies
summaga 93 kg.
Enn Raieste

Tulemusi XXV Arnold Luhaääre
mälestusvõistlustelt tõstmises

30. septembril 2017 toimusid Mõisakülas Amsterdami OM
hõbe- ja Berliini OM pronksmedalimehe Arnold Luhaääre XXV
mälestusvõistlused tõstmises kuni 17-aastastele noorsportlastele.
Eesti spordi suurkuju mälestamise veerandsajandal üritusel
osales 50 sportlast, lisaks oma maakonna noortõstjatele ka võistlejad Tartust, Tartumaalt, Järvamaalt ja Pärnumaalt ning Läti
spordikoolidest Balvist ja Saldusest.
Võistluste parima tulemuse tegi poistest kehakaalus +85 kg
Robert Põldoja Tartust, kes rebis 106 ja tõukas 137 kg. Tüdrukute
absoluutarvestuses läks üldvõit samuti Tartusse Merilyn Kalmusele,
kes rebis 44 ja tõukas 53 kg.
Mulgimaalt käis tõstepõrandal 9 võistlejat. Hõbemedali võitsid
Mõisaküla neiu Iti Marii Varik kehakaalus -53 summaga 65 kg ja
Abja noormees Aivo Jüris kehakaalus -56 summaga 100 kg. Pronksi
jagus neljale Abja valla noortõstjale: tüdrukute kõige kergemas
kehakaalus -40 Grete Ruusojale summaga 28 kg ning Rihard
Reimetsale -35 summaga 29 kg ja Erik Raagmetsale -62 summaga
98 kg, kõige raskemas kaalus +85 saavutas pronksmedali Karl
Robert Karpa kogusummaga 190 kg. Tublilt esinesid ka esikolmikust väljajäänud võistlejad: kehakaalus -40 ja -53 olid Abja valla
tüdrukud Rita Reimets ja Angeelika Prants neljandad summaga
vastavalt 21 ja 37 kg, poiste kehakaalus -45 oli Kenner Kristofer Sults
Viljandist viies 54 kg ja Mõisaküla poiss Siim Luhaäär, võistluste
kõige noorem osaleja, oli 32-ga kg seitsmes.
Arnold Luhaääre tütre Kersti Linask-Luhaääre poolt välja
pandud karika parimale Mõisaküla noortõstjale võitis Karl Robert
Karpa.
Tänan abi eest võistluste korraldamisel kohtunikke Edgar Vaglaotsa, Eduard Kaljapulka, Reivo Kengi, Vladimir Ossipovi, Igor
Ivanovi ning sekretäre Eduard Virkust ja Helena Kooki, toitlustajaid
Ly Torni ja Eve Varikut ning Iivo Hakkajat ja Artur Jüriset. Samuti
XXV mälestusvõistluse toetajaid Mõisaküla Linnavalitsust, Hasartmängumaksu Nõukogu, Viljandimaa Spordiliitu, Eesti Tõsteliidu
presidenti Ain Põderit ja Egert Peeki Eesti Pagar AS-ist.

Foto: Mõisaküla muuseum

ka sama päeva õhtul edasi
kirja saajani. Naljatamisi
mainides: 80 aastat tagasi ei
toiminud mitte tigupost, vaid
rongipost.
Amu Laarmann
Mõisaküla muuseumi
juhataja

Enn Raieste

ÕNNITLEME!
SIRLI PILL ja ANDRES KÕPP –
12. IX sündis tütar LISANNA.

Abja lehekülg

Abja noortekeskuse sünnipäev
Septembrikuu viimasel reedel tähistasime Abja
noortekeskuse 8. sünnipäeva. Sünnipäeva tähistamist
alustasime juba päeval ning
rohkete abiliste toel valmis
maitsev võileivatort. Õhtuks ootasime külla kuulsat
youtuber ’it Martti Hallikut.
Üritusele kohtade broneerimine alumise korruse saalis
algas juba päeval ning veidi
enne kella kaheksat oodatud külaline saabuski. Oma
ettekannet alustas Martti
uue video üleslaadimisega,
mida meie saime esimestena
näha. Lisaks rääkis ta videote
tegemisest, selleks vajalikust
tehnikast, oma brändi kujundamisest ning vaatajate
hulga kasvatamisest. Ettekandele järgnes küsimuste
voor, kus noored uurisid
kõike - youtubimisest kuni
Martti lemmikmuusika ja
tätoveeringuteni. Lõpetuseks
said kõik teha külalisega pilti

Digimaailm
lastekirjanduses

Viljandi Linnaraamatukogu laste- ja noortetöö spetsialist Epp
Raudsepp lastekirjanduse digimaailmast rääkimas.
Foto: Mariliis Järvelt
Foto:Maarja Peterson

Martti Hallik noortele näpunäiteid jagamas.

ning küsida autogrammi. Usinamatel fännidel oli kaasas
ka kingitusi ja oma tehtud
kaarte. Abja noortekeskuse sünnipäeva tähistamine
jätkus „Noortekeskuse ööga“

järgmise hommikuni.
Abja noortekeskuse tegemistega saab ennast kursis
hoida meie kodulehe noortekeskus.abja.ee ja Facebooki
kaudu.

Kunst, mis jääb
21. septembri klubi Meelespea õhtul leidis aset südantsoojendav taaskohtumine
kunstniku ja tema teoste vahel. Nimelt oli võtnud pika
tee kodulinnast Tallinnast
ette Kai Kaljo, kelle freskod
Abja kultuurimaja seintel on
saanud orgaaniliseks osaks
suurest saalist. Vabas vestluses
meenutas Kai Kaljo: „Lõpetasin EKA (tolleaegse nimega
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi/
Kunstiülikooli) 1990. aastal
maali erialal, spetsialiseerumisega monumentaalmaalile.
Minu juhendaja oli Dolores
Hoffmann, kes koostöös sisekujundaja Aate-Heli Õunaga
(kes oli toona Viljandi rajoonis
ametis peakunstnikuna) leidis
üliõpilastele diplomitöödeks
sobivad kohad. Mäletan, et
kohe, kui Abja kultuurimaja
saali nägin, tahtsin seda endale ja olin rõõmus, et keegi
teine eriti ei tahtnud. Freskode nimed on pärit kirjandusteoste („Vihurimäe“) ja
filmide („Kalainimeste saar“)
nimedest, mis mind tol ajal
mõjutasid, kuid seos nendega
oli pigem kaudne. Lähtusin
kompositsiooni loomisel ja
värvivalikul klassitsistliku
arhitektuuri reeglitest, kuid
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Fragment Abja kultuurimaja freskost

kujundid ise on ehk pigem
sürrealistlikud. Fresko- ja secco
-tehnikas seinamaale kavan-

Foto: Kai Kaljo

dasin terve aasta, joonistades
kooli monumentaalateljees iga
pildi jaoks 1 : 1 kartoonid pa-

Liisi Rääbus
Abja noortekeskuse
juhataja

Ekke Rahu
5. klass

beri peale. Nende pealt võeti
hiljem piirjooned kalka peale
ja vajutati värske krohvi sisse
nagu klassikaline freskotehnika ette näeb. Maalimine ise
läks kiiremini, aga kaks lava
kõrval asuvat kitsast paneeli
maalisin aasta hiljem. Krohvida aitas Sven Kesler ja maalimisel olid pindade katmisel
abiks Tuuli Puhvel ja Ivika
Kivik (Kivik-Luisk). Minu
mäletamist mööda elasimegi
maalimise ajal kultuurimajas,
praeguses kantselei ruumis.
Kuna kunstiinstituudi hindamiskomisjon nii kaugele sõita
ei saanud, tegime freskodest
video, mida kaitsmisel näidati,
hindeks 5. 2012. a andis kirjastus Lugemik välja raamatu
“Konspekteeritud ruum”, mis
hõlmab Eesti monumentaalmaali aastatest 1879–2012 ja
milles on ka Paul Kuimeti foto
ja Gregor Tauli tekst minu Abja
freskode kohta“.
Kai Kaljo on aktiivne nii
õppejõu kui kunstnikuna,
tegeledes maalide, klaasvitraažide ja videokunstiga. Tema
uusim teos – otse asfaldile
maalitud punane vaip kaunistab Tartu linnamuuseumi
esist tänavat.
Tiiu Sommer

Mulgi taat
Temä om ümmärgune nigu vaat,
mille alla om torgat kaits pulka.
Temä om vana mulgi talutaat,
kelle karmanin om kaits tengelpunga.
Sii vaat – om taat!
Aga ütle temäle „taat“ –
vat siss annab alles taat:
„Mia ole peremiis oman vanukohan,
mia ole peremiis!“
Temä poig om küll joba naisemiis
ja pojapoig kah kannab kaala,
aga viil ei anna taat ohje käest,
ei viskä neid poja kaala –
las poig viil orjab orja iist –

kõrd temä pärändeb talu!
Poig alles om „poiss“,
temäl lühike aru,
las õpib ja tiib tüüd!
Las rühmäb kokku kik pääva ja üü!
Vanatoi viil ei koli sanna –
temäl vaja oma kopkat kopiku manu panna!
Aga minia om nihverts,
tahab muudku esi perenaisess saia.
Ja nõnda om tülü ja pahandust
enämp ku vaja.
Peeter Lossmann,
1947, Geislingen

Viljandi linnaraamatukogu laste- ja noortetöö spetsialist Epp
Raudsepp käis Abja raamatukogus meile lastekirjanduse digimaailmast rääkimas. Minule jäid silma tema Minecrafti raamatud. Need raamatud õpetavad sulle mängu sees asju tegema.
Kuna ma ise ka seda mängisin, siis soovitan ka teistele. Minecrafti
raamatud on kindlasti teile abiks mängu sees ellu jäämiseks.

Märt ja Anu Saks Tarvastu
ülikonnas.
Foto Viljandi Muuseumi arhiivist

Sügis Abja lasteaias

Hetk Arnold Luhaääre XXV mälestusvõistluste avamiselt.

Sel aastal võttis lasteaiapere sügist vastu tavapärasest
teistmoodi. Pidu toimus õues, kus lapsed lugesid luuletusi ja
mängisid mitmesuguseid erinevaid mänge. Külla tuli lastele
siilipoiss. Õpetaja Airel oli korjatud erinevaid puulehti ning
näitas neid lastele ja lapsed pidid ära tundma millisele puule
see leht kuulub. Lapsed olid tublid, kõik teadsid õiget vastust.
Siilipoiss rääkis sellest, kuidas tal aeg hakata talveks pesa jaoks
materjali korjama. Lapsed olid väga usinad ning aitasid korjata
siilile pesa jaoks erinevaid puulehti. Kui siilile pesamaterjal oli
kokku korjatud, siis lõpuks said lapsed maiustada puuviljadega.
Aita Uuk

Abja kultuurimaja tegemised
oktoober/november 2017
Näitused I korruse fuajees: oktoobris-novembris rändnäitus
„Väärtuslik Lahemaa“.
21.10 kell 12.00 Tsirkus Mir On Show „Kuidas saada klouniks“. Pilet 5.-/kuni 3-aastased tasuta.
22.10 kell 12.00 Meelit Männiste 82. sünniaastapäevale pühendatud XIV rahvusvahelised mälestusvõistlused kabes.
26.10 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu. Hiina reisimuljed.
Tantsuks kapell De La Rosa.
27.10 kell 19.00 „Elu on parim meelelahutus (pärast surma
jõuab mossitada küll)“. Laval Andrus Vaarik. Pilet 14.-/õpilane, tudeng, pensionär 12.- Piletid müügil Abja kultuurimaja
kantseleis tööpäeviti 11–17-ni ja Piletilevis.
09.11 kell 18.30 Abja mälumängu I voor.
12.11 kell 11.00 isadepäev.
16.11 kell 18.00 Et pidu õnnestuks. Noori DJ-sid koolitab
RetroKiirabi.
19.00-21.30 Noorte disco. Avatud noortekohvik.
18.11 kell 16.00 naisansambel Viisivakk 50. aasta juubeli
tähistamine.

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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Maksu- ja Tolliameti soovitused
internetikaubamajast tellijale
Üha enam on levinud erinevate kaupade tellimine
välismaistest e-kaubamajadest. Tellimiste tippaeg
jääb tavaliselt sügisesse,
et pakk jõuludeks ikka
kohale jõuaks.

Et saadetiste deklareerimine ja impordimaksude tasumine ei
tuleks üllatusena ja ei
rikuks jõulurõõmu, siis
anname siinkohal mõned selgitused.
Kui tellite kauba Euroopa Liidu territooriumil asuvast e-kaubamajast, siis tollideklaratsiooni esitama ei pea, samuti
ei ole vaja tasuda impordimakse. Siiski tuleb
arvestada, et näiteks alkoholi- ja tubakatooteid
on võimalik tellida vaid
maksuesindaja olemasolul ja teatud kaupade,
näiteks ravimite ja suitsuvabade tubakatoodete
(huule-, nuusk- ja närimistubakas) tellimine on
keelatud.

Tavakauba tellimisel
väljastpoolt Euroopa Liitu tekib deklareerimise ja
maksude tasumise nõue
siis kui kaupade väärtus
saadetises on rohkem
kui 22 eurot. Nimetatud
maksuvaba piirmäär ei
kehti parfüümile ja lõhnaveele. Nende tellimisel tuleb ka väiksemate
summade korral esitada
tollideklaratsioon.
Kui kaupade väärtus
saadetises on 22–150 eurot, tuleb tasuda käibemaks 20%. Kui kaupade
väärtus on rohkem kui
150 eurot, maksustatakse
kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille
määr sõltub konkreetsest
kaubast.
Kui olete kauba tellimisel tasunud ka transpordi eest, siis maksustamisele kuulub kogu
summa (kauba hind koos
transpordi maksumusega)
Mõningate kaupade
tellimine on keelatud

või seotud piirangutega.
Ei tohi tellida ravimeid,
huule-, nuusk- ja närimistubakat, liha- ja piimatooteid, narkootilisi ja
psühhotroopseid aineid,
relvi ja relvaosi jne.
Lisaks tuleb internetikaubamajast tellides alati
arvestada mõningase
riskiga, sest kaup võib
olla võltsitud või ebakvaliteetne, samuti ei pruugi
Aasia turule mõeldud
elektroonikatooted vastata Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.
Kauba saatmisel väljaspoole Euroopa Liitu
ekspordimakse kehtestatud ei ole ja alla 1000 euro
väärtusega kauba korral
ekspordideklaratsiooni
tegema ei pea.
Kui saadate eelnevalt tellitud kauba tagasi
eesmärgiga see vahetada teise kauba vastu
(näiteks rõivaste suurusnumbri muutmise
tõttu) või tagastate kauba
lõplikult (näiteks kaup ei

vastanud ootustele), on
soovitav ekspordideklaratsioon teha vaatamata
sellele, et kauba väärtus on alla 1000 euro.
Ekspordideklaratsiooni
tegemine kaupade tagasisaatmisel lihtsustab
tollimaksude tagasi taotlemist.
Kõik keelud ja piirangud kaupade sisse- ja
väljaveol sõltuvad nii
lähteriigi, sihtriigi kui ka
postiveo eeskirjadest.
Täpsema teabe saamiseks on soovitav enne
kauba tellimist tutvuda Maksu- ja Tolliameti
kodulehel oleva infoga
või võtta meiega ühendust tolliinfo telefonil
(8800814) või e-kirja teel
(tolliinfo@emta.ee).
Postiveo eeskirjade
selgitamise osas aitavad
posti- ja kullerfirmad.

Tiina Kivi
Tartu teenindusbüroo
juhtivkonsultant

Seente ja marjade korjamine ning
looduses liikumine ohutumaks!
Metsad on täitunud
seentest ja marjadest ning
usin otsija saab üsna hõlpsa
vaevaga omale kõhutäie
jao kokku korjatud ning
jääb üle ka talvevarude
moodustamiseks. Koos
seeneliste ning marjuliste
saabumisega metsa on aga
igal aastal ka võimalik lugeda eksinud inimestest,
keda siis taga otsitakse.
Eeltoodud näitest on saanud inspiratsiooni ju Eesti
filmitööstuski, vändates
humoorika loo Seenelkäik.
Kui aga tulla nüüd
kunsti ja draama juurest
argipäevasemate stsenaariumite juurde, siis ilmselt
nii mõnigi lugeja on leidnud end metsas olukorrast,
kus auto asukoht on pisut
selgusetu ja transpordivahendi leidmiseks tuleb
veidi ringi tiirutada. Sama
sagedased on ka mälestused kaaslastest, keda metsas
tuleb hõikumismetoodika-

ga tagasi õigele rajale suunata. Omamoodi on need
vahejuhtumid ju isegi romantilised, kuid ilmselt
paljud meist jätaks need
meeleldi vahele ning elaks
mugavat ja turvalist elu.
Nutitelefonide omanikud on saanud end aidata
senimaani ka erinevate
kaardi- ja GPS rakendustega nagu näiteks Google
maps, Waze jms., kuid neil
ei pruugi olla peal kõiki
metsateid. Mitte kõik neist
ei võimalda märkida maha

oma auto asukohta ja mitte
ükski neist ei sisalda võimalust jälgida oma kaaslaste
liikumist metsas.
Kuna loodus kaua tühja
kohta ei salli, on siinkohal
kõigile looduses liikujaile
abiks Eestimaine nutitelefoni äpp LiveTeam, mis lisaks
auto asukoha märkimisele
ja kaaslaste jälgimisele võimaldab salvestada ära ka
enese jaoks paremad seeneja marjakohad ning soovi
korral neid ka perekonnaliikmete või sõpradega

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.

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

jagada. Lisaks on hea nüüd
ka vanaemale pista tasku
nutitelefon, näiteks enda
vana, mida enam ise ei kasuta, aga mis on muus osas
täiesti töökorras. Nutitelefoni abil saab vanaema ise
tagasi omade juurde või vähemalt on teda väga lihtne
leida, kuna täpne asukoht
ja kogu senine liikumine
on kõik kenasti näha aluskaardil. Lisaks Google kaartidele saab aluskaardina
kasutada muu hulgas Eesti
topokaarti, kus on peal kõik
kraavid , elektriliinid, või
värsket Eesti aerofotot koos
kinnistu piiride ja nimedega. Siis on kohe ka teada,
kas ollakse oma marja- ja
seenekorjamisega kellegi
eramaal või riigimetsas.
Elu mugavaks ja turvaliseks tegevat LiveTeam äppi
saab iga huviline tasuta alla
laadida Google Play poest,
trükkides otsingusse: „LiveTeam“.

Tulekul on XI Mulgi
konverents
23. novembril 2017 algusega kl 10.30
toimub Tõrva gümnaasiumi saalis
(Puiestee 1, Tõrva)
XI Mulgi konverents.
Modereerib Urmas Tuuleveski.

10.30 Hommikukohv ja registreerumine.
11.00 Avamine. Tervitussõnad.
11.15–12.00 Tark meediasuhtlus ja oskuslik mainekujundus.
Ingrid Veidenberg Meediakool ja Eesti Päevaleht
12.00–12.45 Mulkide osturänne 19. sajandil ja selle järelmõjud.
PhD Kersti Lust Helsingi Ülikoolist.
12.45–13.15 45 Mulgi rahvanimetuse saamisloost. Kust mulgid
endale nime said? PhD Taavi Pae Tartu Ülikoolist ja Kersti Lust.
13.15–13.40 Kohvipaus.
13.40–14.15 Lood ja inimesed. Mulgi lood. Literaat Heiki Raudla.
14.15–14.40 Mulgi elamuskeskus. Mulkide tulevane maamärk!?
MKI vanem Maido Ruusmann.
14.40 Mulgimaa Uhkuse 2017 väljakuulutamine!
15.00 Moderaatori kokkuvõte ja päeva lõpp.
Korraldavad Mulgi Kultuuri Instituut ja Tõrva vald. Toetab
Mulgimaa kultuuriprogramm.
Registreerumine: mki@mulgimaa.ee

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on
alates 2017. a aprillist FSC® C135147
metsamajandamise ja tarneahela
grupisertifikaadi omanik. Tegemist on
rahvusvahelise sertifikaadiga, mis näitab,
et metsaomanik majandab oma metsa
vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab
olema vastavuses kõikide sertifikaadi
printsiipide ja indikaatoritega. Väga
oluliselt kohal on kohaliku kogukonna
õigused ja nende ressursside kaitse.
FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad
muuhulgas järgmisi punkte:
Metsaomanik ei tee piiranguid
igaüheõiguse realiseerimiseks.
Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama ja kirjeldama.
Metsaomanik peab austama kohalike kogukondade seaduslikke,
tavaõiguslikke või traditsioonilisi õigusi metsaressursside kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab pakkuma võimalust osaleda
eelistatud viisil metsamajandaja tegevuses seoses tööhõive ja
alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab tähelepanu kohaliku tööjõu
kasutamisele.
Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele tagama võimaluse osta oma
tarbeks küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate metsamajandajate hulka
kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sustainable Forestry OÜ,
Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse
AS, Metsatalu OÜ, Mortec OÜ, Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks
OÜ, Vestman Forest Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt
metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele küsimustele saab vastuse
metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@eestimetsad.ee või
+372 5668 6521.

KUULUTUSED
• Kutselise korstnapühkija
teenus Mulgimaal. Küttekollete
ja korstnate puhastamine, aktide
väljastamine ja küttekollete remont. Henno Sarv, tel 511 2511,
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com
• Valgustusraie, metsauuenduse ja noore metsa hooldus.
Pädevus R3 olemas.
Silmakare OÜ, tel 5057 412,
Aivar Mäetagas.
E-post silmakare1@gmail.com

Viljandi maavalitsuse II korruse fuajees (Vabaduse
plats 2) on alates 9. oktoobrist – 27. detsembrini
külastajatele vaatamiseks MTÜ Viljandi Fotoringi
näitus „Lilleaed“.
Fotoringi sõnul lootsid nad nende piltidega saavutada
seda, et vaataja suudaks pilti vaadates keskenduda vaid
puhtalt lillede ilule.
Lilleaias jalutuskäigu võtsid ette fotoringi liikmed
Kaja Tammesalu, Õie Pak, Siim Luhtoja, Georg Tamul, Raul
Kukk, Madis-Siim Kull ja Meelis Heli. Lillede ilu on
oodatud imetlema kõik huvilised.

