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Eelmises lehenumbris oli 
väike ülevaade Abja kultuu-
rimaja näiteringide EHH-
Teater ja Kolmas Voorus 
edukast osalemisest Toris 
külateatrite festivalil. Kol-
mas Voorus jätkas festivali 
lainel Kuhjaveres. Lavastus 
„Elu on – otsast teise“ päl-
vis 19. augustil esinenud 
näitetruppide kolleegipree-
miad Jõesuu külateatrilt 
ja Suure-Jaani näiteringilt 
Tegelt Kah! ning usu, lootuse 
ja armastuse elushoidmise 
eest Tabivere teatrilt. Leida 
Lepland sai kolleegipreemia 
huvitava rolli eest Avinurme 
suveteatrilt. Kahepäevase 
festivali ainsa  Kalju Ko-
missarovi mälestuspreemia 
saime sotsiaalselt tundliku 
teema käsitlemise eest. See 
festival oli esimene, kus ei 
andnud osalejatele taga-
sisidet Kalju Komissarov, 
nagu ta seda oli teinud kõigil 
eelnevatel aastatel. Tema 
õpilane Helena Kesonen (TÜ 
Viljandi kultuuriakadeemia 
XI lend)  jätkas tähelepane-
kute ja soovituste andmist. 
Kolmanda Vooruse etendus 
liigutas teda väga ja mõte-
tevahetus oli meeldejäävalt 
emotsionaalne.

Abja EHH-Teater oli kut-
sutud eelmisel nädalavahe-

tusel Põlvamaale Alle-Saija 
teatritallu Musta kassi teatri-
päevale, kus oma hinnangu 
näitlejatele ja lavastustele 
said anda vaatajad. Parimaks 
naisosatäitjaks hinnati Kersti 
Sillaots lavastuses „Sõda-
lane“.

Mõlemal näiteseltskon-
nal on kuni aasta lõpuni 
üsna tihe esinemiste graafik. 
Lühidalt lähema aja plaani-
dest. Esmalt Kolmas Voorus 
–  29. septembril pakume 
teatrielamust Hallistes, järg-
misel päeval oleme kutsutud 

Võrumaale ning 1. oktoobril 
esineme Karksi kultuurikes-
kuses. Kõik 3 etendamist 
on seotud eakate päevaga.  
4. oktoobril toimub Tallinnas 
eakate festival 60+, kuhu 
väljavalitud esinejate seas 
on ka Kolmas Voorus kat-
kendiga lavastusest “Elu on 
– otsast teise”.

Abja EHH-Teatri lavas-
tust “Papa” saab kodumaa-
konnas näha 22. septembril 
Halliste rahvamajas kell 19 
ning 11. oktoobril Karksi 
kultuurikeskuses kell 19.

 2017/18 hooaja plaani-
dest uute lavastuste osas on 
veidi vara täpsemalt rääkida, 
kuid usutledes lavastajaid 
Kersti Sillaotsa ja Andres 
Linnupuud võib tõdeda – 
mõtted liiguvad mõlemal 
omanäolise lähenemisega  
tegijal. See käekiri viimaste 
aastate lavastustes on too-
nud tuntust ja tunnustust 
ning innustab tegijaid! 

Uute kohtumisteni teatris!

Arvo LAmp

vallavanema veerg

Abja EHH -Teater ja Kolmas Voorus külateatrite festivali Tori rahvamaja ees.
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September ehk mihklikuu on käes. Mihklipäeval lõppe-
sid vanasti karjaste töölepingud ja karjased said kooli 

minna. Mihklipäev on alles 29. septembril, aga meie ajal on 
õpilased koolis juba esimesest septembrist. Rahvasuus on käi-
gus ütlus: „Igal oinal oma mihklipäev“. Selle otsene tähendus 
oli, et sellel ajal veristati lammas või oinas, kelle lihal lasti püha 
Miikaeli päeva puhul hea maitsta. Nüüdsel ajal näidatakse selle 
ütlusega, et kedagi tabab möödapääsmatult karistus mingi teo 
või rumala lausungi-üteluse eest.

Valimiste lähenedes on mitmed (mitte Abjast) Mulgi valla 
ühinemiskomisjoni liikmed, kes konsensuslikult panid paika 
ühinemislepingu, hakanud nüüd äkki avaldama kahtlusi 
lepingu punktide üle ja on neid, kes lausa teatavad valimis-
lubadustes oma kindlast soovist muuta kokkulepitud Mulgi 
valla juhtimisstruktuuri? Välja on ilmunud nn rändrüütlid, kes 
soovivad laenatud valimisratsu seljas oma kaheldavat tarkust 
kohalikele pärismaalastele  jagada. Usun, et tulevase Mulgi valla 
inimesed on targad ega lase ennast lollitada. Me kõik soovisime 
säilitada ühinemise järel piisavalt omaotsustamist ja koos sel-
lega ka vastutust endistes valdades - tulevastes piirkondades. 
Valik on seega lihtne, kas loobume 
pea kogu vastutusest piirkondades 
või jätkame tasakaalustatud arengut 
kokkulepitud suunas ja tempos. 
Usun, et inimesed teevad õige otsuse 
ja mihklipäev tuleb ühinemislepin-
gut kohe muuta soovijatele.

peeter rAhneL
Abja vallavanem

Abja naiskoor Õbeäidsme Vormsil.

Abja harrastusteatrite 
suvistest tegemistest 

 Abja naiskoor Õbeäids-
me otsustas tänavuse suve 
lõpetada kusagil harjumus-
pärasest erinevas paigas ja 
selleks sobis hästi Vormsi 
saar, kus enamik kooriliik-
metest enne käinud polnud. 
Mul oli eelmisel aastal olnud 
meeldiv juhus tutvuda ühe 
sealse huvitavama ja värvi-
kama elanikuga, kes polnud 
küll kuulus Vormsi Enn, 
vaid tema naaber Aime Piir-
salu – endine tippsportlane, 
näitleja, telesaatejuht ja koo-
liõpetaja, lisaks kõigele filmi 
“Vehkleja” üks prototüüpi-
dest, väike Marta. Ta pakub 
oma imeilusa kodu kõrval-
hoone pööningul öömaja 
headele inimestele. Tore, et 
me nendeks osutusime. 

 Vormsi on avastamist 
vääriv koht. Kunagi elas 
seal 3000 inimest, peami-
selt olid need rannarootsla-
sed. Kuulus on meremeeste 

kaitsja Püha Olavi kirik ja 
seal lähedal asuva surnuaia 
rõngasristid. Lumivalge pae-
klibuse Saxby ranna kohta 
räägitakse, et sealt võivat 
näha Eestimaa kõige kauni-
mat päikeseloojangut, mis jäi 
seekord kahjuks nägemata, 
sest olime palutud saare teise 
otsa, sadamasse muinastu-
lede ööle, kus süüdati lõke 
ja laulsime ka mõne laulu, 
enne kui tantsuks läks. Kah-
juks kiskus ilm külmaks ning 
tuuliseks, nii et vastaskaldal 
polnud keegi vaevunud 
ühtki tuld süütama. Sõitsi-
me oma hubasesse öömajja 
tagasi ja hommikul võtsime 
ette päris pika matka peaae-
gu aia tagant alguse saaval 
Rumpo neeme matkarajal, 
mis kujunes muinasjutuli-
seks koos õhus hõljuva lae-
va, arvukate laidude vahel 
helkiva tüüne mere, väga 
pikasarveliste ja karvaste 

veiste, paksu kadastikku pei-
tunud eraklike majakeste ja 
eevaülikonnas suplemisega. 
Hiljem leidsime saare keskelt 
veel ühe roostikku mattu-
nud järve, mitmeid suuri ja 
salapäraseid kive, nentisime 
kurvastusega, et metsas on 
hoopis rohkem seeni, kui 
mandril, aga korjamiseks, 

jäi aeg napiks, sest laev juba 
ootas sadamas. 

 Laev sõidab Vormsi va-
het iga päev neli korda ja 
külalised on seal edaspidigi 
oodatud.

mArje KAAremAA

Meie uus õppeaasta algas 4. septembril, kui enamikel 
lastest lõppes suvepuhkus. Kogunesime saali, kus toimus 
päevakohane aktus. Laule ja luuletust esitasid kõige 
suurema rühma lapsed. Siis toimus uute laste tutvustus. 
Lõpuks mängisime tuttavaid laulumänge ja läksime õue 
kommijooksule. 

4.–8. septembrini toimus meil õueõppenädal „Mina õpin 
õues“.  Kuna tänapäeva lapsed veedavad palju aega arvuti 
ja teleri ees, siis õues sportimine ja mängimine on jäänud 
tahaplaanile. Oluliseks õppevahendiks oli õues õppimisel 
maastik ise. Õpiti puid, ilmastikunähtusi, aastaajaga seotud  
muutusi, loendati puupulki, tutvuti liiklusega alevis, õpiti 
säästlikku suhtumist loodusesse. 

Õpitu vahel mängisime liikumismänge ja  jooksime 
ringijooksu. 

Oli igati tore nädal. 
Kersti KünnApuu

Abja naiskoor Õbeäidsme Vormsil

Õppeaasta algus 
lasteaias

Foto: Viive Niinemägi
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Veekeskus uuenes

17. septembril avati Eesti 
Looduskaitseseltsi August 
Kitzbergi osakonna eest-
vedamisel Maru koolimaja 
juures mälestuskivi kirjanik 
Agnes Taarile. Avasõnad üt-
les Halliste vallavanem Ene 
Maaten, kes luges ette kat-
kendi Agnes Taari näiden-
dist „Naisvallavanem“. Tiiu 
Savi tegi ülevaate kirjaniku 
eluloost ning Karin Sepp 
luges katkendeid raamatust 
„Mariann õpetajatütar“. 
Muusikaliste vahepaladega 
süntesaatoril paitas kohale-
tulnute kõrvu Ruth Mõttus. 
Taevas säras soe sügisene 
päike. Vana-Kariste küla-
selts oli katnud kohvilaua 
endises koolimajas. Kivi 
paigaldamise mõtte algataja 
Rein Mägi tänab 13 huvilist, 
kes käisid aprillis koristamas 
kohta, kuhu kivi paigaldati. 
Suur tänu Mati Käärale, kes 
tõi kohale kivi. Algul ühe, 
kuid leidis hiljem parema 
ja tõi teise kivi; Jaanus Er-
mitsale, kes paigaldas kivi 
ja hoolitses ümbruse kor-
rasoleku eest; Timo Rein-
valdile, kes paigaldas kivile 
mälestusplaadi; Tiiu Savile, 
kes aitas palju organiseeri-
mise juures; Karin Sepale ja 
Ruth Mõttusele oma talendi 
väljanäitamise eest ning 
Halliste vallavalitsusele, kes 
finantseeris plaadi ostu.

Agnes-Elsa Taar sündis 
Vana-Kariste vallas 17. sep-
tembril 1897. aastal Maru 
algkooli õpetaja tütrena 
ning suri Tartus 7. detsemb-
ril 1976. aastal.

Ta õppis aastatel 1907–
1910 Maru algkoolis, aastatel 
1911–1914 Halliste kihel-
konnakoolis, lõpetas 1916. 
aastal eksternina Pärnu 
gümnaasiumi, täiendas end  
Johannes Voldemar Veski 
pedagoogilistel kursustel 
Tartus ning omandas 1917. 
aastal Pärnus õpetajakutse. 

Seejärel töötas ta õpeta-
jana mitmel pool väikes-
tes maakoolides, esimese 
õpetaja-aasta Marul, oma 
kodukoolis.

1933. aastal abiellus Ag-
nes Taar orelikunstniku Vol-
demar Blaubrückiga, kes 
hiljem eestistas oma nime 
Valmar Kajaraks.

Aastast 1924 avaldas ta 
ajakirjanduses lastejutte, 
-luuletusi ja- näidendeid 
ning täiskasvanutele mõel-
dud näidendeid (neid män-
giti peamiselt väiketeatri-

tes ja maalavadel) ja kaks 
romaani. Aastast 1928 oli  
kutseline kirjanik, toimetas 
1931–32 ajakirja Eesti Naine 
lisa Väikeste Sõber ning 
kirjutas 1932. aastal libreto 
A. Virkhausi operetile „Ves-
kineid”. 1940. aastal võeti 
Agnes Taar Eesti Kirjanike 
Liidu liikmeks, kuid  heide-
ti 1950. aastal liidust välja 
kodanliku natsionalismi 
vastase kampaania ajal. 

Ta läks Tartus vabasurma 
üheaegselt koos abikaasaga 
ning on maetud Raadi kal-
mistule.

 2009. aastal lavastasid 
Mulgimaa vallavanemad 
Agnes Taari näidendi „Nais-
vallavanem“ ning esinesid 
sellega paljudes paikades 
Mulgimaal.

Praegu on enim tun-
tud Agnes Taari kaks tema 
enda lapsepõlvest ja noorus-
ajast kirjutatud raamatut:  
„Mariann õpetajatütar “ 
ning „Hulkumas ja põge-
nemas“. Mõlemas kirjutab 
ta suure südamlikkusega 
oma kodust, vanematest, 
õest ja vennast ning ümb-
ruskonna rahvast. Soovita-
me neid lugeda, saate hea 
lugemielamuse ja põgusa 
tagasivaate sajanditagusele 
Mulgimaale.

eve rAsKA

29.08.2017
1. Lahendati eraisikute avaldusi sotsiaalküsimustes ja otsus-
tati toimetulekutoetu-se ning vajaduspõhise peretoetuse  
maksmine vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele
2. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo 
küsimustes.
3. Väljastati ehitusload OÜle Päikeseratas ja OÜle Puurvesi.
4. Väljastati kasutusluba Abja Gümnaasiumile Skatepargi 
kasutamiseks.
5. Kooskõlastati puurkaevu asukoht.
6. Määrati maaüksustele nimed ja sihtotstarbed kinnistu 
jagamisel.

AbjA vALLAvALitsus

omAvALitsusKrooniKA

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

MÄLESTAME
HELJU-MARIE TALV 
21.11.1934-17.08.2017

ALEKSANDRA SÕSOJEVA 
20.04.1935 – 26.08.2017

ALEKSEI ŠIŠAJEV 
20.01.1933 – 29.08.2017

MARTIN REILSON 
19.02.1933-31.08.2017

Abja kultuurimaja tegemised  
septembris-oktoobris
Näitused: I korruse fuajees: 
septembris-fotonäitus “Orhideed Hanila vallas ja mujal 
Eestis”. Oktoobris-novembris rändnäitus „Väärtuslik 
Lahemaa“

28.09 kell 17.00 Klubi Meelespea peoõhtu. Kohtumine 
kunstnik Kai Kaljoga, kes on maalinud Abja kultuurimaja 
seinamaalingud. Muusikalist külakosti pakub rahvamuu-
sikaansambel Lustipill Karksi-Nuiast.
04.10 kell 18.00 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Mulgi 
piirkonna kandidaatide kohtumine valijatega.
16.10 kell 14.00-14.30 Looduse Energia näitus-müük.
17.10 kell 9.00-11.00 doonoripäev.
21.10 kell 12.00 Tsirkus Mir On Show „Kuidas saada klou-
niks“. Pilet 5.-/kuni 3-aastased tasuta.
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 ja Piletilevis.

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

Abja lehekülg

Abja ujula on avamisest saati populaarne Kivi paigaldamise mõtte algataja Rein Mägi ja 
avasõnad lausunud Halliste vallavanem Ene Maaten 
kivi avamisel.

Värskelt valminud väliterrass ja iglusaun.

Mälestuskivi kirjanik Agnes Taarile

TEAdE

Abja vallas puudega last kasvatavatel peredel on võimalus 
külastada Värska sanatooriumi koos veekeskuse kasu-
tusega. Sõit toimuks nädalavahetusel. Külastuse broneeri-
miseks on vajalik teada soovijate arvu. Anna oma soovist 
teada Abja vallavalitsuse sotsiaal- ja noorsootöö spetsial-
ist Maie Bratkale. Info telefonil 511 8695.

Klubi Meelespea alustas hooaega
Klubi Meelespea hooaeg algas 28. augustil. Mälestasime 

suvel igaviku teele lahkunud klubi liikmeid Leo Tiitust, Aleksei 
Šišajevit. Elu läheb edasi, ära mõtle sellele, et neid enam pole, 
vaid sellele, mida koos oleme teinud.

Valisime uue juhatuse. Klubi liikmetelt andsid teada, kes 
oleksid need huvitavad inimesed, kellega sisustada ühiseid 
peoõhtuid. Igal klubiõhtul kohtume erinevate külalistega, 
põnevate teemadega, isetegevuslatega nii kohapealt kui kau-
gemalt!

Hooaja esimese õhtu külaliseks oli Uue-Kariste rahvamaja 
kapell Ukaas, kes alati esitab haaravat muusikat. Aitäh esine-
jatele!

Septembrikuu klubiõhtul kohtume kunstnik Kai Kaljoga, 
kes 90ndate aastate algul oli Tallinna Kunstiinstituudi üliõpila-
ne ja tema diplomitööks oli Abja kultuurimaja saali seinakau-
nistused, siis kuuleme täpsemalt nende valmimisloo.

Klubisse on teretulnud uued liikmed! Iga kuu viimasel 
neljapäeval saate Abja kultuurimajas suhelda, kohtuda eri-
nevate külalistega ja liikuda tantsurütmis. Iga seenior vajab 
seda! Kohtumiseni! 

Klubi juhatuse nimel 
LeidA LepLAnd

Ühes uue kooliaasta algusega avati 1. septembril jällegi 
Abja spordi- ja tervisekeskus. Kõik, kõik on uus septemb-
rikuus. Ei saanud ilma nende laulusõnadeta ka veekeskus. 
Suve jooksul on veekeskus saanud endale laienduse. Juurde 
on ehitatud väliterrass ja seal ilutseb uus iglusaun. Kutsume 
teid uudistama värskelt valminud väliterrassi ning sauna, 
kasutama ka teisi saunasid ning nautima veemõnusid. 
Spordikeskuses alustavad hooaega ka erinevad treeningud. 
Treeningaegadega saab ennast kurssi viia külastades Abja 
spordi- ja veekeskuse kodulehte või Facebooki lehte.

Õige tunde saamiseks tuleb ikka ise kohale tulla.  
Kohtumiseni!

Tasuta motivatsioonikursus tulekul
13. oktoobril alustab MTÜ Abja Koolituskeskus Tartu Rahvaülikooli 

partnerina tasuta kursust, mille teema on: Minu arenguvajadused, 
meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid. Koolitus toimub projekti 
„Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõu-
na-Eestis“ raames ja seda rahastavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja 
Eesti Vabariik.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem 
osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi. Koolitus koosneb 
kolmest 16-tunnilisest moodulist:

• oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
• kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
• tulemuslik mõjutamine.

Koolitus hakkab toimuma reedeti -laupäeviti Abja päeva-keskuses. 
Koolitust viib läbi koolitaja ja psühholoogiline nõustaja Helar Peterson. 
Kursuse maht on 48 akadeemilist kontakttundi.

Lisainfo: Sirje Rist
MTÜ Abja Koolituskeskus, projektijuht
Tel: 58118872, E-post: sirjerist@gmail.com

Foto: Eve Raska
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18. augustil pakkis en-
nast Abja-Paluojal lahti Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäeva  
auks korraldatud elamu-
stuur Laste Vabariik, mida 
lisaks Abja-Paluojale oli 
võimalik külastada veel 52 
erinevas Eestimaa paigas. 

Varahommikul saabus 
keskpargi äärde haagis-
auto, millest vähem kui 
kahe tunniga pakiti lahti 
labürint mänguala, lava 
ning töötubadeks vajalikud 
telgi ja lauad. Laste vabarii-
gi üritus algas etendusega 
„Kõige parem kingitus“. 
Etenduse peategelasteks 
olid saja-aastased vana-
prouad Hulda ja Gulda, kes 
pidasid vanakraamipoodi ja 
valmistusid  Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevaks. Lustakas 
lugu rääkis meist endist, 
eestlastest ja Eestist, meie 

elust ja tegemistest ja sel-
lest, mida peame oluliseks 
ja väärtustame. Etenduse 
lõppedes kuulutati töötoad 
ja labürint-mänguala ava-
tuks. Mängualal said kõik 
väikesed lastevabariiklased 
avastada, seigelda ja män-
gida ning osaleda kolmes 
töötoas: TÜ Muuseum (Hull 

teadlane), Jääaja Keskus ja 
Linnalabor.  Üllatusena liitus 
eelnevatega veel ka neljas – 
Merkuur mobiilse metalli- ja 
puidutöökojaga. Mängu- ja 
töötubades nokitsemise ajal 
toimus autolaval laste ja 
noorte kultuuriprogramm, 
kus astusid üles kohalikud 
lauljad, pillimängijad ja 

tantsijad. Programm oli nii-
võrd vägev ja mitmekülgne, 
et kestis pea kogu Laste Va-
bariigi lahtioleku aja. 

Kõik Laste Vabariiki kü-
lastanud lapsed vanuses 
kuni 12 eluaastat, said en-
dale laste vabariigi pas-
si, mis annab tasuta või 
soodustingimustel sisse-
pääsu muuseumitesse ja 
elamuskeskustesse üle Eesti 
– partnerite juurde, kes on 
osalenud Laste Vabariigi 
mänguala loomisel. Passe ja-
gati Abja-Paluojal väikestele 
külastajatele pea 200. 

Suur tänu kõigile koha-
likele lastele ja noortele, kes 
Laste Vabariigi laval üles 
astusid ning nende juhen-
dajatele, kes suutsid vaata-
mata pikale suvepuhkusele 
kollektiivid proovidesse ja 
lavale tuua: VOU tantsu-

rühmad ja Elle Agar, Abja 
gümnaasiumi võimlemis-
rühmad ja Viive Niinemäe, 
Abja gümnaasiumi koorid ja 
Kadi Kask, Mulgimaa pea-
linna akordionistid ja Valdo 
Värk, Abja muusikakooli 
flöödiansambel ja Helmi 
Värk, Abja noortekeskuse 
torupillimängijad ja Merili 
Kask, Abja noortekeskuse 
laulustuudio laululapsed 
ja Ruth Mõttus, Abja güm-
naasiumi rahvatantsurühm 
Tantsujalaksed ja Viive Nii-
nemäe, Abja muusikakooli 
noorteansambel ja Endel 
Purju. 

Vaatamata sellele, et 
enne meid oli elamustuur 
külastanud juba 42 Eestimaa 
paika, oli Laste Vabariigi 
meeskond värske ja rõõ-
mus. Laste Vabariigi võõ-
rustamine oli ka kohalikele 

korraldajatele uudne ning 
põnev kogemus. Kohaliku 
koordinaatorina tänab Abja 
noortekeskus Abja-Paluoja 
Laste Vabariigi korraldus-
meeskonda ja abilisi: Abja 
kultuurimaja, Endel Purju, 
Triinu Rääk, Ketly Adamson, 
Anne-Mai Vaikjärv, Krissy-
Eliis Raba, OÜ Abja Elamu. 

Liisi rääbus
Abja noortekeskuse 

juhataja

Abja lehekülg

Abja gümnaasiumi 1. klass koos klassijuhatajaga.

Laste vabariigi mängualal sai seigelda, avastada ja mängida. 

Sabrina Gollmer.

Abja gümnaasiumi uuele direktorile ulatab valla- 
vanem Mulgi aabitsa. Foto Lauri Sepp

Foto: erakogu

Foto: Marju Kask (Eesti Lastekirjanduse keskus)

Laste Vabariik käis Abjas

Abja kultuurimaja ringid hooajal 2017/2018

Esmaspäev: 
naisansambel Viisivakk alustab 2. oktoobril kell 14.00. 
Juhendaja Anne Gomaa.
noormeeste karaktertants, vanuses 13–19 eluaastat, 
alustab 9. oktoobril kell 16.00. Juhendaja Aime Vilu.
miniVOU  lastele vanuses 4–6 eluaastat alustab 9. ok-
toobril kell 17.00 Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelis-
es saalis. Juhendaja Elle Agar, esimene kord ootame 
lapsi koos vanemaga.
naisrühm  Wallatud alustab 2. oktoobril kell 17.30. 
Juhendaja Aime Vilu.
                              
Teisipäev:
nunnuklubi 0,5–3 eluaastat alustab 10. oktoobril kell 
11.00. Juhendaja Tiiu Sommer.
memmede tantsurühm Meelespea  alustab 3. oktoobril 
kell 13.30. Juhendaja Viive Niinemäe.
laste lauluring 3–6-aastastele alustab 3. oktoobril kell 
16.45. Juhendaja Ruth Mõttus. Esimene kord oodatakse 
lapsi koos vanemaga.
showtantsutrupp VOU 5.–10. klass, alustas 10. oktoobril 
kell 17.30 Abja spordi- ja tervisekeskuse rohelises saalis. 
Juhendaja Elle Agar.  
naiskoor Õbeäidsme alustas 12. septembril kell 18.00. 
Juhendaja Tiiu Sommer ootab uusi lauljaid septembris.
                          
Kolmapäev:
showtantsutrupp VOU juuniorid 1.–4. klass, alustas 
11. oktoobril kell 17.30 Abja spordi-ja tervisekeskuse 
rohelises saalis. Juhendaja Elle Agar.
pensionäride näitering Kolmas Voorus kell 17.30 alustab 
oktoobris. Juhendaja Kersti Sillaots.
Abja EHH-teater kell 19.00 alustab oktoobris. Juhendaja 
Andres Linnupuu.
                           
Neljapäev:
line-tants alustab 5. oktoobril kell 19.00. Juhendaja Valli 
Helin.
                           
Pühapäev:
laste näitering alustab 8. oktoobril kell 15.30. Juhenda-
jad Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus.

Halliste kihelkonna segarahvatantsurühm Turel  
alustab  25. septembril kell  19.00 Abja kultuurimajas. 
Juhendaja Tiina Ilves. 

Tarkusepäeval, 1. sep-
tembril sai alguse taas üks 
huvitav teekond – Abja 
kultuurimajas, noortekes-
kuses ja päevakeskuses asus 
vabatahtlikuna tööle saks-
lanna Sabrina Gollmer. Pro-
jekti toetab SA Archimedese 
noorteagentuur Erasmus+ 
programmist. Sabrina on 
särtsakas ja lahtiste kätega 
19-aastane noor naine, kes 
valis vabatahtlikuna tööta-
mise Eestis just seepärast, 
et näha paljusid erinevaid 
elutahke tegemaks koju 
naastes õige otsus ameti-
valikul. Ta on Saksa vaba-
tahtliku vetelpääste liige ja 
omab kogemusi eakatega 
suhtlemises, kuna töötas 
kodumaal ravimikullerina. 

Sabrina räägib lisaks ema-
keelele vabalt inglise ja 
prantsuse keelt, olles siin 
hindamatuks suhtlusprat-
neriks kõigile, kes vähegi 
keelt praktiseerida soovi-
vad. Tema ettevalmistus 
Eestisse saabumiseks on 
olnud ilmselgelt põhjalik, 
sest eestikeelsete käibefraa-
sidega on ta üllatanud juba 
mitmeid kohalikke. 

Siinviibitud lühikese aja 
jooksul on Sabrina jõudnud 
ennast sisse seada oma uues 
elupaigas Abja gümnaa-
siumi õpilaskodu hostelis, 
tutvunud asutuste tööga, 
nautinud kohaliku tervise-
keskuse võlusid ning liiku-
nud Eestis võimaluste piires 
ringi. Esimesed tööpäevad 

on viinud teda kokandus-
ringi juhendama, sügisesi 
dekoratsioone valmistama 
ning savikursusel osalema. 
Sabrinat ootab ees saabu-
misjärgne koolitus, kus ta 
kohtub teiste umbes samal 
ajal Eestisse vabatahtlikku 
tööd tegema saabunud 
noortega. 

S o o v i n  S a b r i n a l e  
jätkuvat särasilmsust ning 
kohalikele avatust ning 
abivalmidust!

tiiu sommer
Abja kultuurimaja 

juhataja
EVS vastuvõtva organi-

satsiooni koordinaator

Kooliaasta on jälle ala-
nud. 1. septembril astus 
Abja gümnaasiumi 1. klassi 
24 uut õpilast. 15 tüdrukut 
ja 9 poissi koos klassijuha-
taja Karin Sepaga astusid 
aktusele läbi aula, kuhu 
olid koha sisse võtnud va-
nemate klasside õpilased, 

õpetajad ja lastevanemad. 
Esimene klass seati istuma 
lavale, sest põhitähelepa-
nu oli ju sellel päeval neil. 
Mõned sõnavõtud ja lau-
lulood ning siis said kõik 
uued koolijütsid direktori 
ja klassijuhataja käest oma 
esimese aabitsa.

Kooliaasta ei olnud uus 
ainult neile. Uus kooliaasta 
algas ka direktoril, kelleks 
on sellest sügisest Ardo 
Agasild. Temagi sai endale 
uue aabitsa, mille ulatas 
talle vallavanem Peeter 
Rahnel. Uuest mulgikeel-

sest aabitsast lubas direktor 
kevadeks mõned laused 
selgeks õppida.

Esimesse klassi astunud 
kaksikud Reinhard ja Rei-
naldo helistasid koolikella 
ja kooliaasta oligi ametlikult 
alanud.

1. september Abja gümnaasiumis

Uus Euroopa vabatahliku teenistuse aasta 
Abja vallas on alanud
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1. septembril algas 
pidulikult uus kooli-
aasta. Õpilased istusid 
koolipinkidesse teadmisi 
omandama ka hallistes 
ja mõisakülas.

hALListe  pÕhiKoo-
Lis õpib (1. septembri 
seisuga) 88 õpilast, so ka-
heksa last rohkem kui aas-
ta tagasi. I klassi astus sel 
sügisel kümme mudilast: 
Kristofer Eiche, Ander 
Einula, Kedeli Kukk, Kaur 
Karel Laur, Mariel Lohu, 
Ardo Männisalu, Hendrik 
Rahu, Liis Rander, Siim 
Rander  ja Kendra Talu. 
Nende klassijuhataja on 
Milvi Kull.

Esimene koolipäev al-
gas hommikul Halliste ki-
rikus jumalateenistusega. 
Õpetaja Marko Tiitus kes-
kendus oma pöördumises 
sõnale ja selle kasutami-
se olulisusele kas see on 
üksteist hoidev või pigem 
tõrjuv. Jumalateenistusele 
järgnes pidulik aktus kooli 
aulas, mis lõppes koogi-
lauaga kooli sööklas.

Avaaktus oli lisaks koo-
liuusikutele eriti pidulik 
ka direktor Merle Hüvale, 
kel täitus koolijuhina Hal-
listes kümme aastat. Teda 
tänasid südamlikult nii 
Halliste vallavalitsus kui 
ka koolipere.

Esimesse klassi astujad 
said direktori käest aabit-
sa. Külalisena kooliperet 
tervitanud Halliste valla-
vanem Ene Maaten soovis, 
et lapsed hindaksid kooli, 
kus nad õpivad: selliseid 
koole pole palju, kus värs-
ke õhk ja kaunis loodus on 
vaid mõne sammu kaugu-
sel. Õppeaasta märklau-
seks on “Mina olen heaks 
eeskujuks“. 

Esimesel koolipäeval 
algas koolimaja kütmi-
ne oma katlamajast. Kõik 
õpilased saavad tasuta 
koolilõunat, mis valmib 
koolisööklas. Lisaks paku-
takse hommikuputru ja ja 

pikapäevatoitu.
Pikapäevaõppes suu-

navad I kooliastme õpeta-
jad õpilasi huviringidesse 
ja toimetavad õppepäeva 
lõpuni vastavalt vajadu-
sele (ka õpivad). II ja III 
kooliastme õpilastel on 
võimalik teha koduseid 
õpiülesandeid aineõpetu-
se kabinettides konsultat-
siooniaegadel, kasutades 
vajadusel õpetaja abi.

Õpilaste kooli- ja ko-
juvedu on korraldatud 
koolibussiga marsruudil 
Rimmu  - Uue-Kariste - 
Kool ning liinibussidega.

mÕisAKüLA KooLis 
asus 1. septembril õppima 
39 õpilast, viis vähem kui 
eelmisel aastal. I klassi 
astusid kolmekesi And-
re Õigus, Getter Laidvee 
ja Iko Illimar Riid. Nen-

de klassijuhataja on Eha  
Ermits.

„Tore on see, et sellel 
aastal on meil kaks uut 
õpetajat - Marvi-Liina 
Riid tööõpetuse ja käsitöö 
õpetaja ning Inna Oks 
eripedagoog,“ rõõmustas 
direktor Pirje Usin.

Enamus õpikuid jõudis 
juba suve alguseks kooli. 
Augusti lõpus oli võimalus 
enne kooli õpikud-töövihi-
kud õpilastel kätte saada. 
Üksikud õpikud olid puu-
du IX klassis, kuna selle 
aasta IX klass on suurem 
kui eelmistel aastatel. „Aga 
lahked naaberkoolid aita-
sid olukorda lahendada,“ 
oli direktor tänulik.

Koolis on jätkuvalt või-
malus kõigil õpilast saada 
tasuta koolitoitu. Maitsvad 
ja tervislikud toidud val-
mistavad kokk Ly Torn ja 

kokaabi Eve Varik. 
„Koolimaja kütmine 

oleneb ilmadest, aga eks 
ta algab lähiajal, sest koo-
limaja on jahe,“ selgitas 
Usin teise enne kuu kesk-
paika. „Soojaga varustab 
meid SW Energia linna 
katlamajast“.

Sel suvel said viimased 
kolm klassiruumi kaas-
aegse välimuse. Värsketes 
ruumides toimetab pika-
päevarühm, eripedagoog 
ja on käsitöötunnid. Pika-
päevarühm on mõeldud  
I ja II kooliastme õpilastele. 
Peale õppetunde enne ko-
duseid töid on pikapäeva-
rühma õpilastel võimalik 
värskes õhus jalutada ja 
mängida. Siis õpitakse 
järgmiseks päevaks õppe-
tükid ja süüakse kooliei-
net. Enne kojuminekut on 
võimalus olla arvutiklassis, 
mis on direktori sõnul  
õpilaste lemmikkoht.

Koolibussi järele vaja-
dus puudub, sest koolis 
on vaid üksikud õpilased, 
kelle koolitee on pikem kui 
2 km, ja kes tuuakse kooli 
oma pere transpordiga.

Esimene koolipäev su-
jus rõõmsas uue kooliaasta 
ootuses. Esimene kokku-
saamine oli õpilastel klas-
sijuhataja tunnis. Avaaktu-
seks koguneti kooli saali, 
kus küünla süütas IX klassi 
õpilane Iti Marii Varik, 
kes on väga tubli õpilane 
ning aktiivne kooliesinda-
ja. Uue kooliaasta puhul 
tervitanud linnapea Ervin 
Tamberg soovis kogu koo-
liperele toerdat ja rõõmsat 
kooliaastat ning kinkis  
I klassi astujatele mulgi-
keelse Tähekese, šokolaadi 
ja lillekese. Oma sõnumid 
uueks kooliaastaks saat-
sid kooli vilistlased Tiiu 
Mahlapuu ja Ilmar Kütt. 
Selveri firma aga saatis I 
klassi astujatele kupongi  
liitri vaniljejäätise lunas-
tamiseks.

meeLis sÕerd

MÄLESTAME

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Halliste põhikooli I klassi õpilasi olid esimeses koolitunnis 
julgustamas ka nende vanemad.

Mõisaküla kooli I klassi õpilased (esireas) tulid õppeaasta 
avaaktusele lõpuklassi õpilaste ja oma õpetaja Eha Ermitsa 
(ees paremal) saatel.                                                      

Foto: Peeter Jürgenson

Foto: Marju Lamber

Halliste vallavalitsus ja Mõisaküla linnavalitsus
mälestavad A. Kitzbergi muuseumi ning 
A. Kitzbergi Sõprade Seltsi eestvedajat

Mulgimaa Uhkust 
ASTA JAAKSOOd

28. IV 1930 – 27. VIII 2017

ja avaldavad sügavat kaastunnet omastele.

TOINI TUGA  
22.12.1928 – 06.09.2017

   
AKSEL PÄRN 

11.01.1958  -  27.08.2017
Halliste vallavalitsus

TAIVO LAUR
10. V 1963 – 7. VII 2017

EDUARD STAŠKE-
VITŠ 

22. III 1932 – 28. VIII 2017

LEILI-PAULINE  
KUSLAP 

2. VIII 1922 – 4. IX 2017
Mõisaküla linnavalitsus

Õpilased alustasid koolitööd

Eesti Muinsuskaitse 
Selts on aastaid korralda-
nud seminarisarja väärtus-
likest Eesti väikelinnadest. 
Ilusaid linnu on Eestis 
palju, kõigil oma eripära ja 
arhitektuur, kõigil lahen-
dada ka mitmesuguseid 
muresid, kuid ühendamas 
on väikelinnu tore Ees-
tile omane elukeskkond, 
sõbralik ümbrus, lahked 
inimesed. 

Seni on Eesti väikelin-
nu tutvustavad seminarid 
toimunud seitsmes linnas: 
Mustlas, Tõrvas, Sindis, 
Paldiskis, Kundas, Keilas 
ja Türil. Tänavu oktoob-
ris toimub koostöös Mõi-
saküla Linnavalitsusega 
väärtuslike Eesti väikelin-
nade seminar Mõisakülas. 

Kutsume kõiki 19. ok-
toobril kell 13 mõisaküla 
muuseumi, et kuulata 
ettekandeid nii Mõisaküla 
enda inimestelt kui ka Ees-
ti Muinsuskaitse Seltsilt. 
Pärast ettekandeid teeme 

Mõisakülas ringkäigu, et 
ise veenduda, mis nimelt 
linnas väärtuslikku ja säi-
litamisväärset on. Nagu 
varasemate seminaride 
kogemus on näidanud, 
saavad oma linna kohta 

teada palju uut ja huvita-
vat ka linnaelanikud ise. 

Huvi korral palume 
võtta ühendust Eesti 
Muinsuskaitse Seltsiga 
aadressil  info@muin-
suskaitse.ee või telefonil 
6412 522. Seminari kava 
ilmub peatselt Mõisaküla 
linnavalitsuse kodulehel 
www.moisakyla.ee ja Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi kodu-
lehel www.muinsuskaitse.
ee 

heLLe soLnAsK
Eesti Muinsuskaitse 

Seltsi aseesimees

Mõisaküla – väärtuslik Eesti väikelinn

Pühapäeval, 22. oktoobril 2017 toimub 
Halliste vallas 

 
KOGUMISRING 

 
Kogumisringil võetakse elanikelt TASUTA vastu ainult ohtlikke jäätmeid.  
 
Ohtlikud jäätmed on: 
Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja 
lakijäätmed, nende pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid, 
lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin, taimekaitse- ja 
putukatõrjevahendid ning nende pakendid, vanad akud ja patareid, 
akuvedelikud, leeliselised pesuained, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja 
farmaatsiatooted, elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid. 
 
Kogumisauto peatuspaigad ja ajad on järgmised: 
 
KELLAAEG              PEATUSKOHT 
 

09.00 – 09.20   Päidre külakeskuse asula 

09.30 – 09.50   Õisu kaupluse juures 

10.00 – 10.20   Kaarli rahvamaja õuel 

10.30 – 10.50   Halliste söökla juures 

11.00 – 11.20   Kirju bussipeatus 

11.30 – 11.50   Vana-Kariste bussipeatus 

12.10 – 12.30   Uue-Kariste bussipeatus  

12.40 – 13.00   Rimmu külakeskus 
 

Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda. 
 

Olmejäätmeid ja elektroonikat vastu ei võeta! 
 
 

Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK). Lisainfo KEJHK telefonil: 38 52 175. 

Töid teostab AS Epler&Lorenz. Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

      

TERVISEPÄEV              
PÜHAPÄEVAL 

24. SEPTEMBRIL 2017 KELL 11.00 

MÕISAKÜLA KOOLI JUURES 
 

 ÜRITUSE AVAB MÕISAKÜLA LINNAPEA ERVIN TAMBERG 

 ESINEB RIIGIKOGU SOTSIAALKOMISJONI ESIMEES HELMEN KÜTT 

 VÕIMALUS MÕÕTA TERVISENÄITAJAID (VERERÕHKU, VERESUHKRUT) 

 HUVITAV TERVISLIK JA ÜLLATUSTEGA RETK MÖÖDA LINNA –  

GIIDID ANU LAARMANN JA ERVIN TAMBERG 

 TURGUTAV TERVISEAMPS    
 

KOGU ÜRITUS ON TASUTA!     
 

hALListe rAAmAtuKogus

• 10. X kl 10 sarjast “Saja rahva lood”esitab Viljandi Linnaraa-
matukogu lastele Jaapani muinasjutu “Konnade retk”.  
• 23. X kl 17 tutvustatakse õppimisvõimalusi Viljandi Täiskasva-
nute Gümnaasiumis. 
• raamatunäitused  15. IX–15. X „Agnes Taar 120“; “Seeneriigis”; 
6.–30. XI „Mardipäev ja kadripäev“. 1. XII–7. I „Jõuluootusest 
jõuludeni“. Jätkuvalt on raamatukogus püsinäitus “Halliste aja-
loolistel fotodel” ja Leerimaja 2. korruse saalis näitused “Halliste 
vald ajaloolistel fotodel” ja “Eevi Hulkko Kosksilla kooli logod”.
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Viljandimaa korraldas 
4.–6. augustini Eesti külade 
XII maapäeva, võttes vastu 
14 maakonda ja rohkesti 
väliskülalisi. 

Halliste vallast võõ-
rustasid Järvamaa dele-
gatsiooni Vana-Kariste  
külaselts, Mulgi külamuu-
seum ja külaselts Rimmo. 
Tutvustasime järvakatele 
piirkonna külade ajalugu 
ja aktiivsete seltside tege-
misi ning traditsioonilisi 
sündmusi jne. 

Rimmu külakeskuses 
pakkusime ehtsat mulgi 
toitu, kurejooki jm. Küla-
selts Rimmo teostusel said 
kõik delegatsiooni liikmed 
ja vastuvõtjad mälestuseks 
päevakohase märgi „Eesti 
külade XII maapäev 2017“ 
(märgil olid peal ka kõik 
vastuvõtvad organisatsioo-
nid: Vana-Kariste külaselts, 
Mulgi külamuuseum ja 
külaselts Rimmo). Toit-
lustamist toetasid Halliste 
vald ja Anneli Aasna. 

Edasi sõideti Viljandisse 
maapäeva avarongkäigule. 
Maapäeva avatseremoo-
nial kuulati Jakobsoni kõ-
net ja edasi suunduti Vana-
Võidu Viljandi kutseõppe-
keskusesse. Seal kuulutati 
välja aasta küla Põlva maa-
konnast Himmaste küla. 
Õhtul oli võimalik maius-

tada maakondade kaetud 
laudadelt “Maakondade 

maitsed” väga maitsvaid ja 
omapäraseid toite ja jooke. 

Kuulati isetegevuslaste 
kultuuriprogrammi.  

Üks päev kulus täienis-
ti mõttetööks maapäeva 
teemakodades ja selle töö 
tulemusena valmis Ees-
ti külade XII maapäeva  
manifest, mis anti üle pea-
ministrile ja maaeluminist-
rile. Maaeluminister andis  
lubaduse täita manifesti ot-
suseid kahe aasta jooksul. 

Maapäevast võtsid osa 
president Kersti Kalju-
laid, peaminister Jüri Ra-
tas, maaeluminister Aldo 
Tamm jt.

President Kersti Kalju-
laidiga istutati Vana-Või-
tu pärnade päikesering. 
Iga maakond sai istutada 
oma puu. Maapäev lõppes 
traditsioonilise Leivaküla 
valmimisega. Leivaküla 
valmis 19 tunni töö tu-
lemusena ja Aime Vilu  
juhendamisel. Uhke 12 
osast koosneva võileiva-
tordi maad ja majad kanti 
rahva ette ühes tükis imet-
lemiseks. Peale pildistamis-
te ja uudistamiste söödi ära 
kõik valmistatud „Viljandi 
vaatamisväärsused“. 

Eesti külade XIII maa-
päeva korraldusõiguse võt-
sid vastu Põlva maakonna 
esindajad. 

AnneLi päLsing

Kuidas läks korda 23. augustil korraldatud esma-
kordne kodukohvikute päev mõisakülas vabriku  
tänaval, ettevõtmise eestvedaja mõisaküla kultuurimaja 
juhataja vabriku tänava elanik Laine pedaja?

Mõte korraldada kodukohvikute päev Vabriku 
tänaval tekkis soovist panna ilus punkt suvele. Kuna 
kodukandipäevad olid suure mölluga just lõppenud, 
siis soovisin lõpetuseks midagi rahulikumat. Kui Vabriku 
tänava inimestega sel teemal rääkisin, siis oli neid, kes 
kohe hasarti sattusid ja nõusoleku andsid, ja oli ka mõt-
lejaid ja kahtlejaid. Lootsin natuke suuremat osalejate 
arvu, aga ikkagi jäin rahule. 

Osales neli kohvikut, kus pakuti väga palju erinevaid 
küpsetisi, kohvi, konjakit jne. Külastajate arv oli päris 
suur, oma kodukohvikus pidasin päris statistikat ja meie 
kohvikust käis enne kontserti läbi koguni 66 inimest. 
Pärast kohvikupidajatega arutades olid kõik rahul ja 
kaubast said ka kõik lahti. 

Päeva jäi lõpetama kodukontsert linnapea Ervin 
Tambergi aias kahest noorest andekast tütarlapsest koos-
nevalt kollekiivilt Noon. Ka kontserdile jätkus hulganisti 
kuulajaid ja kõigil olid näod naerul ja oldi väga rahul. 
Õhtulgi veel saadeti sõnumeid, kus tänati väga korda- ja 
hingeläinud päeva ja kontserdi eest. Sai ka rahvaga aru-
tatud järgmist aastat ja kõik olid nõus, et seda traditsiooni 
jätkata, arenedes edasi ka teistesse tänavatesse. Rahvas 
oli nõus ka sellega, et kontsert võiks jääda linnapea õuele, 
kus on selleks palju ruumi. 

Küsitlenud
meeLis sÕerd 

Foto: Erakogu

Foto: Anneli Pälsing

KÜSIMUS-VASTUS

Lisaks Rimmule mängiti Mulgi peremängu naabruses Uue-Karistes, kus osalised said ka 
selga proovida Mulgi rahvariideid.                                                                                                     

Rõõmsad Viljandimaa esindajad koos oma sümboolikaga 
Eesti Külade XII Maapäeval.        

Linnapea Ervin Tambergi aiamurul sai hulk külastajaid kodu-
kohvikute päeval kuulata ka kaunist kontserti.   Foto: Uno Tisler    

Tänavusel Eesti Külade XII Maapäeval valmis esinduslik ja 
isuäratav leivaküla.        

Üheks lõbusaks võistlusalaks Rimmu PööriÖÖ mängudel oli karkudel käimine.      Foto: Meelis Sõerd.

Mõisakülalasi kostitati 
kodukohvikutes

Toimus Eesti külade XII maapäev

19. augustil sai õhtul 
sai rimmu külakesku-
ses alguse teine rimmu  
pööriÖÖ. 

Toimusid spordivõist-
lused kogu perele ja Rim-
mu pööriÖÖ teine jooks. 
Võitsid kõik ja ikka kuld-
seid medaleid ning päeva-
kohase meene. Kolm esi-
mest võistkonda said eri-
auhindu. Parim võistkond 
oli perekond Tomingas. 
Rimmu PööriÖÖ jooksu 
parim naine oli Ulvrika 
Veidenbaum, parim mees 
Tanel Rauba ja parim laps 
Kaspar Tomingas.

Vihma vahepausi ajal 
lasti hea maitsta kohapeal 
keedetud mulgipudrul ja 

puuviljadel. Võistlusi vii-
sid läbi peakohtunik Deily 
Tatar ja kohtunikud Karin 
Alp ning Anne Kaljapulk. 
Ettevalmistusi aitas teha 

Mari Kahu. Õhtul jätkus 
rahvatares möll ja trall, kus 
väga head tantsumuusikat 
tegi ansambel Nööp. 

Nii jäädvustasime en-

did EV 100 pildile. Ürituse 
korraldas MTÜ Külaselts 
Rimmo ja toetas KOP.

AnneLi päLsing

Kolmas mulgimaa pere-
mängu mängiti tänavu 
19. augustil mõisakülas, 
uue-Karistes, rimmus ja 
mujal.

Rimmus oli saabujatele 
teeviidaks kujundatud 
mulgikaabuga plakat. 
Rimmu küla võttis sellest 
mängust osa teist aastat. 
Võrratult kaunil hommi-
kul saabusid esimesed 

pered kohale. Rimmu 
külamaja mängupunkti 
külastas 29 inimest.

Pakkusime mitmesu-
gust põnevat tegevust. 
Meie piirkond on olnud 
aastaid tegelenud metsa-
kasvatusega. Sestap oligi 
üheks ülesandeks puu-
liikide määramine. Veel 
oli võimalus osa saada 
sportlikest mängudest. 
Tutvustasime ka oma piir-

konna ajalugu. Iga pere 
sai Rimmu külamajast 
kaasa päevakohase kujun-
dusega märgi “Mulgimaa 
peremäng 2017”. Pere-
mäng oli kõigile põnev 
päev ja hea kogemus.

Mulgimaa peremängu 
toetas Kohaliku Omaalga-
tuse Programm.

AnneLi päLsing

Rimmus toimus teine PööriÖÖ

Mulgimaa peremäng Rimmus

Õnnitleme eakaid 
sünnipäevalapsi!
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  Mõisaküla linnavalitsus

Foto: Meelis Sõerd.
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Nende sõnadega algab 
“Laul põhjamaast”. Koos 
Laulva revolutsiooni ajal loo-
dud tantsuga on see eestlaste 
hingekeeli helisema pannud 
juba palju aastaid. Missugu-
ne siis on see range ja kange, 
virmaliste, kuuselaante ning 
põhjamaiste asukate maa? 
Ühte osa sellest me tunneme 
oma koduse Eestina, kuid 
kaugemate nurkade nägemi-
seks on vaja üksjagu eeltööd 
teha, siis sumadanid pakkida 
ja teele asuda!

Äs jamöödunud suve 
juulikuu teise poole sisustas 
Kaarli rahvamaja tantsu- ja 
laulurahva jaoks kauaküp-
senud retk Põhjamaadesse. 
Lauluansambel Rosin ja tant-
surühm Turel olid oodatud 
Halliste valla Dalarnamaa 
sõprade juurde Insjönisse  
Åhli kirikusse 21. juuli õhtu-
poolikul ühist kontserti and-
ma. Kordaläinud kontserdile 
lisaks uudistati ümbritsevaid 
vaatamisväärsusi ja istuti 
võõrustajate Lea ja Anders 
Lisskari ning kohaliku kiriku 
koguduse ja koori liikmetega 
ühise pidulaua taga.  Lauljate 
rännukihk piirdus seekord 

Dalarnamaaga, kuid tant-
surahvas seadis koos Rootsi 
sõpradega kursi kaugemale, 
Euroopa maismaa põhjatippu 
Nordkappi.

Reis kestis kokku 13 päeva 
ja seljataha jäi 5000-kilomeet-
rine teekond. Rootsimaa ilu 
ülesleidmise ja sobivate öö-
bimiskohtade soetamise eest 
hoolitsesid Lea ja Anders 
Lisskar Insjönist. Andersi 
sidemed ning suhtlemisos-
kus võlusid meie seltskon-
nale nii mõnegi kohtumise, 
mis turismifirmade teenustes 
puuduvad.

Uhketes lapimaa rah-
variietes taat Johannes ja 
ehe joig, teedel peremeeste-
na käituvad põhjapõdrad, 
möödapääsmatu peatus po-
laarjoonel, jääst hotell, ikka  
sagedamini mäekülgedel  
säravad lumelaigud, kidura-
maks kahanev taimestik koos 
öise pimeduse taandumisega 
ja hõrenev inimasustus jaga-
sid ohtralt vihjeid Norramaa 
piirile lähenemisest. Kuigi ilm 
püsis kogu reisi vältel selle 
suve parim, polnud suvise 
lumesõja korraldamiseks vaja 
pikka eriretke korraldada. 

Juba Katerjokkis, Norra pii-
ril, sai seda hotelli külje all 
teha. Asjaolu, et polaarjoon 
iga sõidutunniga meist lõuna 
poole maha jäi ja jääkarude 
kodupaigad lähemale nih-
kusid, ei seganud soovijatel 
teistegi looduslike veemõnu-
de nautimist.

Trollide, fjordide, koskede 
ja kalarikaste jõgede maa Nor-
ra võttis meid vastu nagu kõi-
ki teisi turiste. Lauskmaa ini-
mestele hingematvalt võim-
sad loodusvaated arvukate 
koskede, mägede ja lahesop-
pidega said elamuslikku lisa 
vererõhku tõstvatest arvetest 
kaubanduses. Õnneks olime 
viimastega arvestanud!

Mida lähemale Nordkapi-
le, seda tuntavamaks muutus 
põhjamaine kargus. Piisas 
maantee tõusmisest mõnesaja 
meetri võrra merepinnast, et 
+20 kraadisest õhusoojast 
jäi järele vaid +6 ja teelisi 
ümbritses tihe udu. Udusse 
mattununa võttis meie selts-
konda vastu ka Nordkapp, 
kuhu kogu maailmast voolab 
rändureid, kes soovivad näha 
kesköist päikesepaistet, mis 
ajavahemikus 14. maist kuni 
29. juulini seal tõepoolest 
võimalik on. Meie pidime 
kahjuks võimsa vaate ase-
mel piirduma udupiltide 
tegemisega mandri-Euroo-
pa põhjapoolsemat punkti  

tähistava märgi juures.  Li-
saks oli võimalik tutvuda 
külastajate tarbeks rajatud 
suures paviljonis erineva-
te väljapanekutega, vaada-
ta temaatilist filmi, soetada 
teemakohaseid meeneid ja 
lohutada end teadmisega, et 
sama saatuse tagas põhjamaa 
võimas loodus  kõigile koha-
lejõudnutele.

Tureli tagasitee kulges 
läbi Soome. Teel uurisime 
saamide eluolu, käisime  
kullakaevanduses,  Inari  
järvel, suure Karukivi sees, 
jõuluvana vastuvõtul ja püüd-
sime leida olude erinevust 
vahetult põhja pöörijoone  
erinevatel pooltel. Reisi vii-

masel õhtul külastasime Er-
lend ja Kaja Jantsikese kodu 
Vilppulas. Kunagiste aktiiv-
sete siinse kultuurielu veda-
jatena aitavad nad jätkuvalt 
kaasa meie rühma tegemis-
tele. Paljude Tureli tantsude 
saateks kõlav muusika on 
plaadile salvestatud nende 
poolt. Lisaks oleme rühma-
ga esinenud mitmel korral  
Vilppula üritustel.

Reis i  teokssaamisele  
panid õla alla lisaks reisilistele 
endile Abja ja Halliste vald 
ning Eesti Rahvatantsu ja 
Rahvamuusika Selts – tänu-
kummardus abilistele!

enn pinseL

Mõisaküla kultuurimaja 
kammerkoori Kungla möö-
dunud hooaja lõpp oli era-
kordselt tore. Käisime juuli-
kuus koos Mulgi segakooriga 
kümnepäevasel menukal 
kontsertreisil Saksamaal, 
külastades Berliini, Rahdeni, 
Mindeni, Bippeni, Bremeni ja 
Hamburgi linna. 

Bussi istusime 4. juuli  
varahommikul. Esimesel 
päeval sõitsime 15 tundi, 
jõudsime ööbimispaika  
Poolas ning hommikul võt-
sime suuna Berliinile, kuhu 
jäime kaheks päevaks. 

Vabadussammas, Bran-
denburgi värav, Berliini loo-
maaed, Berliini müür, Rii-
gipäeva hoone, holokausti 
mälestusmärk, teletorn… 
Harjumatult suur hulk möö-
da ja kasvõi üle vuravaid 
jalgrattureid, kes liikluses 
käituvad kohalike sõnul kül-
laltki agressiivselt. Nii tun-
dus olukord ka meile.

Saksamaa pealinn jättis 
väga sügava mulje. Kesklin-
nas ringi jalutades ümbritses 
meid kõikjal rohelus ning 
vabalt ringi jooksvad põldhii-
red, jänesed ja isegi rebased. 
Berliini loomaaed, mis on 
maailma liigirikkaim, näitas 
juhtumisi just meie külastus-
päeval elevusega maailmale 
esmakordselt oma kaht uut 
elanikku – pandasid Meng 
Meng ja Jiao Qing. Ekskur-
sioon Riigipäeva hoones oli 
tõeliselt huvipakkuv. Giidi 
loal proovisime järele, kuidas 
kõlavad eesti laulud sealsel 
rõdul ja istungitesaalis. 

Berliinist suundusime 
edasi Rahdenisse, kus meid 

võtsid vastu kohaliku kogu-
duse liikmed. Kolm järgnevat 
ööpäeva olime teretulnud 
külalisteks nende hubastes 
kodudes. Vastuvõtt oli tõeli-
selt soe ja meeldiv. 

8. juuli hommikul käisi-
me Rahdeni kirikus proovi 
tegemas, sest seal toimus 
meie esimene kontsert koos 
kohaliku segakooriga WeTo. 
Pärast proovi külastasime 
kohalikku veskit ning suurt 
sparglifarmi. Õhtusel kont-
serdil kuulsime Rahdeni 
lastekoori ja segakoor WeTo’d 
ühiselt laulmas P. Sarapiku 
„Ta lendab mesipuu poole“. 
Nad olid meie rõõmuks sel-
geks õppinud veel mitmeid 
teisigi eestikeelseid laule. 
Pärast neid esitasime Kungla-
ga ja Mulgi segakooriga oma 
kava ning ühiselt laulsime 
„Mu isamaa armas“. Kogu 
päev kulges mõnusa emot-
siooniga, punkti päevale 
pani meeleolukas grilliõhtu.

Järgmisel päeval suundu-

sime Mindenisse, kus meie 
koore oli tervitama tulnud 
maavanem isiklikult.  Laul-
sime Mindeni Toomkirikus 
jumalateenistusel. Sealse 
kiriku kajaefekt oli nii tugev, 
et lauldud fraasi võis veel viis 
sekundit hiljemgi kirikuvõl-
vide all kuulda. 

Toomkirikust sõitsime 
edasi Bippenisse, kus toimus 
meie reisi viimane kontsert. 
Sealne kirik oli publikust 
pungil ning kontsert ilmselt 
kõige meeldejäävam. Alus-
tasime ühiste lauludega, 
seejärel esitasid kammerkoor 
Kungla ja Mulgi segakoor 
kumbki oma kava ning lõpe-
tasime kontserdi taas ühend-
koorina „Kungla rahva“ ja 
„Tuljakuga“. Publik oli kont-
serdist, eriti aga viimastest 
lugudest vaimustuses ning 
saime ovatsioonide osaliseks. 
See oli  võimas emotsioon!

Tagasi Rahdenisse jõudes 
veetsime oma viimase õhtu 
peredes ning järgmisel hom-

mikul alustasime teekonda 
Bremenisse. Saime viivuks 
tutvust teha Bremeni linna 
moosekantidega, kesklin-
nas ringi vaadata ning siis 
võtsime suuna Hamburgi 
peale. Seal peatusime kaks 
päeva ning käisime linnaeks-
kursioonil, mida juhendas 
üks tore Hamburgis elav 
eestlane. 

Kaks viimast reisipäeva 
kulgesid kojusõidu tähe all. 
Iklasse jõudsime veidi enne 
14. juuli esimest tundi. Laul-
sime piiripunktis veelkord 
ühiseid laule.

See reis oli möödunud 
suve üks meeldejäävamaid 
sündmusi. Loodame, et koos-
töö kahe toreda koori vahel 
jätkub ka tulevikus. Aitäh 
Mulgi segakoorile ja muidugi 
kõigile kammerkoor Kungla 
toetajatele! 

Elagu ja kõlagu eestlaste 
koorilaul alati ja kõikjal! 

Kertu KuKKA

Tureli reisiseltskonna liikmed polaarjoont ületamas... ... ja ühispildil rahvariides lapi taadi seltsis.

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

hALListe rAhvAmAjAs 
• 22. IX kl 19 Abja ehh-teat-
ri esituses draamanäidend 
„Papa“ (lav. A. Linnupuu). 
Pilet 5 eurot. 
• 29. IX kl 17 eakatepäev. 
Esineb Abja kultuurimaja  
eakate näitering Kolmas 
voorus etendusega “Elu on - 
otsast teise” (lavastaja Kersti 
Sillaots). Kontserdiks ja tant-
suks esitab akordionimuusi-
kat Toivo Vaagen. Tasuta! Buss 
viib ja toob: Rimmu 15.15, 
Uue-Kariste 15.30, Vana-Ka-
riste 15.45, Kirju 16.00,  Kulla 
16.05, Päidre 16.30, Õisu 16.45 
ja Kaarli 16.50. Anna oma 
tulekust teada 27. IXni koha-
likule esindajale • 24. XI kl 19 
teatrietendus “Kraaniga hunt 
Bangkokist”, peaosas Henrik 
Norman. Piletid saadaval pi-
letilevis ja kohapeal hinnaga 
13/15 eurot.
Täiendav info tel 525 6049.
 
mÕisAKüLAs 
• Sõidame 29. IX Halliste 
rahvamajja tähistama  
eakatepäeva.  

Esineb Abja kultuurimaja 
eakate näitering Kolmas 
Voorus etendusega „Elu on 
– otsast teise“. 
Kontserdiks ja tantsuks esitab 
akordionimuusikat Toivo 
Vaagen. Buss väljub Mõisa-
küla kooli juurest kl 16. Pane 
ennast kirja linnavalitsuses 
Sirje või Marina juures. Anna 
oma tulekust teada hiljemalt 
27. IX. 
Täiendav info tel 525 6049.

uue-KAriste 
rAhvAmAjAs 
• 3. X kl 17 klubi 60+ õhtu. 
Eakate päeva tähistamine 
• 14. X kl. 14 kauaaegse Uue-
Kariste käsitööringi juhenda-
ja valve Alamaa juubelinäi-
tuse avamine. Näitus jääb 
avatuks 10. X-ni E-R kl 11-17.  
Info tel 5348 2842.

KAArLi rAhvAmAjAs 
• uut hooaega alustavad 
naistantsurühm Särts 
3. X, naisansambel Rosin  
4. X kl 17.30 ja segarühm Turel  
25. IX kl (Abja kultuurimajas).

Kuhu minnaMulkide laul kõlas Saksamaal

Vaimustatud vastuvõtu pälvinud kauni kontserdi andis kammerkoor Kungla oma Saksamaa-reisil ka 
Mindeni kirikus. 

Fotod: Enn Pinsel.

Põhjamaa, me sünnimaa...

Peagi algavaks tantsuaastaks ootab segarühm Turel 
oma ridadesse uusi huvilisi. Ees seisab Abjas toimuv 
Mulgi pidu ja palju muud põnevat. Meid juhendab 
jätkuvalt noor ja energiline Viljandi kultuuriakadeemia 
üliõpilane Tiina Ilves. Esimesest sammust võib saada 
meeldiv harrastus kogu eluks või isegi elukutse ...

Esimene kokkusaamine on 25. septembril kell 
19.00. Abja kultuurimajas. Tule, uuri lähemalt!

Foto: Alice Virit
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Uibu - õunapuu mulgi keeles
Õmbu - õunapuu kihnu keeles

Loojangukiirtes nisupõld. 
Voogab kui Milvi Kallaste 
regilaul. Mulgi, võro ja kih-
nu lapsed korjavad vaheda 
vikatiga lõigatud vilja vih-
kudesse. Ja tassivad need 
hakki Eesti vanima õmbu 
alla. Ennekuulmatu, et lõi-
kuskuu kohe otsa saab, ent 
vili vihmade ja märja põllu  
pärast siiani võtmata!  Vanal  
uibulgi  palju imestamist, 
sest sellist hulka inimesi 

pole tema laiade okste alla 
varem kunagi kogunenud. 
Suur osa neist üsna murelike 
nägudega. Valutavad südant 
murdekeelte lahustumise 
pärast riigikeeles ja riigikeele 
alllajäämist rahvusvaheliste-
le suurkeeltele. 

Aga ette astuvad mulgid 
ning võrokesed oma pillide, 
laulude ning selge arusaami-
sega – murdekeel elab edasi 
vaid siis, kui see õpitakse sel-
geks põlvepikkusena. Ema-
keele peab laps saama koos 
emapiimaga, kinnitab Kih-

nu Uudiste toimetaja Mark 
Soosaar. Õhtu peremehena 
annab ta sõna A. Kitzbergi 
muuseumi juhatajale ning 
A. Kitzbergi Sõprade Seltsi 
eestvedajale Asta Jaaksoole. 
Seejärel Õuna-Oti talu uibu  
hingeelu uurijale Toivo  Uni-
verile, siis  valitsuskomisjoni 
Eesti Vabariik 100 juhile Too-
mas Kihole. 

Koos võtavad nad viieks 
lagunenud, ent ikka veel 
elus  õmbult  võrseid, et neile  
laboris juured alla kasvatada 
ja siis  meie riigi juubeliaastal 
uhke puuhiiglase juurde 
mulda tema tütred-pojad 
kasvama panna. Katkeda ei 
tohi esivanemate pärimu-
sed, säästlik mõttelaad ning 
pikk pilk tulevikku. Riik 
peab hoidma vanu ja vääri-
kaid, olgu need siis puud või 
inimesed. Sellest räägivad  
kunstnik Anu Raud, tead-
lased Karl Pajusalu ja Rein  
Einasto, ooperilaulja Pille 
Lill. 

Õnneks kõlavad loojan-
guvalguses nii mõnedki kih-

nu, võro ja mulgi laste laulud 
vanaemade keeles, saatmas 
iidse viljapuu otsa roni-
nud tirtsude viiuldamine.  
Tumedate sügispilvede all 
läbi viljapõllu koduteele  
astuvad mehed-naised,  
poisid-tüdrukud on täis 
usku, et kuni elab Õuna-Oti  
uibu, elab ka meie emakeel 
ja -meel.

„Üle õue õunapuu” toi-
mus Karksis, Õuna-Oti talu 
nisuaias neljapäeval 24. au-
gustil 2017. See oli esimene 
Eesti Kultuuri Koja, Kihnu 
Kultuuri Instituudi ja Uue 
Kunsti Muuseumi üritus 
sarjast, mis jätkub vabariigi 
juubeliaastal ja viib inimesi  
vanade väärikate puude 
alla, mõtlema meie riigi ja 
rahva tuleviku üle. Korralda-
jad on tänulikud Õuna-Oti  
peremehele Kalju Kangurile 
ning Karksi kultuurikeskuse 
juhatajale Kai Kannistule 
hoolsa kaasalöömise  eest sel 
mõttetihedal sügisõhtul. 

mArie virtA,
Uue Kunsti Muuseum

7. septembril tähistas 
Kaitseliidu Sakala malev 
Ugala uuenenud teatrima-
jas oma sajandat sünnipäe-
va. Pilk minevikku andis 
aimu meie vabatahtlike 
läbikäidud teest ja julgustas 
tulevikku vaatama. Hallis-
te Noorte Kotkaste rühm 
on oma tegemistega üks 
tulevaste riikluse hoidjate 
kujundajatest.

Märkamatult sai vihma-
sest kevadest  jälle jaheda 
hingusega, kirev sügis. Uue 
kooliaasta algul on pas-
lik heita pilk toimunule, 
mõelda uutele põnevatele 
tegemistele ning kutsuda 
uusi mehehakatisi meie 
ridadega liituma.

Möödunud õppeaasta 
kevadine vaheaeg sattus 
tõeliselt vihma-pori mee-
levalda. Õnnelikud juhu-
sed koos Halliste põhikooli 
tõhusa toega võimaldasid 
meile sel vaheajal teha lä-
hemat tutvust robootikaga. 
Noored kotkad ja kodutüt-
red veetsid sisuka päeva 
Laagri huvikooli elektroo-
nika-robootika ringijuhi 
õpetaja Mait Pinseli juhen-
damisel juhtmejuppide, 
elektroonikakomponentide 
ja nutiseadmete maailmas. 
Keerulisena tunduv mõiste 
“robot” sai elava sisu. Oma 
käega kokku seatud ning 
nutitelefonile kuuletuma 
õpetatud sõidukite väike 
mõõduvõtt tekitas palju 
elevust.

Kaks maikuu päikest täis 
päeva veetsid Abja-Halliste 
kotkad ning Halliste kodu-

tütred koos pereliikmete 
ja sõpradega jalgratastel 
matkates. Üheskoos sõide-
ti kauni Ruhijärve kaldal 
asuvale RMK puhkealale, 
kuhu rajati telkidest linnak. 
23 km pedaalimist tekitas 
retkelistele tuntava väsimu-
se, hea isu ja sügava une. 
Uue päeva hommikueinele 
järgnes kotka-kodutütre 
oskuste koolitus kõigile 
huvilistele Meelis ja Andres 
Eelmaa ning allakirjutanu 
juhendamisel. Suuremat 
elevust tekitas kalapüük ja 
suure kummiparvega järvel 
käimine.

Hilise lõunasöögi järel 
pakiti laager taas kokku, et 
pedaalidele rõhudes õhtuks 
koju jõuda. Elamuslikku 
laagrit toetasid Halliste põ-
hikool ja Abja noortekeskus.

Kevadesse mahub alati 
Noorte Kotkaste organi-
satsiooni sünnipäev, mida 
seekord 25. mail Sakala ma-
leva uues kodus piduliku ri-

vistuse, majaekskursiooni ja 
tordisöömisega tähistati. Nii 
mõnigi meie rühma poiss 
oli ära teeninud malevkon-
na juhatuse tunnustuse!

Halliste noorte jaoks jäi 
viimaseks eelmise hooaja 
ürituseks suur maakondlik 
suvelaager Nutsaku puh-
kekeskuses. Kolm päeva 
vaheldusrikast tegevust 
kaaslaste seltsis möödusid 
kiiresti.

Noortejuhtidel aga seisis 
ees veel tõsine katsumus 
juulikuu esimesel nädalava-
hetusel - vabariiklik Noorte 
Kotkaste vanemale astmele 
mõeldud patrullvõistlus 
“Mini-Erna”. Kärstna, Paa-
nikse, Taagepera ja Lilli met-
sades liikus neljaliikmelisi 
võistkondi Eestist, Lätist, 
Leedust, Rootsist ja üks 
Valga neidude nelik. Vähe-
se une, looduse kapriiside, 
vastutegevuse, villidega 
kattuvate jalgade ja korral-
dajate poolt välja nuputa-

tud ülesannetega maadlesid 
noored metsades-soodes 
poolteist ööpäeva. Kohtuni-
ke, meedikute, “vaenlaste” 
ja toitlustajate rollis olnud 
noortejuhtide ning kaitse-
liitlaste elu sai ainult raasu-
kese kergem noorte omast!  
Enese üle saavutasid võidu 
kõik osalejad, kuid kuldne 
karikas rändas Pärnu poiste 
riiulisse.

Tõeline kohalolek ja 
osasaamine Kaitseliidu 
noorteorganisatsioonide 
tegemistest on värvikam 
mistahes kirjatükist, pil-
diseeriast või filmilõigust. 
Kutsume noori osa saama 
oma ettevõtmistest, kaasa 
lööma ja juba liikme seisu-
ses eakaaslastega ühinema! 
Meie toimetustes omaseks 
saavad teadmised-oskused 
on osake elust enesest.

enn pinseL
NK Halliste rühma

pealik, kaitseliitlane

Mälestusväärne loojangutund Karksis Õuna-Oti talu  
nisuaias iidse uibu all 24. augustil 2017.

Halliste tublid kotkanoored Ruhijärvel parvetamas.                     

Vana-Karistes kohtusid oma vahel mõõtu võttes Halliste 
valla väikekülade võrkpallisõbrad.                 

sport

Fotod: Enn Pinsel.

Foto: Enn Pinsel.

Foto: Ragnar Kondas.

Võrkpall

Käesoleva aasta kevadel ehitasid Vana-Kariste noored me-
hed seltsimaja juurde võrkpalliplatsi. 20. augustil korraldasi-
me seal Anneli Roosalu abiga oma küla nimelise karikavõist-
luse võrkpallis, kus oodatud oleksid väikeste külade võistkon-
nad.  Osalesid Päigiste, Õisu, Vana-Kariste, lisaks meie piir-
konnas hooajaliselt töötavad ukrainlased kahe võistkonnaga.  
I koha karika viis koju Päigiste võistkond, teiseks jäid õi-
sukad, kolmanda koha said ukrainlased. Rõõmu tegi see, 
et Vana-Karistes pole külalistena ammu nii palju rahvast 
nähtud kui sel päeval. Võistkondadele oli kohale tulnud 
palju toetajaid.

Jäi kõlama mõte, et see võistlus võiks saada traditsioo-
niks. Leppisime kokku, et järgmisel aastal kohtutakse jällegi. 
Külaseltsi poolt on auhinnad, pakume osalejatele suppi ja 
kringlit.  

                      Anneli AAsnA

14. septembri hommik tõi meile kurva teate – lahkunud 
on Halliste valla aukodanik Ago Libek.

Ago Libek sündis Raplamaal kaupmehe perekonnas. 
Nõukogude võim röövis Libekite perelt kogu nende vara ja 
saatis pereisa Siberisse vangilaagrisse. 

Noorpõlves oli Ago edukas sportlane. Tema tulemused 
Kreeka-Rooma maadluses viisid noormehe Eesti parimate 
maadlejate ridadesse. Aastatel 1973-1982 töötas Ago Libek 
Halliste sovhoosi direktorina. Tema juhtimise all tehti 
korda kõik majandi tootmishooned, nende taustal torkasid 
Halliste kiriku varemed eriti valusalt silma ning südamesse. 
Kogudus käis koos kirikust säilinud käärkambris, kus talvel 
külmast lõdiseti. Koos kogudusega hakkas Ago Libek kiriku 
taastamise plaane tegema juba 1975. aastal. 1978.-1980. 
aastail tehti väljakaevamised kiriku varemetel ja telliti 
taastamise projekt. Ago Libeki eestvedamisel taotleti kiriku 
majandile võtmise luba koguni Moskvast. See oli tollel ajal 
väga julge plaan. 

Tervislikel põhjustel loobus Ago Libek 1982. aastal  
direktoriametist ja asus Kalev Raave kutsel juhatama  
Halliste kiriku taastamise ehitustöid. Halliste kirik sai valmis 
1991. aasta suve lõpuks. Et sellese aega langeb ka Eesti  
Vabariigi taasiseseisvumine, ei osatud ehitustöid alustades 
ette näha. Kuigi Halliste kiriku taastamine oli suur juhuste 
kokkulangemine ja saatuse tahe, sai Halliste kirikust 
omamoodi ausammas vabadusele.  Hiljem tehti Ago Libeki 
juhtimisel korda veel mitmed kirikud. Ago ise pidas teiseks 
suuremaks saavutuseks Karksi kiriku torni vajumise 
peatamist.

2000. aastal hakkas Ago Libek koos perekonnaga Päigiste 
külas rajama Oru-Nõlvaku marjakasvatustalu ja Vana-Kariste 
Mõisa Õllekoja puhkekompleksi. Ettevõte tegutses edukalt 
üle kümne aasta.  Ago Libek oli andunud hobusekasvataja, 
enamus tema hobustest olid tori tõugu, kõrge hinnangu 
saanud ratsahobused.

2016. aastal Eesti Vabariigi 98. aastapäeva aktusel 
kuulutati Ago Libek Halliste valla aukodanikuks.

Hindame kõrgelt Ago Libeki panust Mulgimaa elu 
edendamisel ja kultuuriväärtuste säilitamisel, me ei unusta 
seda.

Halliste Vallavolikogu 
Halliste Vallavalitsus

IN MEMORIAM

AGO LIBEK
9. XII 1942 – 14. IX 2017

Noored Kotkad jätkavad

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

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

Halliste ja Mõisaküla lehekülgede ja tagakülje 
toimetaja Meelis Sõerd 
(Sarja tee 18, Veskimäe küla, 69409 Abja-Paluoja 
postkontor). Tel 5395 7842 ja 436 0030.  
E-post meelis.soerd@gmail.com ja  
meelis@abja.ee

Kolme omavalitsuse infoleht ilmub 
kord kuus. 

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

KUULUTUSED

Valimisnimekirja „Erakond Isamaa ja Res 
Publica Liit“ kandidaatide kohtumised 
valijatega toimuvad: 

• 2.10 kell 18.00 Karksi valla kultuurikeskuses. 
• 3.10 kell 18.00 Halliste rahvamajas. 
• 4.10 kell 18.00 Abja kultuurimajas. 
• 5.10 kell 18.00 Mõisaküla koolis. 
• 9.10 kell 18.00 Õisu rahvatoas. 
• 10.10 kell 18.00 Uue-Kariste rahvamajas. 
• 11.10 kell 18.00 Vana-Kariste seltsimajas.

• 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

Pärandkultuur on võimas resurss Eesti tänapäeva ja ka tuleviku 
maailmas…  (Valdur Mikita).

Ilmunud on kroonikaraamat 20. sajandi 20.-50. aastate 
Kaarli-Ülemõisa küla kogukonnast ja selle rajajast Liisa 
Kuusist. 

Raamatu “Maakooli  ja külakogukonna rajaja kooli-
õpetaja Liisa Kuus” pani Silvi Saar kirja aastate ja kuu-
päevade kaupa Riigiarhiivi ning E. Petersoni muuseumi 
kirjakogude järgi. Kroonikast näeme, kuidas popsitalu 
tütrest sai kogukonna juht, kes organiseerimisoskuse 
päris edumeelsetelt esiisadelt.

Raamat on välimuselt ilus ja sisult huvitav, seda on 
hea lugeda.

Kõik leheküljed illustreeris vastavalt sisule Aldur 
Lehtaru. Nii ongi üks kolmandik raamatust nagu aja-
looline joonisfilm.

See kroonikaraamat on Kaarli-Ülemõisa külakogukon-
na panus eesti ajaloo- ja kultuuripärandisse.

HEAD LUGEMIST!

Raamatu saab soodsalt Õisust Silvi Saarelt.

Alates 1. juulist 2017 
muutus senine riigi poolt 
hambaravi hüvitamise kord.

Uue korra järgi hakati 
hüvitama täiskasvanutele 
pool kokkulepitud hamba-
raviteenuste raviarvest, kuid 
mitte rohkem kui 30 eurot 
aastas ehk uue korra järgi 
hüvitab haigekassa poole 
kõigist kokkulepitud ham-
baraviteenuste raviarvetest, 
mille kogusumma on maksi-
maalselt 60 eurot aastas.

• Eakad saavad proteesi-
hüvitisele lisaks tuge ka ravi 
eest tasumisel.

• Töövõimetuspensionä-
ride, vanaduspensionäride ja 
üle 63-aastaste ravikindlusta-
tud isikute hambaravihüvitis 
suureneb (hetkel hüvitab riik 
neile hambaravi eest 19,18 
eurot).

• Suureneb rasedate, alla 
üheaastaste laste emade ja 
kõrgenenud ravivajadusega 
inimeste hambaravihüvitis 

(hetkel hüvitab riik neile 
hambaravi eest 28,77 eurot).

• Mõlema sihtgrupi pu-
hul maksab haigekassa kin-
ni 85 protsenti hambaravi 
esmavajalike teenuste ravi-
arvest, arvestusega, et pat-
siendile esitatud raviarve või 
arvete kogusumma ei ületa 
100 eurot aastas. See on kuni 
85 eurot aastas.

• Eakatel jääb alles ham-
baproteesihüvitis 260 eurot 
kolme aasta peale.

• Säilivad senised hüved 
lastele ja vältimatule abile. 
Haigekassa tasub kõigi alla 
19-aastaste kindlustatud isi-
kute hambaravi eest ning ra-
vikindlustatud täiskasvanute 
vältimatu abi eest. Kindlus-
tuseta isikute vältimatu abi 
tasutakse riigieelarvest.

sotsiaalministeerium

hea eesti elanik! sul on 
õigus saada riigi toel kvali-
teetset õigusabi.

Eesti Õigusbüroo OÜ 
annab soodsat õigusabi Ees-
ti inimestele, kes teenivad 
vähem kui 1,5-kordne Eesti 
keskmine brutosissetulek, 
s.o: 1730 eurot kuus (2017. 
a. I kvartali andmed). Esi-
mesed kaks tundi on tasuta. 
Õigusabi osutamist rahastab 
Justiitsministeerium.

Tasuta õigusabi saamiseks 
tuleb sõlmida kliendileping 
ning tasuda 5 eurot lepingu-
tasu. Tasuta õigusabiteenust 
saab ainult klient, kes on sõl-
minud Eesti Õigusbürooga 

lepingu.
Õigusabi osutamist ra-

hastatakse kolmes etapis, 
järgides süsteemi 2 + 3 + 10:

1) esimesed 2 tundi: 5 eu-
rot lepingutasu, v. a alaeali-
sed. Riik rahastab 100% Eesti 
Õigusbüroo lepingujärgsest 
tunnihinnast; 

2) järgmised 3 tundi: 20 
eurot tunnis. Riik rahastab 
50% Eesti Õigusbüroo lepin-
gujärgsest tunnihinnast; 

3) järgmised 10 tundi: 40 
eurot tunnis. Riik ei rahasta.

Kõige lihtsam ja kiirem 
viis on registreerida ennast 
interneti teel Eesti Õigus- 
büroo kliendiks. Seejärel 
saab jurist kohe tööle asuda, 

ning see on ka kiireim viis, 
kuidas pääseda juristi vas-
tuvõtule.

Registreerida saab inter-
netis www.juristaitab.ee.

Eesti Õigusbüroo mees-
konda kuuluvad kümned 
kogenud ja kvalifitseeritud 
õigusnõustajad. Klientide-
ga kohtutakse 15 kontoris: 
Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, 
Kuressaares, Kärdlas, Nar-
vas, Paides, Põlvas, Pärnus, 
Rakveres, Tallinnas, Tartus, 
Valgas, Viljandis ja Võrus.

Kõige tulemuslikuma 
lahenduse oma probleemile 
saad siis, kui pöördud Eesti 
Õigusbüroo juristi poole 
võimalikult varakult.

Lisainfo: tel: 688 0400,  
e-post: abi@juristaitab.ee

Õigusabi osutatakse üle 
Eesti väheste eranditega kõi-
kides juriidilistes küsimustes 
ja vormides: kohapealne 
konsultatsioon, telefoni ja 
e-kirja teel ning veebis.

Kliente nõustatakse nii 
kohtuvälises menetluses kui 
ka kohtus. Samuti aidatakse 
dokumente koostada ja ame-
tiasutustega suhelda.

Lugupidamisega
justiitsministeerium

Pakendijäätmed on väär-
tuslik tooraine, millest saab 
tõhusalt uusi tooteid val-
mistada. Taaskasutusorgani-
satsioonid on teinud avalike 
konteinerparkide paigalda-
mise ja sorteerimistehaste 
uuendamistega pakendijäät-
mete kogumise elanikkonna-
le võimalikult lihtsaks.

Eesti Pakendiringluse 
sorteerimistehases Maardus 
suudab masinate süsteem 
kodused pakendijäätmed 
eraldada materjalide kaupa. 
Sorteerimstehases leiavad 
kõik pakendiliigid oma tee 
ümbertöötlemisse.

Suurima osa kodustest 
jäätmetest moodustavad 
pakendid. Enamlevinud 
plastpakendimaterjalidest 
on polüetüleenist ja polüpro-
püleenist kile. Õigesti kokku 
kogutuna on kile sarnaselt 
klaasile ümber sulatatav ja 
toormeks uutele kiletoode-
tele.

Kilepakendi teekonna 
algus

Kilepakendid tuleb ko-
duses majapidamises kind-
lasti koguda olmejäätmetest 
eraldi. Kilepakendid võib 
viia nii plastpakendite kui ka 
segapakandite konteinerisse. 
Segapakendi konteinerisse 
võib kile visata koos muude 
plastist, metallist, klaasist ja 

kartongist pakenditega. 
Kui kodule kõige mu-

gavamas asukohas on just 
segapakendi konteiner, siis 
piisab koduses majapida-
mises kui kogudagi liigiti 
olmejäätmetest eraldi vaid 
kõik pakendid ühiselt ning 
lisaks biolagunevad jäätmed 
ja vanapaber. Pakendiring-
luse konteineritesse viidav 
plastpakend ei pea olema 
puhtaks pestud. Piisab vaid 
pakendi tühjaks tegemisest. 
Automatiseeritud sorteeri-
misliinid pesevad pakendid 
nagunii nende käitlemisel.

Mis toimub kilega 
sorteerimistehases?

Tühjendusauto valab 
avalikest konteineritest ko-
gutud jäätmed tehase paken-
dite kogumisplatsile. Sealt 
tõstab kopplaadur materjalid 
suurde konteinerisse, kust 
dosaator väljastab pakendeid 
ühtlase voona sorteerimis-
lindile. 

Järgmiseks juhatab sor-
teerimislint pakendid suurde 
kidadega sõela, mis purustab 
ka kinnised kotid. Esimene 
pöörlev sõel eraldab ükstei-
sest eri suuruses pakendid 
ja edasi liiguvad pakendite 
komplektid: paber, papp ja 
kile oma konveierile ning 
kõik väiksemõõdulised pa-

kendid nagu metall, plast ja 
klaas teisele konveierile.

Kile eraldatakse paberist 
ja papist käsitsi sorteerimise 
liinil. Seejärel kile purusta-
takse, pestakse ja kuivatatak-
se kahes osas. Temperatuuril, 
mis paneb purustatud kile 
sulama, toodetakse kilest 
pisikesed graanulid. 

Ettevõtetest kogutud kile 
sorteeritakse võimalusel vär-
vi järgi juba tekkekohas või 
enne käitlusliinile asetamist. 
Läbipaistvast kilest toodetud 
kilegraanulid võimaldavad 
uuesti valmistada värvitut 
kilet. Värvilisele kilele lisa-
takse granuleerimise prot-
sessis tahma, et ühtlustada 
värvi. Saadakse musta värvi 
graanulid, millest põhiliselt 
toodetakse prügikotte.

Kuhu läheb kile pärast 
sorteerimistehast?

Kilegraanulid pakitak-
se suurtesse kottidesse ja 
transporditakse kilematerjale 
tootvatesse ettevõtetesse. 
Eestis, Leedus ja Soomes 
toodetakse neist pakkekilet, 
kattekilet ning prügikotte.

Kile on väga väärtuslik 
tooraine, millest lisaks uuele 
kilepakendile saab toota 
isegi kangast ja mööblit. 
Kile teeb väärtuslikuks selle 
väga lihtne käitlemine nii 

granuleerimisel kui ka uue 
toote sulatamisel. Paljud 
pakendiettevõtted teenivad 
kilejäätmete süsteemse ko-
gumisega raha. Kilejäätmed 
on alati maksnud rohkem kui 
vanametall.

Uute pakendite valmista-
mine uuest toorainest on pal-
ju kallim ja energiamahukam 
kui ümbertöödeldud kilest. 
Pakendijäätmete käitlemise 
hind on tegelikult juba toote 
ostuhinda sisse arvestatud. 
Visates pakendid prügimäe-
le maksame me pakendite 
käitlemise eest topelt, sest 
maksame veel olmejäätmete 
äraveo ja käitlemise eest. 
Pakendite viimine avalikesse 
pakendikonteineritesse on 
aga tasuta.

Igal aastal kogub Eesti 
Pakendiringlus kokku üle  
40 000 tonni pakendijäät-
meid. Kogutud pakendid 
viiakse Maardu sorteerimis-
tehasesse. Pakendiringlus on 
paigaldanud üle Eesti 2173 
kogumiskonteinerit, millest 
plast- ja segapakendi kontei-
nereid on 1216. Konteinerite 
kohta leiab infot kodulehelt 
pakendiringlus.ee 

KAdri KAArnA
MTÜ Eesti Pakendi-

ringlus keskkonnajuht

Kilepakendi teekond majapidamisest 
uute toodeteni

Õigusabi riigi toel

Hambaravi hüvitamisel uus kord Ilmus väärt 
kroonikaraamat


