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Abja lehekülg

55 aastat muusikaharidust Abjas
Abja muusikakool asutati
1. septembril 1961. aastal.
Ametlikuks nimetuseks sai
Abja Laste-Muusikakool.
Varem oli praeguse Viljandi
maakonna piirides tegutsenud vaid 1945. aastal tööd
alustanud Viljandi Muusikakool.
Esimest õppeaastat
alustati Abja kultuurimajas, kus kool praegugi töötab,1963–1994 aga Veski tn 1
majas. Õppimist alustas 36
klaveri- ja 20 akordionieriala
õpilast. Õppetöö toimus kahes vahetuses, kasutati nelja
ruumi ja ka õpetajaid oli neli.
Üks neist, Kalle Tamra, oli
ka kooli asutaja ja esimene
direktor . Õpihuvilisi oli Hallistest, Õisust, Tihemetsast,
Kilingi-Nõmmest. Suur arv
õpilasi tuli Karksi-Nuiast
tänu sealse keskkooli muusikaõpetajale Ivi Harjule, kes
oskuslikult leidis igas lapses
muusikasädeme. 1972. aastaks oli huvilisi juba 129. Seda
oli liiga palju väikese kooli
jaoks ja nii otsustati avada
Karksi-Nuias Abja Muusikakooli filiaal, millest 1975. aastal sai iseseisev muusikakool.
Aastate jooksul on Abja
muusikakoolis muusikalise
hariduse omandanud 347
õpilast ja õpetajaid on olnud
86. Õpitavad erialad on olnud
klaver, akordion, klarnet,
trompet, viiul, kitarr, flööt,
plokkflööt, löökpillid, saksofon, basskitarr ja laul.
Kooli on juhtinud läbi aastate Kalle Tamra (1961–1965),
Maile Harik (1966–1970), Rosalie Ralja (1970–1991), Valdo
Värk (1991–2007) ja alates
2007. aastast Heiki Vungi.
Õpilastele on meie koolis

A

Läbi aastate on Abja muusikakooli juhtinud Heiki Vungi, Valdo Värk, Rosalie Ralja,
Foto: Iva Žůrková
Maile Harik ja Kalle Tamra.
muusikalist haridust jaganud
tunnustatud pedagoogid
Maie Tamra, Sirje Kuusk (Seppel), Ivi-Heljo Harju (Toomjõe), Andres Kase, Aleksander
Verte, Tiia Parmo (Tats), Iivo ja
Laila Hakkaja ja veel paljud
teised. Abja muusikakoolis
on õppinud Kalle Jents, Viivi
Aasmäe (Voorand), Liilia Kotkas (Vahtramäe), Kersti Inno
(Vungi), Valdur Kilk, Maria
ja Lauri Mälksoo, Kristiina
Jalakas (Watt).
Käesoleval õppeaastal on
koolis muusikalist haridust
omandamas 75 õpilast ja neile
õpetust jagamas 10 õpetajat.
Sellel aastal alustas koolis
õpinguid 13 uut õpilast. Veerand kooli õpilastest on pärit
Halliste vallast, Mõisaküla
linnast ja Saarde vallast.
Õpitavad erialad on jäänud samaks, mis ka eelnevatel aastatel: klaver, löökpillid,
flööt, plokkflööt, saksofon, kitarr ja akordioni-süntesaatori
eriala. Endiselt on populaar-

seim klaveri- ja kitarrieriala.
Koolis töötavad staažikad
ja kogemustega pedagoogidklaveriõpetajad Ruth Mõttus
(33 a), Tiiu Jõgi (42 a) ja õpetaja Olev Raal (41 a) (kooli vilistlane), löökpilliõpetaja Endel
Purju (24 a) (kooli vilistlane),
kitarri- ja saksofoniõpetaja
Ants Lääts (20 a) (kooli vilistlane), üldaineteõpetaja Kadi
Kask (29 a) (kooli vilistlane),
flöödiõpetaja Helmi Värk (37
a) ja akordioni- ja süntesaatoriõpetaja Valdo Värk (36 a) ja
alates eelmisest õppeaastast
solfedžo- ja muusikalooõpetaja Kertu Kukka (meie kooli
vilistlane). Kümnest koolis
töötavast õpetajast 6 on kooli vilistlased. Kõige kauem
töötas muusikakoolis Rosalie
Ralja – õpetajana 47 aastat ja
sellest direktorina 21 aastat.
Muusikakooli tähtpäeva tähistavale kontsert-aktusele oli
kogunenud hulgaliselt kooli
endisi õpilasi ja pedagooge
ning külalisi. Peale meele-

olukat kontserti, kus esinesid
kooli õpilased ja õpetajad
ning vilistlased, õnnitles kooliperet ja tänas kauaaegseid
pedagooge ning varasemaid
koolijuhte direktor Heiki
Vungi. Õnnitlused edastas
Abja valla poolt Villu Võsa
koos valla allasutuste esindajatega. Heade soovide-ja
tervitustega ühinesid ka Halliste Põhikool, Karksi-Nuia ja
Kilingi Nõmme muusikakool
ja Viljandi muusikakool.
Oma meenutusi kooli
algusaastatest jagasid osalejatele kooli esimesed juhid
Kalle Tamra, Maile Harik ja
kauaaegne pedagoog ja direktor Rosalie Ralja.
Tore koosviibimine jätkus
osaliste meeldiva vestlusringiga kohvi-ja kringlilauas.

Kodukohas jagati köitetöö teadmisi

Laupäeval, 10. detsembril
toimus Abja kultuurimajas
esimene köitetöötuba, mida
juhendasid paberirestauraator Grete Ots ja nahakunstnik Kelian Luisk. Töötoa
käigus valmis üks fototasku
ning kaks märkmikku. Ole-

vallavanema veerg

me Eesti Kunstiakadeemias
märkmike valmistamisega
ning köitmisega tegelenud
ning tuli mõte oma teadmisi
ka kodukohas jagada, et jõutaks enne jõule kingitusi ise
meisterdada. Väga hea meel
oli suure huvi vastu, osale-

jaid oli esialgsest etteseatud
piirist rohkemgi. Sai veedetud väga tore, (jõulu)meeleolukas pärastlõuna. Aitäh
osalejatele ning kohtumiseni
järgmises köitetöötoas!
Kelian Luisk

Heiki Vungi
Abja muusikakool

bja vallavolikogu võttis 14. detsembril 2016 vastu haldusreformi seadusest tulenevalt otsuse,
millega Abja vald peale pingelisi ühinemisläbirääkimisi
moodustab Halliste- ja Karksi vallaga ning Mõisaküla
linnaga uue omavalitsuse, Mulgi valla.  See ühendus
annab välja seadusest tuleneva, omavalitsustele kehtestatud, minimaalse rahvaarvu nõude. Meie Mulgi valla
nime kandev piirkond omab ajaloolist koostöö kogemust
ja on ka tänasel päeval erandlikult tugev omavaheline
töörände sideme poolest, vastupidiselt ülejäänud töörände suundadele Viljandi maakonnas. Ajalooliselt
kuulusid need omavalitsused ühiselt pikki aastaid ka
administratiivselt Pärnumaa koosseisu. Neid nelja omavalitsust ühendab kultuuriliselt tugev Mulgi identiteet.
Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna
ühinemise rahvaküsitluses osales Abja vallas 119
inimest, so 6,3 % kõigist hääleõiguslikest elanikest.
Ühinemist toetas 68 inimest, vastu oli 51 inimest. Valimistulemused kinnitati volikogu novembrikuu istungil otsusega.
Usun, et meie omavalitsuste ja Abja piirkonna areng ei
seisku. Oleme ühinemislepingus püüdnud välistada kõik
sellise, mis võiks ühe või teise ühineva omavalitsuse tulevikku negatiivselt mõjutada. Kui uus Eesti valitsus likvideerib võla omavalitsuste ees ning täpsustab omavalitsuse ülesanded ja ka tagab nende toimimiseks rahalise katte,
oleme tulevikku vaadates optimistlikud. Teadmiste ja oskuste tulemuslik rakendamine üha väheneva elanikkonnaga omavalitsustes saab tulevikus üheks edu võtmeks.
Väljakujunenud kogukondade identiteedi säilitamine
uues suuremas omavalitsuses on samuti suur väljakutse.
Mulgi vald on nimi, mille alla on õige neil neljal
omavalitsusel ühineda. See on ajalooliselt ühendav
nimi, mis ei riiva negatiivselt ühtegi neist neljast
ühinevast omavalitsusest. Kindlasti on ka tulevikus
Mulgimaa omavalitsuste ühinemisi ette näha ja see
nimi – Mulgi, on kõige täpsem, mis iseloomustab nii
majanduslikult kui ka kultuuriliselt kogu piirkonda.
Rahulikku jõuluaega, õnne ja tervist!

Peeter Rahnel
Abja vallavanem

Rahulikku jõuluaega ja
edu uuel aastal!
Abja Vallavolikogu
Abja Vallavalitsus

Õnnitleme pisipere
sünni puhul!

Toomas Hendrik ja Ieva Ilves 28.11.2016
sündis poeg HANS HENDRIK ILVES
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OMAVALITSUSKROONIKA
Abja vallaVOLIKOGU
24.11.2016 toimunud istungil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kehtestati Abja valla jäätmekava aastateks 2016–2021.
Delegeeriti lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses
sätestatud ülesannete täitmine vallavalitsusele.
Anti arvamus kinnisasja omandamiseks.
Võeti vastu otsus Abja vallavara võõrandamiseks.
Määrati audiitor Abja valla konsolideeritud 2016. a raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.
Kinnitati alla elanike arvamuse väljaselgitamise andmed Abja
valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemise
osas.
Toimus Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla
linna ühinemislepingu eelnõu I lugemine.

Abja vallaVALITSUS
29.11.2016 toimunud istungil:
1.
2.
3.

4.
5.

Arutati maaküsimusi.
Arutati sotsiaalküsimusi.
Anti korraldus „Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
teenuste riigihange nr 179837 „Abja valla soojatootmise varade
rentniku leidmise konkurss“ “
Anti ehitusluba
Arutati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

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

Õnnitleme eakaid hällilapsi
MARIA HAIKARA
95
JELISAVETA KUKKA 91
LINDA KANGUR
89
ANN KEERD		
88
SALME PAUKSON
87
VALDEKU VANKER 87
HILDA ANSO		
87
LAINE-ARMILDE PÄRNA 84

VALVE NÄREP
MERALDA KÄOSAAR
JUHAN PURJU
TOOMAS MÄNDVE
HELJU HELEMETS
MART RAID		
ENE SEPP		
PEETER SARV		

84
81
80
80
80
75
75
70

Seoses jõulude ja aastavahetusega
on Abja saun avatud:

Pühadeaeg Abja kultuurimajas

Kahtlemata on kõige
rohkem elevust sel hooajal
pakkunud Abja kultuurimaja uhke pühadekuub –
valguskardinates sambad,
mida õhtuhämaruses käiakse
vaatamas naabervaldadestki,
kohalikust rahvast rääkimata.
Siinkohal suurimad tänud
pikalt meeltes mõlkunud
mõtte realiseerimise eest
heakorraspetsialist Raul Songale ja kogu OÜ Abja Elamu
meeskonnale.
Hiilgav välimus ei ole aga
sugugi kõik, mida me pakkuda suudame: ilus maja tuleb
täita ka köitva sisuga ning
selle nimel pingutab kogu
meie personal. Leidke meie
tegemised üles!
Jõuluootus Abja kultuurimajas algas I advendi kontsertiga, mil oli suur au võõrustada Liivimaa noorteorkestrit,
Abja muusikakooli soliste ja
Tõrva naiskammerkoori –
kokku 70 muusikut. Suuresti
võime siinkohal tänada Abja
muusikakooli, kelle 50. sünnipäeva meelespidamiseks
Eesti Muusikakoolide Liit selle toreda koosluse meie majja
organiseeris. Meeleolukad ja
võimsad orkestripalad juhatas sisse Abja muusikakooli
vilistlane, praegune Valga
muusikakooli direktor Tiia
Parmo. Sümfooniaorkester
pole end varem meie maja
suurde saali mahutanudki ja
orkestrante jagus tõesti vaat

Detsembrikuus lõppes
itaallanna Valentina Graziuso
vabatahtlik teenistus Abja
vallas, mis kestis 10,5 kuud.
Enamuse ajast töötas Valentina Abja noortekeskuses ning
oli kaasatud kõikidesse keskuse igapäeva tegemistesse.
Teenistuse jooksul võttis Valentina ka iseseisvalt ette kaks
projekti: joonistusprojekt
„Schetch tour“ ja Itaalia keele
õpetamine. Valentina leidis
meie noortega hea kontakti
ning teenistuse lõpupoole
suhtles nendega ka juba
eesti keeles. Omapärase ja
huvitava inimesena rikastas
Valentina meie igapäevaelu
ja -tööd noortekeskuses ning
paljud noored jäävad teda
igatsema.

Head leili!
Abja kultuurimaja tegemised jaanuaris
Näitus I korruse fuajees: jaanuaris Kristel Mägedi maalinäitus
„Mandalad ja muud loomad“
01.01 kell 00.30 uusaastapidu. Tantsuks ans StandBy. Pilet kuni
22. detsembrini 7.-/samal päeval 10.-.
12.01 kell 18.30 mälumängu III voor.
16.01 kell 14.00–14.30 Altai Palsami, Zivitsa õli ja Ortoflexi
müük.
17.01 kell 9.00–11.00 doonoripäev.
18.01 kell 19.00 V Mulgi mälumängu III etapp.
19.01 kell 18.00 Iva Žůrková fotonäituse „Minu aasta Eestis“ ja
Zerkala tuleshow.
27.01 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.

MÄLESTAME
ARVI PÕDER
10.07.1939–19.11.2016

HILDA PIDIM
17.04.1931 - 16.12.2016

et poolde saali ning piir publikuga muutus kohati üpris
õhukeseks, mis võimendas
saadud kontserdielamust
veelgi.
II advendikontserti sisustasid meie oma taidlejad – naisrahvatantsurühm
Wallatud, vokaalansambel
Viisivakk, naiskoor Õbeäidsme, memmede tantsuring
Meelespea ning showtantsutrupp VOU. Kõike, mida sel
päeval ette võeti, tehti suure
lustiga – tants algas peale
juba õues, haarates kaasa kogunevat publikutki. Kontsert
hämarduvas saalis sai armas
ja südamlik. Siinkohal suured
tänud ringijuhendajatele,
kes oma mõtte ja teoga abiks
olid: Aime Vilu, Anne Gomaa,

Viive Niinemäe ja Elle Agar.
Kolmandat ootuspüha
aitasid meeldejäävaks muuta
Abja gümnaasiumi ja Abja
muusikakooli noored esinejad. Laval oli 120 õpilast, keda
oli võimalik üheskoos näha
lõpulaulu ajal. Kontserti sidus
tervikuks Karin Sepp, kes oli
vahetekstides kasutanud ka
laste endi kirjutatud soove
jõulude kohta.
Sellega ei ole talvine tipphooaeg meie majas aga kaugeltki läbi: lehe ilmumise
ajaks on värskelt selja taha
jäänud Vana Baskini Teatri
etendus „Kõik meestest“,
Abja valla pensionäride ühine jõulupidu, Muusika Eestimaale sarja kontsert solist
Nele-Liis Vaiksooga, melu

Foto: Iva Žůrková

täis jõululaat, koduste laste
jõulupidu ning oma aega ootavad Abja lasteaia jõulupidu
ja Abja gümnaasiumi Jõuluball. Rohkelt külastajaid ootame uusaastapeole, et saabuv
2017. aasta rõõmsalt vastu
võtta. Kogu jooksev info on
kiirelt kättesaadav koduleheküljel www.abjakultuurimaja.ee ning Abja valla ühises
ürituste kalendris kalender.
abja.ee. Samuti käime ajaga
kaasas ning levitame infot
Facebookis, kus tasub Abja
kultuurimaja meeldivaks
märkida, et kõige kiiremini
infole jaole saada.
Tiiu Sommer
Abja kultuurimaja juhataja

Valentina Graziuso vabatahtlik
teenistus Abja vallas on lõppenud

reedel, 23. detsembril kell 10-21 ja
reedel, 30. detsember kell 10-21.

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

Tants algas peale juba õues, haarates kaasa kogunevat publikutki.

Valentina Graziuso vabatahtlik teenistus Abja vallas on
lõppenud.
Foto: Liisi Rääbus

Vabatahtliku töötamine
Abja noortekeskuses laiendas
meie noorte maailmavaadet
ning arendas suhtlemisoskust inglise keeles. Lisaks
said noored ülevaate Euroopa vabatahtliku teenistuse
võimalustest.
10. detsembril toimus
Abja noortekeskuses Valentina lahkumispidu, millest
olid oodatud osa võtma kõik,
kes talle selle aja jooksul lähedaseks said. Helari Tehveri
abiga pidas Valentina peo
lõpus eesti keelse kõne, mis
kõlas järgnevalt:
„Aitäh“ oli üks esimesi
sõnu mida ma õppisin Eesti
keeles ning üks neist, mida
ma kasutasin kõige rohkem.
Ma tahaksin kasutada seda
sõna uuesti, sest ma ei tea

Aasta vabatahtlikuna

Aeg lendab! Kohe saab
aasta minu saabumisest
Abja-Paluojja vabatahtlikuna. Oma siinviibimise
lõpetuseks panen kokku
fotonäituse „Minu aasta Eestis“, sest fotograafia on mu

kirg ja olen oma seiklustest
Eestis rohkelt pilte teinud.
Ka kohalikud näevad mind
enamasti koos kaameraga
ringi jalutamas.
19. jaanuaril kell 18.00
on Abja kultuurimajas minu

näituse avamine. See näitus
annab võimaluse näha Eestit
külalise silme läbi. Aga näitus
ei ole kaugeltki kõik: samal
õhtul toimub tuleteatri Zerkala etendus, mida olete kõik
vaatama oodatud! Sündmus

ühtegi paremat viisi kuidas
öelda teile „hüvasti“.
Aitäh teile, et te mind toetasite kui ma läbisin vahetusprogrammi. Aitäh teile, et te
lasite mul olla loominguline.
Aitäh teile, et te näitasite
mulle eestlaste eluviisi, tulvil
pirukaid ja kohukesi.
Mulle meeldis teiega aega
veeta, kõik need 10 ja pool
kuud. Eesti on imeilus maa
ja teie kõik aitasite mul seda
paremini tundma õppida“.
Abja TV tegi Valentinaga
tema viimasel töönädalal
intervjuu, mida saab vaadata valmivas detsembrikuu
saates.
Liisi Rääbus
Abja noortekeskuse
juhataja

toimub tänu Noortevahetuse
Arengu Ühingule EstYES.
Iva Žůrková
EVS vabatahtlik
Tõlkis Tiiu Sommer
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Helari Tehver - rahvusvahelise
konkursi võitja

Šiauliai XI Rahvusvahelise akordionimuusika festivali solistide konkursi
Foto:Johannes Haav
võitja Helari Tehver.

24.–26. nov toimus Leedus, Šiauliais XI rahvusvaheline akordionimuusika festival.
Osavõtjaid oli lisaks leedulastele
veel Lätist, Eestist, Valgevenest ja Ukrainast. Esimesel päeval toimus seminar,
kus iga riigi esindajad tutvustasid oma
maa akordioniõpetuse põhimõtteid,

koolisüsteeme ja tuntud akordioniste,
Ukraina esindajatel oli lisaks ettekandele näidata veel hulgaliselt videoid
tuntud mängijatega.
25. nov leidis aset tõeliselt suurejooneline konkurss solistidele ja ansamblitele. Ansambleid oli võistlustules 19,
soliste aga veidi üle 100. Helari Tehveri
vanuserühmas oli konkurente 14
kõikidest eelpool mainitud riikidest.
Abja-Paluoja ja ühtlasi ka Eesti ainukese
esindajana mängis Helari väga kindlalt
ja emotsionaalselt, pakkudes nii žüriile
kui ka paljudele kuulajatele nauditavat
esitust. Esimene koht on talle kahtlemata suur tunnustus ja lisab tublisti enesekindlust järgnevateks etteasteteks,
mida ei tulegi väga kaua oodata, sest
juba 9.–11. märts 2017 ootab Helarit ees
uus konkursil osalemine, sedapuhku
Lätis, Limbažis.
26. nov oli festivali lõppkontsert
Šiauliai suures kontserdihallis, mis
mahutab ligi tuhat pealtvaatajat ja
need tuhat huvilist oligi tõepoolest ka
kontserti kuulamas. Kava oli mitmekesine, alustuseks mängis Šiauliai kammerorkester koos akordionikvartetiga,

Päkapikkude meistritoad
rühmades

järgnes ooperisolist meilegi tuntud
akordionisti Tadas Motieciuse saatel,
edasi Ukraina rahvamuusikaansambel, kus samuti koosseisus akordion.
Kontserdi lõpetas Abja publikule vägagi
tuttav rahvusvaheline akordioniorkester Baltic Tremolo. Rõõm on tõdeda, et
selle suurepärase kollektiivi liikmeteks
on end hoolsa harjutamise tulemusena
mänginud ka Abja muusikakooli akordionistid Helari Tehver ja Kuldar Kask,
VII klassi klaveriõpilane ja orkestri
klahvpillimängija Karmen Kask ning
VII klassi löökpilliõpilane Kaspar Teorein. Baltic Tremolo koosseisu kuuluvad
Abjast veel löökpillimängija Endel
Purju, basskitarrist Heiki Vungi ning
Abja muusikakooli juba lõpetanud
saksofonist Triin Kask ja basskitarrist
Viktoria Siigur.
Soovin jõudu ja tahet uutele Helaritele akordioni õppimisel Abja muusikakoolis.
Valdo Värk
Abja muusikakooli akordioniõpetaja
Baltic Tremolo dirigent

Rühmades valmistati päkapikke.

Foto: Pille Kandla

Neljapäeval, 6. detsembril toimus meie lasteaias päkapikkude hommik. Iga rühm mõtles välja tegevuse. Esimeses
rühmas meisterdasid lapsed päkapikke. Teises rühmas õpetas
päkapikk uue jõulutantsu ning pärast meisterdasid päkapikku. Kolmandas rühmas värvisid lapsed käbidest kuuske ja
sõime rühmas oli õpetajal ise välja mõeldud etendus “Lugu
sellest, kuidas loomad päkapikk Aadut aitasid”. Etendus oli
hästi lõbus ja tore, lapsed elasid etendusele elavalt kaasa.
Päkapikk Aadu oli haigeks jäänud ja loomad valmistasid talle
kuuma piima meega. Mängus oli ka ulakas hunt, kes lubas
päkapikuks olla pahadele lastele. All saalis laulsid lapsed muusikaõpetaja juhendamisel tuttavad jõulu- ja päkapikulaule.
Kui kõikidel rühmadel olid keskused läbitud kogunesime
kõik koos alla saali. Seal laulsid õpetajad-päkapikud väikestele päkapikkudele jõululaule ja ürituse lõpetasime ühise
tantsuga.

Lugudel on naljakas komme jääda su südamesse kestma

Tänavune Jaan Rannapi nimeline omaloominguvõistlus toimus juba
viiendat korda koostöös
Abja raamatukoguga. Seekord kirjutasid Abja gümnaasiumi õpilased oma
kodukoha lugusid.

Õpilaste töid hinnati
kolmes vanuserühmas:
V–VI, VII–IX ja X–XII klass.
Kirjutati oma kodust,
koolist, loodusest, vanavanematest, kodukoha
ajaloost.
Lisaks õpilastele avaldasid oma lood Abja gümnaasiumi direktor Sirje
Renter ja pensionipõlve
pidav Tiiu Lelle. Parimad
kirjutajad sõidavad meie
kultuurihälli Eesti Rahva
Muuseumisse.
Mõned mõtted õpilaste
töödest:
Mulgid on alati olnud
uhked oma kodukoha ja
päritolu üle. Juba vanal
ajal elades, kui olid mulk,
olid tähtis mees. Eriti uhked ja tähtsad mulgid olid
aga muidugi need, kes
elasid päälinnan, need
kõige õigemad mulgid
– Abja-Paluoja mulgid.
Mulgi viir lehvib iga päev
tähtsalt Abja gümnaasiumi
ees, meile on ilmunud
mulgikeelseid aabitsaid ja
tööraamatuid, me võtame
ühise lauluhääle ja laulame
end hingetuks Mulgi peol
ning samuti valime enda
seast vägevaimat, mulgi

Parimad kirjutajad sõidutati meie kultuurihälli Eesti Rahva Muuseumisse

vanemat, kes seisab selle
eest, et mulgid kuhugi ei
kaoks. (Merike Voss)
Olen selles väikeses külas elanud terve oma elu.
Minu kodu asub ühe mäe
otsas ning selle järgi on
see ka oma nime saanud
– Mäeotsa talu. Pean oma
kodu väga tähtsaks, sest
selle ehitasid minu vanavanaisa ja -ema. Nad kasvatasid selles talus üles oma
lapsed ning lapselapsed,
seetõttu on jäänud paljud
mu lähedased sugulased
elama Päigiste külla või
selle lähedusse. (Meeliann
Kosk)
Olen kuulnud, et vanasti just Abja-Paluojal
toimusid Mulgimaa suurimad laadad, kuigi praegu
ei saaks seda väita, ja ka
ühed jõukamad mõisnikud

pesitsesid siin, selle süü
saab kindlasti panna viljakale mullale ja linakasvatuse lembusele. Just linaõisi
on ka kujutatud meie valla
lipul ja vapil, et ära märkida meie kunagise jõukuse
allikat. Tänu sellele on just
Abja-Paluoja Mulgimaa
pealinn ja selle tähtsuseks
on keset linna meil Mulgi
mehe puuskulptuur, mis
on praegu saanud selle
koha sümboliks. (Grethel
Seegel)
Ja teate, Abja gümnaasium on üks nendest kodukoha paikadest, mis
on ja jääb väga sügavale
südamesse. On raske ette
kujutada nii hea atmosfääriga kohta, kui seda
on meie kool ja ma arvan,
et ka sellel heal aural, mis
Abja koolis on, on väga

Foto: Abja raamatukogu

lihtne põhjus. See põhjus
peitub jällegi nendes lugudes. Lugudes, mis on
saatnud meid kõiki need
üksteist klassi ja mis kõige
tähtsam, sidunud meid.
(Kelly Välba)
Mul on kodukohaga
väga vedanud. Minu suguvõsa on elanud siin juba
kolm põlvkonda. AbjaPaluoja on mõnes mõttes
väga rikas linn – siin elavad ettevõtlikud noored
ja aktiivsed eakad. Tänu
nendele on Abja pidevalt
uuenev. (Krissy-Eliis Raba)
Igal inimesel on kodupaik või on vähemalt olnud. Mõni läheb ära, mõni
tuleb tagasi, aga mälestused kodupaigast jäävad.
Mina olen kaheteistaastane
poiss ja minu kodukoht on
Abja-Paluojal, kus ma olen

siiamaani elanud. See on
küll väike iga, et kõike mäletada, aga seda ma tean,
et oma kodus on kõige
parem. Eriti siis, kui oled
kaua kodust eemal olnud.
(Hendrik Allik)
Loodust on isegi meie
aias. Näiteks on meil kaks
tiiki. Üks on majale lähemal ja teine on sauna
juures. Teise tiigi kõrval on
väike mägi. Sauna juurde
viib maja juurest üks puust
tehtud tee, mis läheb keskel kaheks. See tee, mis läheb otse, viib sauna juurde.
Teine aga mäe juurde. Mäe
kõrval on ka väike metsatukk ja metsatuka taga
voolab kevadel ja muudel
aastaaegadel ka väike jõgi.
Pärast seda tuleb põllumaa
ja mets. (Kerttu Marjaana
Kortesmaa)
Maal on nii hea olla, sa
võid karjuda nii kõvasti
kui soovid ja keegi ei tule
sinuga pahandama. (Karmen Kask)
Aga isegi selles väikeses
külas on rohkelt ajalugu
ja tähtsaid inimesi. Näiteks minu vanavanaisa
Adolf-Ferdinand Laanmets oli tähtis koorijuht ja
muusik. Ta juhatas koore
Abjas, Paistus ja oli veel
lasteaias õpetaja. Uue-Karistes tegutses kunagi ka
mõis, mis oli järve ääres.
Me proovime kasutada
neid vanu hooneid, näiteks
ühes vanas kivimajas on
meil jõusaal ja Uue-Karis-

te külamuuseum. Samuti
võib pidada lausa arheoloogiliseks leiuks maa-alust
kalmistut kirikumäel. (Kaili
Saar)
Meie talust on läbi aegade läbi käinud palju
erineva iseloomuga lehmi.
Üks pull armastas näiteks
väga peeretada, sealt sai
ta ka oma nime Peerupull.
Mõned lehmad on olnud
ka väga kurjad, kes närvi
minnes hakkavad inimesi
taga ajama. Sealt on meie
perekond saanud kiired
jalad. Kõik minu ilusaimad
mälestused on seotud selle
taluga. Ühel hetkel, kui ma
siit ära kolin, külastan ma
seda kindlasti väga tihti.
(Merili Kask)
Tublimad kirjutajad
olid:
I vanuseaste: AndraMaria Bokmane, Kerttu
M a r j a a n a Ko r t e s m a a ,
Lisette Loit, Kerli Kond,
Hendrik Allik
II vanuseaste: RometGregory Subi (Sihvka preemia), Kaili Saar, Karmen
Kask, Helari Tehver, KrissyEliis Raba
III vanuseaste: Merili
Kask, Kelli Välba, Merike Voss, Maija-Liisa Aasna, Gettely Pikkor, Jaanus
Hugo Ermits, Laura Tukk
Siiri Meidla
Preemia pälvinud
lugu loe lk 7
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
22. XI 2016 toimunud istungil:
• tutvustati Mulgi Elamuskeskuse kontseptsiooni;
• kinnitati Halliste valla kohalike teede ja avaliku huviga tervikteede
nimekiri;
• kinnitati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused;
• toimus Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna
ühinemislepingu ja selle lisade I lugemine;
7. XII 2016 toimunud istungil:
• otsustati Mulgimaa Elamuskeskuse projekti kaasfinantseerimine;
• muudeti Halliste vallavolikogu 29. II 2016 määrust nr 4 „Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“;
• kehtestati määrus „Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine“;
• kinnitati Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna
ühinemisleping ja selle lisad;
• otsustati taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

HALLISTE VALLAVALITSUS
14. XI 2016 toimunud istungil:
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• lahendati hoolduse ja eestkostega seotud avaldusi;
• kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne;
• määrati katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadress;
• otsustati lihtmenetlusega riigihanke „Talvine teedehooldus Halliste
vallas 2016-2018“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks
tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine;
• määrati hinnad kütusetsisternidele;
• kinnitati Halliste lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseis.

Laulukoor avas advendiaja

Tänavuse jõuluootuse
aja Lõuna-Mulgimaal
avas esinemistega nii
kodulinnas kui ka naaberlinnas Abja-Paluojal ja
Halliste vallas Mõisaküla
kultuurimaja kammerkoor Kungla Kadi Kase
juhatusel.

Jõulumeeleolus lauluotsad tehti lahti Mõisaküla
keskväljakul jõulukuuse
all, kuhu oli sündmust
tunnistama kogunenud
kenake hulk linnarahvast.
Kõigile soovis rahulikku
advendiaega ja süütas
esimese advendiküünla
Kungla koori liige Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg.
Esimese peatuse tegi
koori sõidutanud buss
Abja-Paluojal Konsumi

Kammerkoori Kungla laul kõlas 1. advendil ka Hallistes.

kaupluse parklas. Nimelt
oli koor otsustanud üllatada jõululauluga ka
sealseid poetöötajaid ja
kauplusekülastajaid. Avara müügisaali seina äärde
reastudes laulul rahva
rõõmuks kõlada lastigi.
Märkimisväärne hulk
kohalikku inimesi sai osa
koori ülesastumisest ka
Halliste bussijaama juures
kuuse all ja Õisu keskasula
kuuse juures. Mõlemas

28. XI 2016 toimunud istungil:
• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• kinnitati Õisu lasteaia hoolekogu koosseis.
Villahaldjate meisterdajad töötoas.

24. XI 2016 toimunud istungil
• otsustati delegeerida lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine Mõisaküla linnavalitsusele;
• võeti vastu Mõisaküla linna jäätmekava aastateks 2017-2021;
• võeti vastu Mõisaküla linna 2016. aasta esimene lisaeelarve;
• kinnitati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused;
• pikendati Annor Group OÜ-ga sõlmitud Kivi tn 1-1 äripinna üürilepingut 30. XI-ni 2017;
• otsustati vahendite suunamine reservfondist.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
17. XI 2016 toimunud istungil:
• kinnitati Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava koostajaks OÜ Alces hinnapakkumisega 1800 €.
22. XI 2016 toimunud istungil:
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• lahendati sotsiaaltoetuste alaseid avaldusi;
• maksti välja novembrikuu toimetuekutoetused 5 taotlejale kokku
846,81 €.
6. XII 2016 toimunud istungil:
• otsustati põhivara bilansist väljaarvamine;
• muudeti linnavalitsuse 30. I 2014 määrust nr 1 „Mõisaküla Linnavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine“;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• otsustati riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jagamine sihtrühmadele;
• maksti välja detsembrikuu vajaduspõhine peretoetus 8 perele kokku
495 €.

MÄLESTAME
RIHO PÄRNJÕE

20.V 1959 – 2. XII 2016

Mõisaküla linnavalitsus

HELL TOOM

8.VI 1946 – 11. XI 2016

ALICE LAKS

30. X 1926 – 15. XI 2016

VILJAR UUS

18. III 1935 – 22. XI 2016

Halliste vallavalitsus

juhataja Ivi Alp, paludes
lauljad külalislahkelt enne
kojusõitu ka kringli- ja
kohvilauda.
Vahetult teise advendi
eel sai kammerkoor Kungla Kadi Kase juhatusel
sooja vastuvõtu osaliseks
Viljandis Sakala keskuses,
kuhu oldi palutud esinema maakonna puudeinimeste ühingu jõulupeole.
Meelis Sõerd

Raamatukogus hõljusid jõuluinglid

24. XI 2016 toimunud istungil:
• otsustati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine 2016“ korraldamine.

Mõisaküla linnavOLIKOGU

paigas lausus advenditervituse ja süütas esimese
advendiküünla Halliste
vallavanem Ene Maaten.
Advendiringreisi lõpetas koor väikese kontserdiga Uue-Karistes rahvamaja saalis. Seal lauldi ka
õnnitluslaulu sünnipäevaks dirigent Kadi Kasele.
Koori tänasid soojalt esinemise eel advendiküünla
süüdanud vallavanem
Ene Maaten ja rahvamaja

Foto: Deily Tatar.

Hingede- ja advendiajal
soovib igaüks tuua oma argiellu pisut müstikat. Mursi
Käsitöökamber on tuntud
oma kvaliteetse ja ilusa käsitöö poolest, nii kutsusime

Foto: Meelis Sõerd.

sealse asjatundja Merle
Pürje esimese advendi eel
Mõisaküla raamatukokku,
et õpetada huvilistele villahaldjate töötoas põnevate
haldjate ja inglite meister-

Kirikus kõlas
väärikas meestelaul

Tänavusel jõulukuul ei ole Mõisaküla kirikus palju
kontserte. Kuid väärikas Tõrva meesansambel soojendas
keset advendiaega kirikuliste südameid. Tõrva laulumehed esitasid nii oma kodukandist pärit laule kui ka tuntud
jõululaule.
Auditooriumi ees seisvate meeste vanus ulatub ligi 85
eluaastani. Nendest eakamad mehed küll ansambli tegevuses aktiivselt enam ei osale ning väljasõitudel ei käi. Seetõttu
on hiljuti endi hulka kaasatud ka pisut nooremaid liikmeid,
et pingutada paari aasta pärast ansambli poolsajandi juubelini jõudmise nimel. Ansambli juhendaja Tõnis-Rein Ainso
lubab laulumeestel mõnele väljasõidule minna omapeadki,
usaldades kontsertmeistri Thea Leitmaa klaverisaadet ning
ansambli vanema Eduard Nigoli ettevõtlikkust.
Arvo Lasting

Rahulikke jõule
ja head uut aastat!
Halliste vallavolikogu ja -valitsus
Mõisaküla linnavolikogu ja -valitsus

damist. Inspiratsiooni saime
selleks internetist Mursi
käsitöökambri Facebook’i
reklaamist, kus olid välja
seatud imelised villahaldjad.
Kuna Mõisaküla raamatukogu meisterdamise
laua taha mahub korraga
näputööd tegema piiratud
hulk inimesi, täitus koolitusel osaleda soovijate arv
kibekiiresti.
Õhtu kõrgete raamaturiiulite vahel täitus peagi
muinasjutuliselt õhuliste

ning õrnades värvitoonides
sätendavate haldjate ja inglitega. Tore on omandada
oskust ise midagi imelist
meisterdada, eriti jõulude
lähenedes.
Mõisaküla raamatukogul on kindel soov selliseid
vahvaid koolitusi veel korraldada. Suur tänu juhendaja Merle Pürjele kõigi
seekordses õpitoas osalenute poolt!
Evi Oissar

EELK HALLISTE PÜHA ANNA KOGUDUS

JÕULUD 2016
K 21. XII kell 17.30
HALLISTE PÕHIKOOLI JÕULUJUMALATEENISTUS
Praost Marko Tiitus
L 24. XII kell 16
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Praost Marko Tiitus, Abja naiskoor Õbeäidsme
P 25. XII kell 14
I JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Õp emeeritus Villu Jürjo
L 31. XII kell 16
VANA-AASTA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Praost Marko Tiitus
Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,
marko.tiitus@eelk.ee.
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet või
vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 5661 6797
Kiriku perenaine: Aita Laks, tel 564 8433

Jõulukuu EELK Mõisaküla kirikus
EELK Mõisaküla kirikus toimub laupäeval
24. XII kl. 16 jõuluõhtu jumalateenistus.
Teenib õp Rein Schihalejev. Kaastegev kammerkoor Kungla.

Reedel 30. XII kl. 14 toimub vana-aasta
jumalateenistus. Teenib õp Arvo Lasting.
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Jõulupidu lõppes kauni tulevärgiga

Halliste valla traditsiooniline vallavolikogu
ja vallavalitsuse liikmete
ning valla kantselei ja allasutuste töötajate jõulupidu peeti rõõmsatujuliselt
9. detsembril Uue-Kariste
rahvamajas.

Saalitäit peolisi koos esinejatega, kes seekord olid
samuti oma valla kollektiivid, tervitasid head peotuju ja rahulikke saabuvaid
jõule soovides Halliste vallavolikogu esimees Andres
Rõigas ja vallavanem Ene
Maaten.
Toreda omaloomingulise teemakohase laulumänguga tekitas õdusa
jõulutunde hinge Halliste
kool. Vahvate kostüümidega tegelasterohkes etteastes, mille lavastamisega
tõsist tänuväärset vaeva

Jalakeerutuse eest hoolitses esinemist jõululauludega alustanud Uue-Kariste
rahvamaja kapell Ukaas.
Pidulikud jõululauad traditsiooniliste maitsvate jõulutoitudega kattis Popsi Köök.
Jõuluvanalt, kelle maaletoojaks oli tantsurühm
Turel, võttis head-paremat
sisaldanud kingikoti vastu
vallavanem Ene Maaten.
Suvel veerandsajandat
Halliste valla jõulupeol Uue-Kariste rahvamajas rõõmustasid juubelit tähistanud Halliste
saalitäit publikut toreda omaloomingulise laulumänguga valla töötajate tujuküllane
Halliste kooli töötajad koos pereliikmetega. Foto: Meelis Sõerd. viimane jõulupidu lõppes
Kostüümide vaimukust särava ilutulestikuga kuloli nähtud, lõi lisaks pedagoogidele kaasa ka nende ja kirevust näitas omaloo- tuurimaja ees Uue-Kariste
pereliikmeid.
dud humoorikates tant- pargis. 2017. aasta jõuludeks
Omapoolse panuse jõu- sudes Halliste rahvamaja on Halliste vald vastavalt
lumeeleolu loomisse andis naisrühm Aerodünaami- Abja ja Karksi valla ning
ilusate lauludega Kaarli lised. Eksootiliselt kaunid Mõisaküla linnaga sõlmirahvamaja naisansambel olid Halliste rahvamaja tavale ühinemislepingule
Rosin. Turjad tantsis tuli- idamaiste tantsude rühma juba üks osa Mulgi vallast.
seks Halliste kihelkonna se- Hürrem ettasted.
Meelis Sõerd
garahvatantsurühm Turel.

Mõisakülalased esinesid Kilingi-Nõmmes

Kilingi-Nõmme klubis hooaja avakontserdi andnud Mõisaküla kultuurimaja üheks esindajaks oli bigbänd Iivo Hakkaja (esireas vasakul) juhatusel, kus musitseerivad ka KilingiFoto: Meelis Sõerd.
Nõmme noored.

Mõisaküla kultuurimaja
isetegevuskollektiivid avasid oma kordaläinud külalisesinemisega 18. novembril
taidlushooaja naaberlinnas
Kilingi-Nõmmes.

Mõnusa tuju lõi hakatuseks Mõisaküla näitering Laine Pedaja juhendamisel, mängides
Eduard Vilde ainetel lavastatud Mulgimaa-aine-

lise lühinäidendi „Vigased
pruudid“. Teemakohaste
lauludega lisas lõbusale
külajandile veelgi vürtsi kammerkoor Kungla. Seejärel esitas Kungla
Kadi Kase juhatusel lisaks
ka eraldi kontserdikava,
kus tooni andis Raimond
Valgre igihaljas looming.
Kaasamängiva dirigendi Iivo Hakkaja juhatusel lasi järgnevalt
puhkpillilugudel kenasti
kõlada Mõisaküla bigband, mille koosseisus
musitseerib ka KilingiNõmme noori.
Kaunite tantsude ja
kostüümidega rõõmustasid silma naisrühm Vaprakesed Ene Akkaja juhen-

damisel ja rahvatantsijad
naisrühmast Ütenkuun,
mida juhendab kilinginõmmelane Aime Vilu.
Jalakeerutuseks tegi
tantsumuusikat rahva
kohe põrandale toonud
mõisakülalase Udo Jakobsoni ühemeheansambel
UdoBand.
Kõiki esinejaid tänas
soojalt väikeste meenetega Kilingi-Nõmme klubi
juhataja Piia Kajando.
Ühtlasi lubas ta, et vastukülaskäigule Mõisakülla
tulevad kilinginõmmelased kevadel sisustama
taidlushooaja lõpupidu.

Halliste valla eakad said oma jõulupeol rõõmsalt tantsu lüüa ka
Foto: Meelis Sõerd.
Lõõtsavägilaste muusika saatel.

Valla eakad tundsid
jõulurõõmu

Halliste valla iga-aastane eakate jõulupidu toimus
seekord 8. detsembril Halliste rahvamaja saalis ehetes
jõulukuuse all.
Saalitäit eakaid peolisi tervitasid Halliste vallavanem
Ene Maaten ja valla sotsiaaltöötaja Monika Erreline, soovides kõigile head peotuju ja rahulikke saabuvaid jõule.
Ühtlasi ulatas vallavanem tänuga kingitusena kommivaagna peo korraldajaks olnud Halliste pensionäride ühenduse
eestvedajale Olli Arenile, aidates seejärel koos sotsiaaltöötajaga peoperenaistel ka jõulupraed laudadele kanda.
Sooja vastuvõtu teenis seejärel rahvamuusikaansambel
Lõõtsavägilased Karksi-Nuiast tuntud muusiku Margus
Põldsepa kaastegevusel ja juhendamisel. Lõõtspillilugude saatel lõi rahvas moosekantide üleskutsel meelsasti ka
tantsu. Kui lõõtsamehed lõpetasid ja lauda keha kinnitama
istusid, võttis laval kohad sisse Uue-Kariste rahvamaja
kapell Ukaas, mille eestvedajaks on pensionär Eha Lihtne
Rimmust. Teise tunni jätkus jalakeerutus juba kapelli laulude ja pillilugude saatel. Neid olid eakad ise jõulupeole tantsitajaks palunud oma septembri lõpus toimunud sügispeol.
Hallistesse jõulupeole ja pärast rahvamajast tagasi koju
said kõik soovijad tasuta valla korraldatud bussiringiga.
Meelis Sõerd

Eakaid külastas peol
jõulumemm

Meelis sÕERD

Taidlejad tegid ühise jõulupeo

Jõulupidude hooaja
Lõuna-Mulgimaal avasid
tänavu traditsioonilise
ühispeoga piirkonna taidlejad.

Kaarli rahvamaja saali
kogunes üle poolesaja isetegevuslase naabervaldadest
Hallistest ja Abjast. Kõigi
osalenud taidluskollektiivide – neid oli Halliste ja
Kaarli rahvamajast ning
Abja kultuurimajast – liikmed olid peol loomakostüümides. Seda põhjusel,
et traditsiooniliselt on taidlejate ühised jõulupeod toimunud ikka stiilipidudena
ja tänavuse peo teemaks oli
„Loomad on lahti“.
Päris paha peal ükski
pudulojus ega muu elukas
sel õhtul siiski polnud. Is-

tuti ontlikult peolaudades,
kus maitsti kaasa võetud
peomoona ja elati rõõmsalt kaasa Kaarli rahvamaja
naistantsurühma Särts esindusliku kireva „loomaaia“
vahvale akrobaatilisele etteastele.
Valges jänesekostüümis
Kaarli rahvamaja juhataja
Deily Tatar korraldas laudkondade vahelise huvitava
loomateemalise viktoriini.
Vastustest küsitule selgus
muuseas, et meile kõigile
lapsepõlvest tuntud laul
„Mutionu pidu“ on loodud
1926. aastal algselt 18-salmilisena. Kõiki neid salme
pole laulda tohtinud mitte
iga võimu ajal. Seekordsel
jõulupeol need kõik aga
karumaskis akordionisti pilli
saatel ühisesituses peo sisse-

Mõisaküla linna eakatele ja puudeinimestele oli nende jõulupeole
kultuurimajja tulnud jõuluvalgust jagama tore lahke jõulumemm.

Mõisaküla eakate ja puudeinimeste jõulupeost sai osa
ligi poolsada inimest.

Lõuna-Mulgimaa taidlejad tõestasid oma ühisel jõulupeol
ilmekalt, et parim jõulukink kõigile karvastele ja sulelistele on
Foto: Meelis Sõerd.
lasta nad lahti peosaali jõulukuuse alla.

juhatuseks julgelt kõlasid.
Elevandiks kehastunud
Halliste rahvamaja juhataja
Laine Pedaja meelespidamise kohaselt oli tänavune
ühispidu järjekorras kas
viie- või kuueteistkümnes.

Riburada on need toimunud
ikka erinevates piirkonna
kultuuriasutustes. Aasta pärast on võõrustamisjärg taas
Halliste rahvamaja käes.
Meelis Sõerd

Kultuurimaja saalis kauni jõulukuuse all laudades istunud rahvale soovis head peotuju ja rahulikke saabuvaid
jõule linnapea Ervin Tamberg. Publiku ajas oma mõnusate
naljadega kiirelt naerule humorist Kaarel Tuvike Tartumaalt
Puhjast. Tuju ja ülemeelikust lisas veelgi Abja kultuurimaja
eakate näitering Kolmas Voorus hoogsa mulgikeelse etendusega „Sann“. Tantsuks musitseeris ja laulis esmakordselt
Mõisakülas Uue-Kariste rahvamaja kapell Ukaas, teenides
rahvalt sooja vastuvõtu. Kõiki esinejaid pidas kingitusega
meeles jõulumemm.
Koos päkapikkudega saali saabunud jõulumemm kinkis
kenas pakendis helkuri ka kõigile eakatele peolistele, et
neil lumevaesel ja pimedal ajal turvalisem liikuda oleks,
seda muidugi toredate jõulusalmide, laulude ja tantsu eest.
Sarnase kingitusega pidas jõulumemm meeles samuti sotsiaalkomisjoni liikmeid, kes kandsid laudadele jõuluprae,
kringli ja kohvi, ning peoõhtuks saali ette valmistanud virka
kultuurimaja perenaist Lea Lumistet.
Meelis Sõerd

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Õdus õhtu Mulgi külamuuseumis

Õdusal õhtupoolikul Mulgi külamuuseumis andis muuseumi
perenaine Eda Niin (paremal) üle lilleõie ja tänukirja pikka aega
hoolivusega silma paistnud kohalikule meditsiinitöötajale Eha
Viigile.
Foto: Meelis Sõerd.

Üle-eestilise ühisnädala raames sai Uue-Karistes asuvas Mulgi külamuuseumis 23. novembril
teoks õdus õhtupoolik
huvipakkuva arutelu, etteastete ja kohvilauaga.

Hubases muuseumitoas
istet võtnuna arutati elavalt, mis saab Uue-Kariste
piirkonna küladest pärast
Abja, Halliste ja Karksi
valla ning Mõisaküla linna
ühinemist üheks omava-

litsusüksuseks. Mõttevahetust suunasid Halliste vallavolikogu esimees
Andres Rõigas, Halliste
vallavanem Ene Maaten
ning ühinemiskomisjoni
kuuluv Halliste vallavolikogu liige Sigrid Ruben.
Õdusat meeleolu aitasid luua väikese luulepõimikuga klubi 60+
liige Hilve Koidla ja kitarri
saatel lauldes kohalik külaelanik Aivar Alp. Rootsi
laualt jagus kõigile kohvi ja
maitsvaid suupisteid.
Uue-Karistes on hoolivusega pikka aega silma
paistnud kohalik meditsiinitöötaja Eha Viik. Selle
eest andis muuseumitöötaja Eda Niin talle muuseumitoas üle Uue-Kariste
külade seltsi tänukirja.
Lisaks pidasid külaseltsi

ja kohaliku kodulooringi
esindajad ühisnädalal külaskäiguga meeles nelja
eakat lasteta külaelanikku,
et nendega vestelda, seltsi
pakkuda ja üle anda väike
kingitus.
21.-27. novembrini kestnud tänavuse ühisnädala
deviisiks oligi just nimelt
hoolivus. Nädala raames
tehti üle Eesti kõike seda,
mis väärtustab hoolivust,
koosloomist ja kogukondlikku ettevõtmist.
Õdusa õhtupooliku
Mulgi külamuuseumis
korraldasid Uue-Kariste
külade selts, Mulgi külamuuseum ja Uue-Kariste
rahvamaja. Ettevõtmist
toetas Viljandimaa Arenduskeskus.
Meelis Sõerd

Vana-Kariste küla tegutseb

Vana-Kariste külaseltsi
eestvõttel tehti lõppenud
sügisel Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toetatud projektide raames algust külakeskkonda parendavate ja
kogukonda liitvate ettevõtmistega.

KÜSK rahuldas hiljuti
kaks Vana-Kariste külaseltsi
taotlust, kus toetustena on
määratud kokku 4000 eurot.
Projekti „Vana-Kariste küla
toimetab“ raames lisas külaselts majutusteenusega teenitud vahenditest 250 eurot
juurde omafinantseeringuna.
Projekt hõlmab seltsimaja
ümbruse korrastamist, jõuluaja tähistamist ühes vastavate
töötubadega, lisaks lastelaagri korraldamist järgmise
aasta suvel. Teise projektiga
taotlesime raha seltsimaja
köögi remondiks. Vajaliku
10 protsenti kuludest lisas
külaselts taas omafinantseeringuna majutusteenusega
teenitud rahadest.
Köögi remont on hädavajalik, sest kus sa süüa teed või
kohvigi pakud, kui seintel ja
laes suured praod ja värvgi
tükkidena koorumas. Lisaks
tahame hakata korraldama
kokandustunde, kus peateemaks on rahvuslikud ja
tervislikud toidud.
Külaseltsi juhi Anneli
Aasna eestvedamisel on neljapäeviti õhtul seltsimaja
soojaks köetud. Mehed kasutavad siis eelkõige võimalust
mängida koroonat, malet ja
kabet. Naised saavad samal
ajal kokku seltsimaja köögis,
kus kohvi või teed rüübates
tehakse käsitööd. Valmistatakse kauneid jõuluehteid
ja isegi lindudele söögima-

jakesi. Pearõhk on asjade
taaskasutusel ja tegemised
jõukohased igale eale.
Oktoobri lõpupoole toimus külas tegus ja rahvarohke talgupäev, tänu millele sai
külakeskus märksa valgusküllasemaks ja puhtamaks.
Langetati ohtlikud puud ja
üldilme paranes märgatavalt.
Vana-Kariste küla mehed olid
peaaegu kõik platsis, tuldi
kohale traktorite ja saagidega. Naiste tööks oli lehtede
riisumine ja okste korjamine.
Tiiu Savi õmbles seltsimajja
parketisaali uued kardinad
ja Liina Paumere pani need
ette. Pensionär Koidu Saun
tegi juba eelmisel päeval
ettevalmistusi, et talgulistele
pirukaid ja putru pakkuda.
Sel päeval sai ära tehtud palju. Heakorrastamist jätkame
kevadel.
26. oktoobril olid kõiki
lapsed Merle Hüva eestvedamisel oodatud koolivaheaja
bussisõidule Viljandisse. Seal
veedeti põnevalt aega Viljandi linnaraamatukogus ja
mängiti Männimäe külalistemajas bowling’ut, lisaks tehti
jalutuskäik lossivaremetesse.
Kuna Vana-Karistest pärit
noorte hulgas on iluvaldkonna asjatundjaid, siis korraldasime nende abiga 10.
detsembril seltsimajas päeva
„Teeme olemise heaks“. Ilu- ja
kehahooldusteenuseid pakkusid külarahvale juuksur
Kristel Viik, massöör Indrek
Aasa, näole tegi ilusa silmavaate ja kulmukaare Kätlin
Piiskop. Uue-Karistest pärit
alaliselt Rootsis elav Lea
Alp-Lisskar tutvustas jalgade
tsooniteraapia võimalusi,
tegi jalamassaaži ja õpetas
ka kätele massaaži tegema.

Meenutati segakoori Kaja

Uue-Kariste rahvamajas kohtusid novembrikuus
endise segakoori Kaja liikmed, et meenutada kooslauldud aastaid.
Mälestusteõhtul osales kokku paarkümmend
inimest. Koosviibimist alustas Uue-Kariste rahvamaja juhataja ja endine koorilaulja Ivi Alp väikese
meenutusega koori ajaloost. Küünla süütamisega
mälestasime meie seast lahkunud lauljaid ja dirigente.
Segakoor Kaja alustas oma tegevust Uue-Kariste
rahvamajas novembris 1976 Adolf Laanmetsa juhatusel, samal ajal lauldi ka Abjas Eduard Pärna käe
all. Selleks et segakoor annaks välja tõelise koori
suuruse, otsustati koorid ühendada, kuid proovid
toimusid eraldi. Kord kuus lauldi koos peadirigent
Laanmetsa eestvedamisel. Koori on juhatanud ka
Erlend Jantsikene ning 1986. aastal sai dirigendiks
Anne Gomaa (Mägi).
Südantsoojendav oli taaselustada mälestustes
koori laulureise Eestis, Soomes ja Rootsis. Olnut aitas meenutada kaasa võetud huvitav pildimaterjal,
mida ühiselt vaadati. Loomulikult kõlasid ka laulud
segakoori repertuaarist.
Täname Ivi Alpi sooja ja hubase vastuvõtu eest.
Toreda õhtu lõpuks otsustasime, et kohtume taas viie
aasta pärast.
Made Kotkas

Kuhu minna
HALLISTE
RAHVAMAJAS
• 15. I kl 14 klassikalise
akordionimuusika soolokontsert. Esineb Mikk
Langeproon (Sibeliuse
akadeemia)
• 21. I kl 10 taaskasutuslaat.
Info tel 5256 049.

Lea Alp-Lisskar (paremal) tutvustas detsembrikuisel terviseja ilupäeval Vana-Karistes asjahuvilistele jalgade tsooniteraapia võimalusi ja tegi jalamassaaži.
Fotod: Anneli Aasna

MÕISAKÜLA
KULTUURIMAJAS
• 31. XII südaööl ilutulestik keskväljakul. Linnapea tervitus. Kl 00.30 avab
kultuurimajas uksed uusaastakohvik.
• 7. I 2017 kl 20 spordihoones uusaastapidu. Maagiline etendus Jürgen Veberilt. Tantsuks ansamblid
Hea Story ja UdoBand.
Üllatusesinejad. Pääsmed
(detsembris 14 eurot, jaanuaris 16 eurot) müügil
Mõisaküla linnavalitsuses
ja kultuurimajas ning peoõhtul kohapeal 20 eurot.
Info tel 525 6049.

KAARLI RAHVAMAJAS
• 30. XII kl 20 aastalõpupidu ansambliga Qvalda.
Üllatusesinejad. Pilet eelmüügist 10 eurot ja kohapeal 13 eurot. Avatud baar.
Info tel 5886 1997.
UUE-KARISTE RAHVAMAJAS
• 21. XII kl 15 toomapäeva
tähistamine õues ja sees.
• 6. I kl 17 kolmekuningapäeva tähistamine. Meenutame möödunut ja vaatame
tulevikku. Info tel 5348 2842.
VILJANDI POLITSEIMAJAS (Pargi tn 1)
• 28. XII kl. 11 Lõuna prefektuuri lahtiste
uste päev. Tutvustatakse
politseitöö köögipoolt.
Tulge külla koos perega!
Info: Kerli.Virk@politsei.ee
Mullu külastas Lõuna
prefektuuri politseimaju
lahtiste uste päeval üle
kaheksasaja inimese

ÕNNITLEME!
Sügisesel Vana-Kariste küla talgupäeval särasid töötegijate
silmad, välkusid kätes rehad ja lendasid kärusse lehed.

Kõlama jäi mõte korraldada
selline päev taas.
Esimesel jõulupühal toimub kauniks ehitud seltsimajas aastalõpupidu. Verivorstid saab peol alla raputada
Margus Murulaugu pilli-

lugude saatel ja külla tuleb
jõulumemm. 27. detsembril
toimub Merle Hüva eestvedamisel laste jõuludisko.
Anneli Aasna

MALVE MARJAK ja SIMO OLLO –
28. IX 2016 sündis perre
poeg RASMUS.
ANNEMAI ja TARMO
SAARMAN – 22. X sündis perre
poeg HENRY.

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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Tunnustati kodanikeühendusi

sport

Kodanikupäeval 26.
novembril tunnustati
Lahmuse mõisas Viljandimaa kodanikeühendusi.

Päeva esimese poole
muutsid hubaseks muusikaline kollektiiv MANEO
ja muinasjutuvestja Sulev
Ojap Viljandi Waldorfkoolist. Kuulajate südamed
said pai ning muinasjutt
andis mõtlemisainet veel
kohvilauajuttudeks.
Järgnes vaheldurikas
tegevus, kus oli arvesse
võetud ka laste osavõttu,
keda seekord ei pidanud
koju jätma. Laste seas oli
eriti populaarne spordisaal, kus MTÜ Holstre Pere
Seltsi juhtimisel sai ennast
proovile panna vähemalt
kümnel erineval alal. Kõik
lõpetajad said külarahva
enda poolt valmistatud
piparkoogimedali.
Jututuba Sirje Kanneli eestvedamisel kutsus

Tõstmine

Maakonna kodanikeühenduste tunnustamispäeval Lahmuse mõisas 26. novembril osales
ka Mõisaküla MTÜ Käetöö Koid liige Sirje Usin (paremalt teine).
Foto: Silver Tõnisson

kaasa mõtlema hoolivuse teemadel. Helkureid
sai valmistada Mõisaküla
MTÜ Käetöö Koid prouade käe all ja Lahmuse
mõisa kompleksi tutvustas
Külli Tirmaste.
Enne tänukirjade üleandmist sai tervituseks
sõna Viljandi maavanem
Erich Palm ning Jaanika Toome Viljandimaa
Arenduskeskusest tõi välja
mõttekohti kodanikuühis-

konna arengust.
Õ h t u ku l m i n e e r u s
MTÜde tänamisega. Sellel aastal ei otsitud kõige
tublimaid. Juba sügisel,
ühiste arutelude käigus
leiti, et kõik ühingud, kes
aasta jooksul koos käivad
ja ühiskonda panustavad,
on tublid. Siin ei saa välja
tuua häid, tublisid ega
väga tublisid. Seega said
kõik osalenud ühingud
tänukirja ja väikese kingi-

koti. Nendeks hulka kuulus ka MTÜ Käetöö Koid
Mõisakülast käsitöö-alaste
õpitubade korraldamise
eest.
Tunnustamine toimus
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Viljandimaa
Omavalitsuste Liidu toetusel.
Jaanika Toome,
Viljandimaa
Arenduskeskus
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Kodutalu metsa veerel
Künkalt paistab kaugele…
Tedrekin)
Minu vanaema Marie elab
Abja vallas, Veskimäe külas,
Liiva talus. Olen selles majas ning seda ümbritsevas
aias veetnud mitmed suved.
Selle aasta jaanuaris istusin
vanaemaga tema majas ja
lindistasin tema juttu oma
vanavanavanavanematest.
Vaatasime vanu fotosid, kus
poseerisid minu esivanemad,
kellest ma varem midagi ei
teadnud. Nii kirjutasingi üles
loo, mida kuulsin.
1907.aastal ostis minu vanavanavanaisa Abja valda
maa, kuhu hakati ehitama
maja.
Maa, kuhu maja ehitati,
asus liivakünkal ja selle järgi
sai talu nimeks Liiva talu.
Nii elati seal põlvest põlve,
sündisid lapsed, tehti kõvasti
tööd, kasvatati loomi ja teravilja. Minu vanaema Marie
ja vanaisa Eino elasid selles

majas alates 1963. aastast.
Aastatega muutus maja elamiskõlbmatuks ning tuli asuda
seda ümber ehitama. Samas
puudusid ka kõrvalhooned.
Juurde ehitati kelder, kuur, väike laut ja kõrvalhoone garaaži
ja saunaga, mille teisel korrusel ka elati. Samas oli ka köök,
kus tekkis tulekahju, mille
tagajärjel lõhkes gaasiballoon
ja lendas läbi lae, purustades
elektrijuhtmed. Viga sai ka
vanavanaema, kes põgenes
majast akna kaudu. Garaažist
päästis auto puutöömees,
kes majas töötas. Kutsuti ka
kohale tuletõrje, kuid mehed
olid purjus ja ei suutnud tulele
piiri panna. Põles küll ära terve
teine korrus, kuid lõpuks saadi
tulest jagu. Maja teine korrus
lammutati ja see taastati 1990.
aastal.
Uut maja hakati vanale
ümber ehitama 1974. aastal.
Vanaema jutu järgi ei olnud
see nõukogude ajal kerge,
ehitusmaterjali lihtsalt ei olnud. Vanaisa Eino töötas aga
autojuhina marsruudil Mõisaküla – Tallinn – Dmitrov
(Venemaal). Tallinnast vedas

ta Abja ehituskauplusele ehitusmaterjali ning siis sai seda
ka endale osta. Kvaliteetsed
silikaattellised toodi otse tehasest, puitmaterjal kohalikust saekaatrist, glasuurpotid
ahju jaoks aga Häädemeestelt.
Marie ootas küll last, kuid
pidi siiski segu tegema ja kive
tassima. Samuti olid abiks
vanem poeg ja tütar. Ehitati
igal vabal hetkel ja abiks käisid ka sõbrad. Vanaisa Eino
oli lahtiste kätega töömees,
parandas autot, tegi metsa,
ehitas. Tagantjärele mõeldes
jäi ehk laste jaoks vähe aega.
Põhiliselt jagati ennast kodu
ja laste vahel, kuid leiti aega
ka niisama sõprade ja sugulastega istumiseks. Selles peres ei
kurdetud elu üle ja ei saadud
aru, kuidas ei jõua! Ehitusega
oli kiire, sest pooleli olevasse
majja sadas vihma sisse. Majja
asuti elama 1977. aastal.
Majas on tänapäevane
vee- ja kanalisatsioonisüsteem,
keskküte, toad ja vannituba
on saanud uue ilme. Teisele
korrusele ehitati juurde uus
köök, mis võimaldab igal perel
eraldi süüa teha.

Enn Raieste
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Mõisaküla linnavalitsus

Tänavustelt Läti meistrivõistlustelt autokrossis tõi kolmanda
koha karika Lõuna-Mulgimaale Heinar Lehtsaar (paremalt
teine).
Foto: Raimonds Volonts

Jaan Rannapi nimelisel omaloominguvõistlusel
Agu Sihvka preemia pälvinud lugu
KODUMAJA JUTUSTAB

12. detsembril toimusid Abja tõstesaalis 1. Mulgi
noorte meistrivõistlused tõstmises.
Võisteldi ilma kaalukategooriateta, kus arvestati võistleja kehakaalu ja tõstetud tulemust. Tüdrukutest oli võitja
Iti Marii Varik summaga 57 kg Kuni 3. kl. poistest oli parim
Rihard Reimets 20 kg. Teine koht kuulus Robert Selile 22
kg. 5.–6. kl arvestuses oli võitja Norman Erik Linnas 55
kg. 7.–8. kl poiste arvestuses oli esimene Kris Elblaus 62
kg. Teine koht kuulus Kaspar Teoreinile 87 kg ja kolmas oli
Erik Raagmets 66 kg. Võistlustel oli kohal Eesti Tõsteliidu
president Ain Põder, kelle poolt väljapandud auhindu
jätkus kõigile võistlejatele. Abja spordi- ja tervisekeskuse
juhataja Imre Jugomäe poolt välja pandud auhinnad said
parim Abja noortõstja Kaspar Teorein ja parima tehnikaga
noortõstja Rihard Reimets.s.
6.–8. jaanuarini 2017 toimuvad Abjas Eesti Tõstespordi
Liidu organiseerimisel üleriigilised võistlused noorsportlastele (sündinud 2004–2007), kus võisteldakse peale rebimise ja tõukamise ka muudel aladel – hoota kaugushüpe,
30 m jooks, kätekõverdused, kõhulihaste jõuharjutus.
Mulgid on sellel võistlustel kindlasti osalejad.

Pärast Eino Laeneste surma jäi maja omanikuks minu
vanaema Marie, kes kinkis
oma maa ja hooned esimesele lapselapsele – tütrepoeg
Kaimole. Tänaseks elab majas
3 põlvkonda: 1. korrusel vanaema Marie, kes on praegu
76. aastane, hea tervise juures
ja aktiivne inimene. Meeles
mõlgub tal sugupuu koostamine, millega tahab varsti algust
teha. Suvel sõidab noortega
mööda Eestimaad ringi ja naudib Eestimaa suve! Ise ütleb:
„Kui vanaks jään, eks siis näe,
mis saab!“
2. korrusel elab tütar Pille
koos poja Kaimo perega.
Maja kõrval aias kasvab
väärikas tamm, mille istutasid
vanaisa Eino ja ta vend Uno
1950-ndate alguses. Tamm
annab suvel head varju päikese eest ja selle all on peetud
palju toredaid sünnipäevi ja
mitmeid pidusid.
Romet Gregory
Subi
7. klass

Vaadates tagasi Lõuna-Mulgimaa meeste 2016. aasta
autospordihooajale, võime täiesti rahul olla.
Vennad Kristo ja Raido Subi näitasid konkurentidele tagatulede sära ralliteedel. Juba septembris peetud
Penetron Tartu Rally’l teenitud hooaja kolmanda võiduga
tagasid nad endale esikoha Eesti autoralli meistrivõistlustel EMV4 masinaklassis.
Seevastu Heinar Lehtsaar jõudis lõpuks igatsetud
poodiumiastmele Läti autokrossi meistrivõistlustel.
Sedapuhku pidi ta küll leppima kolmanda kohaga, mis
on samas jällegi tugevaks stiimuliks võidelda järgmisel
hooajal edasi, kuni käes on ihaldatud tšempionitiitel.
3. detsembril pidulikul aastalõpugalal Ogre linnas
ulatatigi Heinarile igatsetud karikas tema elukaaslase, isa
ja suure hulga fännide juuresolekul. Kõik nad on siiani
olnud sihikindla autokrossisõitja lahutamatud kaaslased
terve hooaja jooksul ka võistlustel.
Uno Tisler

Male

Vana-Kariste seltsimajas toimuvad 28. jaanuaril
Halliste valla meistrivõistlused males.
Võistlus toimub kolmes kategoorias: selgitatakse välja
parim mees, naine ja koolinoor. Kõikidele võitjatele on
auhinnad ja osalejatele meened. Iga küla aga premeerib
oma parimaid üllatusauhindadega. Võistluse kohtunikuks on palutud Gert Elmaste. Organiseerijaks on VanaKariste külaselts ja toetab Halliste vald.
Ootame malesõpru võistlustele registreeruma
tel 520 5403 või e-postil kivimurd@gmail.com
Anneli Aasna
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Mulgi Kultuuri Instituut – 20
Mulgi Kultuuri Instituut (MKI) tähistas 23. novembril Helme vallas Ala
koolimajas oma 20. aastapäeva esimese mulgikeelse
aabitsa väljaandmise ja
järjekordse Mulgimaa Uhkuse aunimetuse laureaadi
väljakuulutamisega.
„Mulgi Kultuuri Instituudi loomise eest tuleb tänusõnad ütelda pikaaegsele
Mulkide seltsi vanemale
Kaupo Ilmetile ja toonasele
Viljandi maavanemale Helir
Valdor Seederile. Just ennekõike nende kahe mehe
koostöö tulemusel loodi
Viljandis 1996. aastal Mulgi Instituut. Läbi aegade
on olnud arenguraskusi ja
rahastamisprobleeme, aga
täna saame siiski tõdeda, et
Mulgi Kultuuri Instituut on
juba kahekümneaastane,“
märkis instituudi tegevjuht
Kaja Allilender. Selle meenutuseks olid 23. novembri
üritusele palutud ka varasemad instituudi eestvedajad.
20 aastaga on Mulgi Kultuuri Instituut algatanud
rea Mulgimaal traditsiooniliseks muutunud ettevõtmisi: Mulgi pidu, Mulgi
konverents, Mulgimaa laste
folklooripäevad, ainus mulgikeelne ajaleht Üitsainus
Mulgimaa ja järjepidev mulgi keele õpe väga erinevatele sihtgruppidele. Instituudi
algatus on ka Mulgimaa
Uhkuse ja MKI vanema
valimine. Just instituudi
20. sünnipäevaks valmis ka
esimene mulgikeelne aabits.

„Mütäs Mati luu“
Kaja Allilender, kes
enam kui aasta esimese
mulgikeelse aabitsa valmimist ise eest vedas, nimetas
aastapäevapeol peetud kõnes aabitsa valmimist mulkide jaoks tähtsaks märgiks
ja ühe suure unistuse teokssaamiseks. Mulgikeelsed

Vastvalminud Mulgi aabitsat hoiab pildil teiste selle tegijate seas käes ka tänavune
Foto: erakogu
Mulgimaa Uhkus Alli Laande (vasakul).

tekstid kirjutasid aabitsasse
mulgi keele õpetajad Kristi
Ilves ja Alli Laande. Lastepärased pildid joonistas
põline mulk Helme kihelkonnast Ülle Rosenberg ja
selle kujundas ühtseks raamatuks Triinu Sarv. Aabits
trükiti trükikojas Paar.
„Mulgi aabitsa tegemise
juures üllatas mind taas,
kui rikkalik ja mitmekesine
on mulgi keel. Kihelkonniti
võivad mulgi keeles olla
märgatavad erinevused.
Ühte mõtet võib sõnastada
ikka väga erinevalt,“ ütles
Allilender aabitsa koostamise kohta Mulgi uudistele.
Aabitsa pealkiri on „Mütäs Mati luu“. Peategelane
ongi mutt Mati, kes uurib
maad ja ilma, kohtub inimeste ja loomadega. Lühilood kõnelevad perest,
loodusest, kodust, taluelust,
Mulgimaast ja mulgi asjadest.Iga tähe ja numbri
juures on üks jutuke, lisaks
veel mõistatusi, nuputamist
ja salmikesi. Raamatu lõpus
on ka väike sõnastik.
Aabits on mõeldud kõigile mulgi keele huvilistele,
eriti aga kooliõpilastele.
Seda saab kasutada mulgi
keele õppimisel, aga kindlasti ka emakeele, koduloo,

loodusõpetuse või matemaatika tundides. Neile
lastele, kes ise veel lugeda
ei oska, on tore aabitsast
lookesi ette lugeda, koos
pilte vaadata ja nende üle
arutada.
Mulgi aabitsa väljaandmist toetas Mulgimaa kultuuriprogramm.

Mulgimaa Uhkus on
Alli Laande
2016. aasta Mulgimaa
Uhkuse aunimetuse pälvis Alal Alli Laande. Ta on
mulgi keele propageerija
ja õpetaja, Mulgimaa laste
folklooripäevade algataja ja
korraldaja, kolme Mulgi peo
lavastaja ja stsenaariumi
autor, mulgi sõnaraamatu
töörühma eestvedaja ja üks
Mulgi aabitsa loojaid. Tema
erilise tähelepanu all on
olnud lapsed: mulgikeelsete
töövihikute koostamine,
keelepesad lasteaialastele, laste folklooripäevad ja
mulgikeelsete lastelaulude
loomine.
Alli Laande ise ütles, et
tema jaoks on see aunimetus märk sellest, et tema valitud siht on õige ja tehtud
töö on asja ette läinud.
Alli Laande tänuväärset

Lumetõrje Halliste valla teedel
Sarnaselt eelnevatele aastatele on Halliste vallavalitsus
talveks ette valmistudes korraldanud lumetõrjetööde
tegemise nii vallateedelt kui ka rahvastikuregistri andmetel
Halliste vallas elavate inimeste majapidamisteni viivatelt
teedelt.
Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud nelja
piirkonda:
Vana-Kariste piirkonnas tõrjub lund FIE Mati Käära
(tel 529 8015),
Õisu, Kaarli ja Päidre piirkonnas ning Halliste alevikus
OÜ Milligrupp (kontaktisik Arne Lohu, tel 504 9247),
Halliste ümbruses Mäeotsa talu (kontaktisik Tarmo Tukk,
tel 515 2568) ja
Uue-Kariste piirkonnas Erki Vilido (tel 5696 5629).
Maaomanikele on palve puhastada teeääred võsast
ja suurtest okstest ning eemaldada või märgistada kõik
aiakujunduselemendid, mis võivad lumelükkamisele
ette jääda. Teeäärsete takistuste esinemise korral on
lumelükkajal õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata.
Halliste vallavalitsus

tegevust on 2013. aastal tunnustatud Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiaga mulgi
keele edendamise ja mulgi
kultuuripärandi rikastamise eest, samal aastal sai ta
presidendilt teenetemärgi;
Viljandimaa rahvakultuuri auhinna pälvis ta 2010.
aastal; samuti on ta saanud
Viljandimaa kultuurkapitali
aastapreemia. Viie lapse
emana on ta valitud aasta
emaks 2005. aastal.
Mulgimaa Uhkuse auhinda antakse välja alates
2012. aastast. Auhinna eesmärk on tunnustada inimesi
või organisatsioone, kes
oma pikaajalise tegevusega
on hoidnud Mulgimaa pärandit, andnud oma panuse
Mulgimaa heaks ja väärtustavad mulgiks olemist.
Mulgimaa Uhkuse tiitliga
tunnustatakse ka pikaaegset
tööd mulgi murdekeele ja
mulgi meele edasikestmise
heaks, uut head algatust
oma keele ja meele ergutamisel või mõnda muud
olulist tegu mulkide toetamisel ja Mulgimaa elu
edendamisel.
Meelis Sõerd

V MULGI PEO AVALIK KONKURSS
Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab välja avaliku konkursi
26. mail 2018. aastal toimuva V Mulgi peo ideekavandi leidmiseks ja
kunstiliseks teostamiseks.
Ideekavand peab lähtuma Mulgi peo olulistest põhiväärtustest, milleks on
Mulgimaa traditsioonid, kombed ja pärimus ning põlvkondade sidusus. Mulgi pidu
on kogu pere pidu. Kavand peab toetama Mulgimaa, ennekõike Halliste kihelkonna,
kohalugu ning väärtustama Mulgimaal elamist ja tegutsemist.

V Mulgi peo ideekavand tuleb esitada kirjalikult vabas vormis
(kuni kaks A4 lehte) ja selles peab sisalduma:
• V Mulgi peo kunstiline kontseptsioon (idee ja põhisõnum), peo
kunstiline terviklikkus;
• kujunduse lähtealused;
• Mulgimaa kooride, tantsurühmade ja rahvamuusikute kaasamise
viis ja maht (Mulgi peol on esinejad mudilastest seenioriteni);
• peo repertuaari põhimõtted ja esialgne repertuaar.
Ideekavandeid hindab MKI komisjon, kaasates valdkonna spetsialiste.
Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised V Mulgi
peo kunstiliseks teostamiseks. Ideekavandi autor peab olema valmis
oma idee kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks lähtudes tegelikest
võimalustest. Idee peab olema Mulgimaa tingimustes Halliste kihelkonnas
Abja-Paluojal reaalselt teostatav. Parima ideekavandi esitajaga võidakse
sõlmida leping idee teostamiseks.
Preemiafondi suurus on 600 eurot. MKI-l on õigus jätta
parima ideekavandi preemia välja andmata ja jagada preemiafond
ergutuspreemiateks. MKI-l on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka
osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori
konkreetse üritusega seotud loomingulised õigused MKI-le.
Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed
lisada eraldi suletud ümbrikus. Konkursil parimaks mittetunnistatud tööde
autorite nimesid ei avalikustata. Ideekavandid palun esitada hiljemalt
15. märtsiks 2017 aadressil: Mulgi Kultuuri Instituut Kevade 1 Tõrva,
märgusõna „V Mulgi pidu“.
Täiendav info: www.mulgimaa.ee , mki@mulgimaa.ee , tel 518 5371.

Ühinemisele jagub nii
toetajaid kui ka vastaseid

8.-13. novembrini 2016 toimus elanike arvamuse väljaselgitamine
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Küsitlusele osalema olid oodatud
kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi
on ühes neljast eelnimetatud omavalitsusest.
Elektrooniline küsitlus toimus veebikeskkonnas 8.–10. novembrini,
selles osales 35 Abja, 44 Halliste ja 107 Karksi valla ning 17 Mõisaküla
linna elanikku. 11. ja 13. novembril toimus küsitlus Abja kultuurimajas, Halliste vallamajas ning Mõisaküla linnavalitsuses asunud
küsitluspunktides.
Abja vallast osales küsitluses 119 inimest. Abja, Halliste ja Karksi
valla ning Mõisaküla linna ühinemist toetas neist 68 (57,1%), vastu
oli 51 (42,9%).
Halliste vallas avaldas arvamust kokku 64 inimest, kellest ühinemise toetajaid oli 44 (68,75%) ja vastaseid 20 (31,25%).
Kõige enam arvamuse avaldajaid ja ka ühinemise vastaseid oli
Karksi vallas, kus hääletas 210 inimest (ligi 7,2% hääleõiguslikest
elanikest). Neist oli ühinemise poolt 51 (24,3%) ja vastu 159 (75,7%).
Mõisaküla linnast osales küsitluses 72 inimest (10% hääleõiguslikest elanikest). Neist pooldas ühinemist 33 inimest (46%) ja selle
vastu oli 39 (54%).
Neljas ühinevas omavalitsusüksuses hääletas kokku 465 inimest.
Nende seas oli ühinemise pooldajaid 196 (42,15%) ja vastaseid 269
(57,85%). Rahvaküsitluse tulemused on volikogudele mittekohustusliku iseloomuga.

Meelis Sõerd

Haigekassa blankette ja vorme aitab täita sotsiaaltöötaja
Alates 1. jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed
pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et
täita haigekassa avaldusi ning blankette.
Eesti Post lõpetab alates 1. juulist 2017 haigekassa blankettide
väljastamise ja edastamise.
Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda Eesti haigekassa
blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või oma
kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi täita
ja edastada.
Haigekassa blanketid on leitavad ka haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid
Blankette saab ka haigekassa klienditeenindustest ja
kuni 30. juunini 2017 Viljandi maavalitsusest.
Blanketid palume haigekassasse edastada:
•
posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
•
elektronpostiga info@haigekassa.ee
•
külastades haigekassa klienditeenindusi.
•
kohaliku omavalitsuse kaudu
Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

KUULUTUSED
• ABJA PESUMAJA AVATUD T-R 10.00-17.00
Tel. 5650 4470
• Pehme mööbli parandus, Lossi 40, Viljandi, tel 5533 058.
• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. Küttekollete ja
korstnate puhastamine, aktide väljastamine ja küttekollete remont.
Henno Sarv, tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com .

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. LõunaMulgimaa (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!

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

