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Abja lehekülg

Abja eakate tegevusrohke suvi

vallavanema veerg

Viimasel ajal on meedias palju soovitatud
külastada ida-Virumaad.
Abja eakad järgisidki
üleskutset ja korraldasid
juuni alul ekskursiooni
Kirde-eestisse.

Kohtla kaevanduspargis saime põhjaliku
ülevaate põlevkivi tööstusliku kaevandamise
pea 80-aastasest ajaloost.
Endise kaevuri juhtimisel
8 meetri sügavusel ühe
kilomeetri pikkusel lõigul
kaevanduskäike läbides
kogesime, kui raske oli
kaevurite töö.
Võrratu giid Martin
andis põhjaliku pildi
Narva linnast. Eriti köitis
Narva jõeäärne äsja renoveeritud promenaad.
Kaua aega avalikkusele ja külastajatele suletud
Sillamäe viiekümnendate
aastate arhitektuur oli
vaatamisväärne.
Imekaunid vaated
kõrgelt paekaldalt merele, Oru park Toilas ja
Narva-Jõesuu – oli palju,
mis silmale pakkus.
Eakate isetegevusringidel oli suve jooksul palju esinemisi: Meelespea
tantsumemmed esinesid
kõikidel memme-taadi
pidudel nii Karksi-Nuias

K

Foto: viive niinemäe

Abja memmede tantsurühm Meelespea Kabala 50. laulu- ja tantsupeol.

kui Põlvas ja IV Mulgi peol Paistus. Olime
külalisesinejaks Kosksilla külapäeval ja Kabala
50. laulu- ja tantsupeol.
Kabalas nautisime teiste
tantsugruppide, meeskoori Forestalia, suupilliansambli Piccolo ja kohalike kooride esinemisi.
Oli väga haarav esinemiskava.
Näitetrupp Kolmas
Voorus esines etendusega
„Sann“ Viljandis, Pilistveres, Kosksillal. Osalesime
külateatrite riigifestivalil
Vana-Vigalas, kus nägime 30 erineva näitegrupi
esinemisi. Oli, millest vaimustuda ja õppida.

Kapell De La Roza on
esinenud kõikidel meie
ühisüritustel, aga ka ümbruskonnas ja Lätis. Loomulikult esinesid kõik
eakate isetegevusrühmad
Abja suvepäevade raames.
Lisaks võtsime osa Viljandi Pensionäride Liidu
sportlik-isetegevuslikest
suvepäevadest. Oli võimalik võistelda ja auhindu võita. Jällegi esinesid
tantsumemmed, Kolmas
Voorus ja De La Roza. Oli
köitev näha teisi esinejaid
oma maakonnast ja Narva Eesti Seltsist.

Oli ülesastumisterohke
suvi. Suur tänu kõigile
esinejatele, nende juhendajatele ja toetajatele Abja
kultuurimajas ja Abja vallavalitsuses.
25. augustil on Meelespea klubi hooaja avaüritus. Vaatame videomeenutusi suve ühisüritustest. Eesolev aasta on
tähendusrikas, sest täitub
25 aastat Meelespea klubi,
memmede tantsurühma ja kapelli tegemistest.
Abja eakas, löö kõigele
sellele kaasa!
leidA lePlANd
Klubi Meelespea
president

Projekt „Schetch tour“

Abja lasteteatri suvised tegemised
Abja lasteteater Cipoliino
sai sel hooajal valmis uue
muusikalise lastelavastuse
“Saabastega kass”. Ettenäitamisi ja lustimist oli sel suvel
palju. Abja suvepäevadel
oma majas oli rekordiline
vaatajaskond. Kohal olid
nii omad kui ka vaatajad
mujalt. Juba 7 aastat oleme
käinud ka Mõisaküla suvepäevadel, kus ka seekord
ilmataat meid alt vedas ja
esimest korda saime kultuurimaja lavalaudadel olla.
Seni lubas Laine meid suveaeda. Nädala pärast 14.

augustil olime juba Kuhjavere külateatrite festivalil,
kus vihm meid ei seganud,
lapsed laulsid päikese välja. Kuhjaveres sai näitleja
eripreemia Arkon Riigor
inimsööja rolli eest. Hurraa!
Nüüd veidi puhkust ja
siis sügisel rõõmsalt uutele
tuultele. Suur aitähh emmedele-issidele, kes meid
toetasid ja rõõmsalt kaasa
elasid.
ViiVe NiiNemäe ja
ruTH mõTTuS
lasteteatri juhendajad

Abja lasteteater Kuhjavere külateatrite festivalil.

una kõigi meeli hoiab ärevil haldusreform, siis
toon seekord mõned nopped ajakirjanik Salumäe
huvipakkuvast kirjutisest 29.07.16 ajalehes Sakala
pealkirja all: „Mulgi valla keskus triivib Abja manu“.
Neljast Mulgi valda planeerivast omavalitsusest kolm on
seda meelt, et moodustuva omavalitsuse keskuseks peaks
saama Abja vallas asuv Abja-Paluoja. Abja vallaga ümbritsetud Mõisaküla linn tegi ühinemiskoosolekul ettepaneku,
et ühinedes peaks vallakeskuseks saama Abja-Paluoja,
samale seisukohale asus ka Halliste vald. Abja vald toetas
Mõisaküla ettepanekut, et arvestades Mulgimaa ajalugu,
teedevõrku ja sellest tulenevat parimat võimalikku juurdepääsu valla keskusele, peaks keskuseks jääma Abja-Paluoja.
Halliste vallavolikogu esimehe, inimgeograafi taustaga Andres Rõigase hinnangul taandub kõik sellele, kui kergesti liituvate piirkondade elanikud ühte või teise asulasse pääsevad.
«Olen seda meelt, et Abja on kõigi praegu eksisteerivate
omavalitsuste peale kättesaadavam kui Karksi-Nuia,»
resümeeris Rõigas. Ta möönis, et Abja-Paluoja kasuks
otsustades jääks vallamaja Karksi vallas asuvale Lillile ja
Sudistele küll mõnevõrra kaugeks (Lillist tuleb otsetee ka
Penuja kaudu Abja-Paluojale, PR), kuid mitte liiga kaugeks.
Muide, kolmapäeval võttis Mulgi valla teemal sõna
ka Eesti Vabariigi president, Abja valla mees Toomas
Hendrik Ilves, kelle arvamus kattub enamiku omaga.
«Mul on hea meel, et lõpuks ometi on üks osa Mulgimaa valdadest teinud algust Mulgi valla loomisega. Just nii nagu ma
2005. aastal ajalehes Sakala kirjutasin ja millist nimevalikut
ka Tartu ülikooli ajalooprofessor Mati Laur parimaks peab,»
kirjutas riigipea oma Facebooki lehel. «Mõisaküla linna, Abja,
Halliste ja Karksi, miks mitte ka Tarvastu valla ühinemisel
tekkiva uue Mulgi valla keskus peaks aga minu arvamust
mööda olema ajalooline Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja.»
Lisan ka noppeid ajalooprofessor Mati Lauri arvamusest: „Äsja ilmunud mahukas Eesti kohanimede
leksikon toob ära kaks Mulgi etnonüümi – üks neist on seotud
praeguse Abja, teine Halliste vallaga.
Ajal, mil me saame kõnelda Mulgimaast, on selle piirkonna keskuseks
olnud Abja-Paluoja. Rahvatraditsioonis on Mulgimaa pealinnaks kutsutud vaid Abja-Paluoja, mitte kunagi
Mõisaküla, Karksi-Nuiat või Mustlat.
Abja-Paluoja siinse ala keskusena
märgib oma memuaarides korduvalt
ka August Kitzberg.”
PeeTer rAHNel
Abja vallavanem

Foto: viive niinemäe

Abja vallas on juba pool
aastat elanud ja töötanud
EVS vabatahtlikud Iva ja
Valentina. Neist viimane
on olnud kaasatud põhiliselt Abja noortekeskuse
tegevustesse. Olles vaikselt meie kogukonda sisse
elanud asus Valentina ellu
viima oma isiklikku projekti,
milleks oli joonistusprojekt
noortele „Schetch tour“.
Projekti elluviimiseks taotles
Valentina toetust vabatahtli- Pähni looduskeskuses.
Foto: Liisi Rääbus
ke tegevust koordineerivalt organisatsioonilt EstYes. Projekti
tegevusena külastati mitmeid loodusobjekte Abja vallas ning
selle ümbruses, lisaks võeti ette üks pikem reis Pähni looduskeskusesse. Külastuste eesmärgiks oli teha visandeid loodusest
kasutades erinevaid tehnikaid ja kunstitarbeid. Näitus valminud töödest on üleval Abja noortekeskuse ruumides.
liiSi rääBuS
Abja noortekeskuse juhataja
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omAVAliTSuSKrooNiKA
ABJA VAllAVAliTSuS
21.06.2016 toimunud istungil:

1. Anti korraldus „Hajaasustuse programmi esitatud taotluste rahuldamine“.
2. Anti ehitusluba OÜle Pajumäe talu meierei ehitamiseks.
3. OÜ Abja Elamu taotluse alusel kooskõlastati vee ja kanaliseerimise
hinnad.
4. Anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse ja hüvitiste maksmiseks.
5. Lahendati eraisikute avaldusi.
6. Lahendati maaküsimusi.
7. Abja kultuurimajale anti nõusolek avaliku ürituse „Abja suvepäevad 2016“ korraldamiseks.

19.07.2016 toimunud istungil:

1. Anti nõusolek korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks mitteliitumiseks.
2. Lahendati maaküsimusi;.
3. Anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel vajaduspõhise
peretoetuse ja toimetulekutoetuse maksmiseks.
4. Lahendati eraisikute avaldusi.
5. Valla eelarvelistest vahenditest eraldati Tõrva linnavalitsusele 100
eurot ürituse „Tõrva Loits“ toetamiseks.

10.08.2016 toimunud istungil:

1. Anti nõusolek korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks mitteliitumiseks;
2. Abja kultuurimajale (korraldamine koostöös Kaitseliidu Sakala
malevaga) anti nõusolek avaliku ürituse „25 aastat taasiseseisvunud
Eesti/ohutuspäev Viljandimaal“ korraldamiseks.
3. Anti korraldus vallavara võõrandamiseks otsustuskorras;
4. Lahendati eraisikute avaldusi;
5. Valla eelarvelistest vahenditest eraldati 50 eurot Viljandimaa
Luuleklubile luuleraamatu väljaandmise toetuseks.

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

Õnnitleme pisipere
sünni puhul!
Anne Kosk, Lauri Hallik 24.05.2016
sündis poeg HARDI
Liivi Laarmann, Karl Menning 23.06.2016
sündis poeg BROCK
Helin Kallas, Priit Kommer 27.06.2016
sündis tütar BRITTELI
Agnes ja Aroni-Edvard Eha 29.07.2016
sündis poeg CHRISTIAN

Mulgimaal on vahva meisterdada!
16. juulil 2016. a viis mTÜ
mulgi ukuvaka ellu mulgimaa kultuuriprogrammi
projekti “mulgimaal on vahva meisterdada”. erinevates
töötubades tutvustati mulgi
kultuuri ja mulgi traditsioone. Töötubades osales suurel
hulgal inimesi. osalejateks
olid nii mulgimaa piirkonna
inimesed kui ka külalised
kaugemast kandist.

Töötubades osalejate
arv ja osalejate huvi on iga
aastaga aina suurenemas. Huvilistel oli võimalus punuda
paelu, puidule mulgi mustreid põletada, kruusile mulgi
mustreide maalida, telgedel
kududa, mulgi temaatikaga
filme vaadata. Kohviku töötoas omandasid noored traditsioonilise toidu valmistamise oskusi ning jagasid oma
oskusi ka külalistega. Noortekohviku töötuba oli külastajate seas väga populaarne.
Saime kinnitust, et Mulgimaa
traditsioonid ja tavad omavad
rahva seas kõrget väärtust
ning et huvi on suur. Väga

Mulgi Ukuvakal oli au oma töötoas võõrustada ka Jaak Aaviksood (paremal)

paljud osalesid kõigis kuues
töötoas ja tundus, et tahtest
endale veel midagi mulgipärast meisterdada, ei olnud
puudust. Käesoleval aastal
aga küündis osalejate arv juba
160 osalejani. Erinevalt varasemate aastatega osales töötubades üllatavalt palju mehi.
Mulgi Ukuvakal oli ka au oma
töötoas võõrustada Jaak Aaviksood ja Tiina Kaalepit ning
nende perekonnatuttavaid
Peterburist.
MTÜ Mulgi Ukuvakk on
alates 2008. aastast korraldanud Abja suvepäevade aegu
erinevaid töötubasid.

5.–7. augustil peetud XVI
Külateatrite festivali teatrirong tõi Vana-Vigalasse 25
teatritruppi üle kogu Eesti.
Nii viisid ka Abjast teele
asunud teatrirongi rööpad
festivalile Abja EHH-Teatri lavastusega „Sõdalane“
(lavastaja Andres Linnupuu) ning näitetrupi Kolmas
Voorus lavastusega „Sann“
(lavastaja Kersti Sillaots).
Kolmel päeval oli võimalus
näha 32 väga erinevat etendust. Oli nii naljamänge,
klassikat, dokumentaalteatrit, autoriteatrit jpm. Teatrirongi vedurit juhtisid Eesti

Harrastusteatrite Liit ning
Vana-Vigala rahvamaja. Loomulikult ei saanud teatrifestivali rong hakkama ka ilma
kontrolörideta, kes kohale
tulnud truppide lavastusi
oma asjatundliku pilguga
vaatlesid ja hindasid. Lisaks
võimalusele festivalil ise
üles astuda ja teiste tegemisi
nautida sai ka kahel õhtul
usinasti jalga keerutada ning
meie oma kohalik maagiline
duo RetroKiirabi (koosseisus
Lauri Sepp ja Endel Purju)
on teatriharrastajate suured
lemmikud ning nende valitud muusikarütmide saatel

tel 436 0055 või 5698 3806.

MÄLESTAME
ANDRES LOIT
21.08.1957 – 18.06.2016

tantseldi varajaste hommikutundideni.
Festivali lavastusi analüüsiva žürii koosseisu kuulusid Madis Kolk (Teater.
Muusika.Kino peatoimetaja), Rait Avestik (teatrikriitik), Priit Põldma (Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuse
liige) ja Mervi Vaarmann
(Raplamaa harrastusteatrite
lavastaja), kes tunnustasid
ka Mulgimaa Pealinnast saabunud truppide pingutusi:
näitetrupi Kolmas Voorus
näitlejad Otto Lehis ja Leida
Lepland pälvisid näitlejapreemiad, Abja EHH-Teatrit

peeti laureaadi vääriliseks,
lavastaja Andres Linnupuu
pälvis lavastaja preemia,
lisaks tunnustati ka teema
valiku eripreemiaga ning
Kersti Sillaotsa parima naisnäitleja preemiaga.
Miski ei sünni ilma pühendumise ja armastuseta
selle vastu, mida sa teed.
Me armastame seda, mida
me teeme ning teeme seda
ikka rõõmuga edasi. Uute
kohtumisteni teatris.
ABJA eHH-TeATer
NäiTeTruPP
KolmAS VooruS

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Abja kultuurimaja tegemised augustis-septembris

Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja

PireT leSKoVA
MTÜ Mulgi Ukuvakk

Suvine teatrirong viis Vana-Vigalasse

Helena Sosi, Rainer Peterson 01.08.2016
sündis poeg KARL

20. august kell 10.00 laat Tiigi tänaval.
20. august kell 13.00–16.30 Viljandimaa ohutuspäev ja kontsert „25 aastat taasiseseisvunud Eestit“ keskpargis. Militaartehnika näitus, ohutusalased tegevused, jõustruktuuride
demonstratsioonesinemised, isetegevuslaste kontsert, peaesinejad TÜ meeskoor, PPA orkester, Marko Matvere ja Peep Raun.
25. august kell 17.00 Meelespea klubiõhtu – suvemeenutusi filmilindil.
6. september kell 18.00 perefilm “Õpetaja Konn”,
pilet 3 €/õpilane 2 €.
12. september kell 14.00–14.00 Altai palsami, Źivitsa õli ja
Ortoflex müük fuajees.
13. september kell 18.00 komöödia “Ameerika suvi”,
pilet 3 €/õpilane 2 €.

Foto: Piret Leskova

Paljud külastajad tõdesid,
et Mulgimaal on tõesti vahva
meisterdada ja järgmisel aastal tullakse taas Mulgimaale
meisterdama ning Mulgimaa
traditsioonidega tutvuma.
Kohalikud inimesed leidsid,
et selline tegevus suurendab
nende kokkukuuluvustunnet
ning aitab kaasa mulgi kultuuri ja traditsioonide edasikandmisel. Tõdeti, et kunagi
sai oma Mulgimaa vanaema
juures kangastelgedel kootud
ja erinevat käsitööd tehtud,
kuid koos vanaemaga on
kadunud perest nii kangasteljed kui ka käsitöö tegemine.

Tore oli kuulda nii mitmegi
osaleja suust tänusõnu, et
nüüd tuntakse tugevamat
emotsionaalset sidet Mulgimaaga ning osatakse rohkem
märgata rahvuslikku omapära ja Mulgi mustrite võlu oma
igapäevaelus.
Mulgi Ukuvakk leiab, et et
projekt täitis oma eesmärki ja
iga töötoas osaleja oskab edaspidi tuua oma igapäevaellu
rohkem elurõõmu traditsioonide ja tavade järgimise kaudu ning tajuda enda tähtsust
mulgi kultuuri ja traditsioonide edasikandmisel.
MTÜ Mulgi Ukuvakk
tänab kõiki töötubades osalejaid ning Rahvakultuuri
Keskust ja kultuuriministeeriumi projekti toetamise eest!
Jaksu meile kõigile mulgi
kultuuri edasikandmisel ning
kohtumiseni järgmisel aastal
ja siis juba veel põnevamate
töötubade ja huvitavamate
tegevuste keskel!

Malevlased tööhoos.

Abja valla õpilasmalev 2016

Igal suvel pakub Abja vallavalitsus meie noortele võimalust osaleda õpilasmalevas. Sel suvel asus kahenädalases laagris tööle 22 noort ning korrastati Abja-Paluojal
keskparki, turuplatsi, noortekeskuse hoovi ja mitmeid teisi
objekte. 2016. aasta malevlased olid väga usinad ja töökad.
Lisaks tööle pakkus malev noortele veel ka muid tegevusi,
ühiselt külastati jalgratastega Kuritse lasketiiru ning peeti
noortekeskuse hoovis pikniku. Juba teist aastat järjest toimus koostöös Eesti Töötukassaga maleva noortele töötuba,
milles lisaks enda analüüsimisele peeti videotöövestlusi.
Hiljem vaadati ja analüüsiti kõiki videosid üheskoos.
Noored said väga hea praktilise kogemuse ning võimaluse
ennast kõrvalt näha. Õpilasmalevat toetas Eesti noorsootöö
keskus läbi koondprojekti „Noortemalevad 2016“.
liiSi rääBuS
Abja noortekeskuse juhataja
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Abja suvepäevad 2016
Suveharjal, just sel hetkel, kui Abja on kõige kaunim, on kogu vallal juba üle
paarikümne aasta komme
kokku tulla ja tähistada koos
suvepäevi. Need on päevad
ja õhtud täis rõõmsaid kohtumisi, mitmekülgseid tegevusi, suviseid välipidusid
ja kosutavat sporti. Sel ajal
on endi keskel suur rõõm
on näha külalisi, endiseid
abjakaid, vilistlasi ja neid,
kel juured siin, kuid elu- või
töökoht kaugemal.

Tagasi vaadates 14.–17.
juulile 2016 on südames rõõm
kordaläinud pidustustest. Et
aga kõik hea kiirelt unustusehõlma ei vajuks, tasub meenutada: kohvikutepäevi peetakse üle Eesti juba aastaid
ja edukalt. Abja kui armas
väike roheline aedlinn peitis
oma potentsiaali saada heaks
külaliste võõrustajaks juba
ammu, aga alles sel aastal
avanesid külalistele esimesed
uksed ja õued. Kuna neljapäeva õhtul pakkusid klassikatähed Mikk Langeproon ja
Henri Zibo väga meeleoluka
akordioniduo kontserti Abja
kultuurimajas, jäi kogu ülejäänud õhtu teemaks just
koduõuemuusika, millest
kõik neli üheõhtukohvikut ka
kenasti kinni haarasid. Aitäh
mõttega kiirelt kaasa tulnud
peredele ja kollektiividele –
Abja päevakeskus, kohvik
Mägra Maja perenaine Liisi
Rääbus, perekond Järved ja
vokaalansambel VOX ning
Postimaja kohviku peremees
Peeter Rahnel.
Pärast suvepäevade avatuks kuulutamist reedel võis
nautida suurepärast ja rohkelt positiivseid emotsioone
tekitanud rahvusvahelise
akordionistide orkestri Baltic
Tremolo kontserti. Sel aastal VII Mulgimaa pealinna
akordionfesti pidama kogunenud instrumentalistid ja
dirigendid tõestasid ilmekalt, et akordionimuusika
on kaasahaarav, moodne ja
põnev. Hiljem muutus Abja
kultuurimaja teatrisaaliks,
pakkudes vaatamiseks Abja
pensionäride näiteringi Kolmas Voorus etenduse „Sann“
ja Abja EHH-Teatri etenduse
„Sõdalane“.
Kuigi ilmataat õhtust pidu
lasteaia tagusel väliplatsil
sugugi ei soosinud, said kõik
kohaletulnud rõõmsalt RetroKiirabi abiga tuju paremaks
ning jalga keerutada ka Itaaliast pärist ansambli Volare
viiside taustal.
Abja suvepäevade laupäevane kava oli tegevustest kirju ning hommikuks lakanud
sadu lubas kaunist päeva.
Kell 9 alanud laat pakkus
nii väärt kaupa kui meelelahutust, sest keskparki olid
kerkinud batuudid ja sõitu
sai teha stiilse rongiga.
Esimest korda korraldasime Abja valla koduleivakonkursi, mis tõi kokku 10 toredat

küpsetajat 13 erineva leivaga,
mis olid maitsmiseks ja hindamiseks välja pandud Abja
Päevakeskusesse. Ka Sakala
reporterid, kes suvepäevade
melu jälgima olid sõitnud, ei
saanud pikalt koduleibade
laua juurest eemale. Kaunis
ja ülihästi lõhnav lauapealne
meelitas inimesi rohkesti ligi
ning on aimata, et selle esimese katsega sai ühele toredale
traditsioonile alus pandud. 3.
koha võitis oma küpsetatud
leivaga Lella Ilves, 2. koha
Tõnu Janter ning parimaks
osutus sel korral Erli Ilves.
Erinevad sündmused
hargnesid noortekeskuses ja
selle õues: avatud oli noortekohvik ning menukad
meisterdamistoad koostöös
Mulgi Ukuvakaga pakkusid
võimalusi kruuside maalimiseks, puupõletuseks, paelade
punumiseks. Lisaks oli kogu
päeva jooksul meediatoas
võimalus vaadata videokokkuvõtteid aasta jooksul
toimunud sündmustest, Abja
Gümnaasiumi animatsiooniringi ja praktilise meedia
kursuse töid. Noortekeskuse
hoovis andsid kohalikud
isetegevuslaste kollektiivid
pika ja meeleoluka kontserdi,
mille lõpus jõudsid lavale ka
külalised Ruhjast.
Suur osa laupäevast kuulus spordile: tänavakorvpallist võttis sel aastal osa 5
meeskonda, kelledest võitjaks
krooniti Mõisaküla Ballaz.
Abja muuseumi esine muutus võitlustandriks lausa kaheks tunniks, mil mõõtu
võtsid kuus kanget meest
ja nendega võrdselt ka üks
naine et, võita endale Abja
Rammumehe tiitel. Heitlus
oli väga vaatemänguline,
ning põnevust jätkus viimaste hetkeni, mil viigiseisust
väljatulekuks korraldati lisavõistlus. Abja Rammumees
2016 on Tauri Alp, kes sarnase
tükiga ka ülemöödunud aastal hakkama sai.
Ka akordionimuusikat
jagus sellesse päeva, kui meeleoluka kontserdi andsid
Allan Jakobi ja Tõnis Tüür.
Abja kultuurimajas pakkusid
seejärel vaatamisrõõmu Abja
laste teatritrupp Cipolino
laulumänguga „Saabastega
kass“ ning Abja gümnaasiumi teatritrupp etendusega
„Sarjametsa vilus“. Neist
viimane lavastus hoopiski
kultuurimaja avaras fuajees,
mida teatripaigana kasutatud
ei olegi.
Abja suvepäevade peaesineja – armastatud Karl-Erik
Taukar ja tema bänd olid väga
oodatud. Niipea kui soojendusansambel Connectors
oma lood lõpetas, asus publik
juba skandeerima ning kontsert läks tõusujoones.
Pühapäev Abja paisjärve
ääres kuulus taaskord spordile. Juba varahommikul
RetroKiirabi värskete rütmide
ja tabavate kommentaaride
saatel alustanud rannavõrk-

palliturniir tõi võidu tiimile
MS Eesti. Järvejooksud olid
endiselt populaarsed: kuldse
medali said kaela kõik koolieelikud, kuid ringi ümber
järve teinud kooliealisi ja
täiskasvanuid pärjati võistlusklasside kaupa.
Väga palju elevust tekitas
paadiralli. Turvalisuse huvides mindi Abja päästekomando valvsa pilgu all veele
kahes jaos korraga neljal
alusel ning sõideti aja peale.
Võitjaks tuli juba kolmandat
aastat järjest meeskond Mulgi
Ässad, kes tänu suurepärasele tiimitööle ja täiustatud
alusele sõudsid ümber saare
vaid 2 minuti ja 22 sekundiga. Oma välimusega olid
vaeva näinud paljud: näiteks
Abja Merememmed jõudsid
oma lustliku sõiduvahendi ja
väljanägemisega lausa Postimehe veergudele. Kostüümi
eriauhinna noppisid aga Abja
Šeigid, kes köitsid publiku
huvi viimase hetkeni.
Abja suvepäevade lõpuakordiks kujunes näiteringi
Hubert 25. asutamisaastapäeva tähistamine, mil kaks
lühietendust tõid lavale Maarika Koks ja Valdo Pampa.
Meeleolukas ja väga
mahuks pildigalerii kõikidest toimunud sündmustest
on nähtav aadressil https://
www.facebook.com/AbjaSuvepaevad/, ka viide Abja
TV erisaateni on leitav sealtsamast.
Soovin tänada asutusi
ja inimesi, kes 2016. aasta juulikuu kolmanda nädalavahetuse külastajatele
nii meeldejäävaks muutsid:
M T Ü Ac c o r d i o n M u s i c
Group, Valdo Värk ning
rahvusvaheline akordio nistide orkester Baltic Tremolo; Abja päevakeskus –
Mari Saarela, Selma Ainik,
Aino Laisaar, Helis Palm;
Abja noortekeskus – Maie
Bratka, Liisi Rääbus, Kristi Reinson, Merilin Kalamis, Ketly
Adamson, Maarja Peterson,
Anne-Mai Vaikjärv; MTÜ
Mulgi Ukuvakk – Piret Leskova, Eve Kuuse, Hilda Pidim,
Õie Peterson, Marvi-Liina
Riid; Abja Spordi- ja Tervisekeskus - Imre Jugomäe, Riivo
Roosnurm, Merle Lubi; Abja
Muuseumi Sõprade Selts ja
Rein Mägi; EVS vabatahtlikud Iva Žůrková ja Valentina
Graziuso; rannavõrkpalliturniiri korraldaja Harles
Kiveste; tänavakorvpalli turniiri korraldaja Jaanis Roots;
laadakorraldaja Marika Saar;
heli- ja valgustehnik Toomas
All; erinevates töölõikudes
abistanud Keijo Koort, Lauri
Sepp, Endel Purju, Laine
Lindvest, Anneli Ruusalu,
Otto Lehiste; Peeter Mõttus
ja OÜ Abja Elamu meeskond;
Päästeameti Abja Komando ja
pealik Aimar Sikka; kõikide
Abja valla harrastuskollektiivide juhendajad, külalised
Ruhjast ning Abja kultuurimaja personal: Ülle Rõigas,

Foto: Iva Žůrková

Külalised Ruhjast tantsuhoos.

Meestega võrdselt pani Abja Rammumehe tiitli nimel oma jõu proovile Inga Lahesalu.

Abja gümnaasiumi 1.–2. klasside tüdrukute võimlemisring.

Lea Kallas ja Pille Vodi.
Õla Abja suvepäevad
2016 toimumisele panid alla
Abja vald, Abja spordi-ja
tervisekeskus, Abja TÜ, AS
Toom Tekstiil, Büroopluss
Abja raamatukauplus, Kerli
Ilutuba, Mulgi kõrts, Triinu
pubi, Popsi köök, fotograaf
Kristi Heil, EKNK Abja kogudus, OÜ H.E.A, Pajumäe
Talu OÜ, HRM Tootmine OÜ,
Abja Autokeskus OÜ, Tuhk ja
Tahm OÜ, Castro Invest OÜ,
Helmetall IMS OÜ.
Täname kõiki toetajaid ja
koostööpartnereid!
Järgmised Abja suvepäevad toimuvad 13.–16. juulil
2017.
Tiiu Sommer
Abja kultuurimaja
juhataja

Võrkpallurid lennus.

Foto: Iva Žůrková
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Mõisaküla kutsus taas kodukanti
Tänavu 4.–7. augustini
toimusid vaheldusrikkad
Mõisaküla XXIX kodukandipäevad, mis keskendusid
taasiseseisvunud Eestis Mõisaküla linnale omavalitsusliku staatuse omistamise 25.
aastapäevale ja Mõisaküla
vabatahtliku tuletõrje 115.
aastapäevale.

Pidustuste oodatud avalöögiks oli kirikukontsert
rahvast täis Mõisaküla kirikkontserdisaalis 4. augusti
hilisõhtul, mis oli pühendatud linna omavalitsusõiguste
taastamise 25. aastapäevale.
Ühiskontserdi andsid Mulgi
segakoor Kristjan Õmbluse
ja Mõisaküla kammerkoor
Kungla Kadi Kase juhatusel. Kontsert lõppes kooride
ühisesinemisega, kusjuures Kait Tamra laulu „Oma
saar“ ilmestas kauni tantsuga
Mõisaküla naistantsurühm
Ütenkuun.
Tänu publiku tulise aplausi, lillede ja soojade sõnade
näol olid ära teeninud nii
lauljad ja dirigendid kui ka
klaverisaatja Ruth Mõttus
ning viiulisaatja Leelo Kukk.
Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg tänas veel EELK
Mõisaküla kogudust eesotsas
Kunnar Keresega kontserdiks
lahkelt ruumi võimaldamise
eest ja kodukandipäevade
peakorraldaja vastutusrikast
koormat kandnud kultuurimaja juhatajat Laine Pedajat.
Peale kontserti meenutas
linnapea oma sõnavõtus, et
30. aprillil 1992 jõustus Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus nelja Eesti
valla ja Mõisaküla linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta. Ta avaldas tänu
ja tunnustust kõigile linna
juhtidele, kes veerand sajandi
kestel Mõisaküla püsimise ja
arengu heaks on panustanud.
Nendeks on volikogu esimehed Oskur Paru (1992–1996),
Ilona Eesalu (1996–2002),
Arvo Pede (2002–2005), Liivia
Rannama (2005) ja Jorma Õigus (2005–...) ning linnapead
Arno Torn (1992–1996), Arvids
Tisler (1996–2002), Aule Kikas
(2002–2005) ja Valdiku Pilt
(2005). Tambergile endale, kes
on linnapea ametis 2005. aastast tänaseni, ulatas tänukirja
koos lillekorviga Laine Pedaja.

Mõisaküla jätkab
linnana
Kodukandipäevade ametlikul avamisel 5. augusti õhtul
kesklinnas mulgi laste puuskulptuuride ees andis linnapea välja veksli ka väikelinna
tulevikuks: „Mõisaküla linn
oli, on ja jääb,“ kinnitas Tamberg rahva heakskiiduhüüdeid ja aplausi ära teenides.

„Ühinema me käimasoleva
haldusreformi käigus küll
kellegagi peame – kas väiksemaks Mulgi vallaks koos
Karksi, Abja ja Halliste vallaga
või, kui need läbirääkimised
ei õnnestu, siis suuremaks
Viljandi vallaks – aga linn
jääb alles oma asutuste, oma
inimestega. Selleks me siin
oleme ja selle eest võitleme,“
lubas meer.
Tamberg tõdes, et linnaelanike ja linnavalitsuse ühiste
pingutuste tulemusena muutub Mõisaküla iga aastaga ilusamaks. Puhkpillihelide saatel
andis ta kodukandipäevade
avatseremoonial üle autasud
linna tänavuse heakorrakonkursi võitjatele. Kaunimate
kodude omanikud heiskasid
seejärel keskväljaku ääres
mastidesse ka lipud. Kodud
ise aga olid kõigile vaadata
rikkaliku fotoväljapanekuna
Mõisaküla muuseumis.
„Alles hiljuti läks siit läbi
üks 150-liikmeline jalgratturite grupp, kes külastas muuseumi, mis on väga populaarseks saanud,“ meenutas
linnapea kodukandipäevade
avamisel. Muuseumitöötaja
Anu Laarmanni andmetel
külastas nelja kodukandipäeva vältel muuseumi peaaegu
samapalju inimesi. Tänavune
uus trend oli Laarmanni sõnul
see, et külastajad ostsid muuseumist Mõisaküla vaatega
postkaardi, muuseumi fuajees
asuvast postipunktist kaardi
peale postmargi ja saatsid selle oma lähedastele või koguni
iseendale. Järelikult Mõisaküla väärib meenutamist.

Tunnustati teenekaid
tuletõrjujaid
Seoses Mõisaküla vabatahtliku tuletõrje seltsi 115.
aastapäevaga oli muuseumis
eksponeeritud kohaliku tuletõrje ajaloo teemaline vanade
esemete, trükiste, diplomite
ja fotode näitus. Lisa pakkus
sellele maitsekas ajalooliste
fotode väljapanek ajaloolises
Mõisaküla Tulekaitse seltsi
hoone saalis ning vanad tuletõrjesõidukid maja ees. Tänukirja ja lilleõie linnalt pävisid
endised ja praegused tuletõrjujad Leo Kull, Ahto Kirikal,
Alo Kirikal, Ants Karpa, Tarmo
Tehver, Arvo Kasesalu, Villem
Elblaus, Jüri Berggrünfeld,
Rein Berggrünfeld, Margit
Usin, Milvi Tiit, Varje Toomast,
Enn Grünverk, Aavo Akkaja
ja Aldo Öövel.
Oma sõnavõtus meenutas linnapea, et vabatahtlik
tuletõrje on Mõisaküla kogukonna vanim ühendus.
Pärast Eesti taasiseseisvumist tegutses linnas aastail
1994–2009 kutseline tuletõrje,
edasi 2013. aastani tulekaitse

selts. 2013. aastast tegutseb
käsikäes linnaga vabatahtlik
päästekomando. Tuletõrjeveteran Ahto Kirikal mäletab, et
nõukogude ajal moodustasid
hulk aastaid tuletõrjespordis
pool Eesti koondist just Mõisaküla tuletõrjujad.
Nii linnapea kui päästjate
hinnangul on komando tõsiseimaks probleemiks täna tõsiasi, et maja, kus nad asuvad,
ei kuulu linnale, vaid Viljandi
Tuletõrjeühingule. Seetõttu
pole linnal võimalik väärika
ajalooga hoonet kapitaalselt
remontida ja edasi arendada.
Komandopealik Alo Kirikali
eestvedamisel on tehtud vaid
hädapäraseid töid.

Öökontserdil Mõisaküla kirikus esinesid Mõisaküla kodukandipäevade sissejuhatuseks täissaalile
kammerkoor Kungla Kadi Kase ja Mulgi segakoor (pildil) Kristjan Õmbluse juhatusel. Fotod: Meelis Sõerd

Poksiareen suveaia
laval
Tavakohaselt pakuti kodukandipäevadel rohkelt
sportlikke elamusi. Lapsed
lustisid batuudil ja tegid šokolaadijooksu. Huvi talutöö vastu aitas neis äratada ratastel
MiniFarmi mängukompleks.
Edelaraudtee oli taas kohal,
et hulk huvilisi dresiinisõidust
rõõmu võiks tunda. Lõbusõitu
tegi jälle punakollane ratasrong. Kohalikud käsipallurid
võtsid mõõtu viljandlastega.
Täiesti uus publikumagnet
oli aga sedapuhku esmakordselt Viljandimaal peetud
kick- ja taipoksi näidisvõistlus
Mõisaküla Fight 2016 reede
õhtul suveaias. Õhtut juhtis ja
võitluslikke matše kommenteeris poksiringiks muudetud
suveaia laval asjatundlikult
Lauri Pedaja.
Üheks atraktiivsemaks
alaks oli taas murutraktorite
kestvussõit kesklinnas laupäeva õhtupoolikul. Masinatel
tuli asfaldil ja liival kulgenud
rajal laveerida kohati takistuseks seatud palkide ja vanade
autorehvide vahel. Tegu oli
murutraktorite liiga võistlussarja II etapiga. Vabaklassis
oli võidukas Võtikmetsa Tiim
nr 18. Järgnesid Võtikmetsa
Tiim nr 19 ja Alansi VPS nr 3.
Standardklassis võitis võistkond Võtikmetsa Naised nr
20. Järgnesid Saemeister nr
4, Sponsorid nr 00 ja Alansi
Naised nr 112.
Pühapäevastel sõiduautode treeningsõitudel muutus
vana staadioni vihmamärg
krossirada kohati mudamülkaks. Masinad said üleni
paksu porikihiga kaetud, nii
et mõnel vaid ribake juhiaknast tänu hoolsalt töötavale
klaasipuhastile läbi paistis.
Esiveoga autode klassis oli
võidukas Kaupo Klaus lätlase
Kaspars Svastsi ja Siim Saare
ees. VAZ-klassika masinatel
olid kolm kiiremat Heinari
Reinbach, Udo Jakobson ja
Arvids Tisler, Open-klassis

Mõisaküla vabatahtliku tuletõrje 115. aastapäeva puhul avaldas linnapea Ervin Tamberg (5. paremalt)
kodukandipäevade avamise eel tänu ja tunnustust nii tuletõrjeveteranidele kui praegustele päästekomando liikmetele.

Kõik kolm kodukandipäevade teatrietendust kultuurimajas läksid menukalt täissaalile.

Meelis Kahk, Janis Romans
Lätist ja Aare Tiru.
Linnamäel pakuti neile,
kel veel jaksu jätkus, kõige
lõpuks pühapäeva pärastlõunal võimalust ketasgolfi
mängimiseks.

Väike Miia terveks!
Suveaias vihma ja äikesemürinat trotsinud rahvast
tantsitas reede õhtust öösse
vana hea 2 Quick Start, laupäeva hilisõhtul sama nimekas Meie Mees. Loodetud
publikurekord suveaias jäi
ebasoodsate ilmaolude tõttu
siiski sündimata.
Vihma tõttu otsustati suveaiast kultuurimajja üle viia
ka Abja kultuurimaja lasteteatri etendus „Saabastega
kass“, mis läks täismajale.
Mõisaküla kultuurimaja näitering mängis kahel õhtul
samuti täissaalile Laine Pedaja
lavastatud Hendrik Lindepuu
menutükki „Memmed-taadid“. Lisaks juba varasematest
aastatest tuntud lavajõududele tegi trupi uue liikmena komöödias andeka osatäitmise

Aktiivse pakkumise vaimus kulgenud kodukandipäevade oksjon,
mille tulu annetati pisitüdruk Miia terveks ravimiseks, tõi ka peakorraldaja Laine Pedaja (vasakul) näole rõõmsa naeratuse.

Malle Kotšetov.
Kõigist teatrietendustest
laekunud tulu annetati rasket,
ent ravitavat haigust põdeva
Mõisaküla pisitüdruku Miia
terveks ravimiseks välismaal.
Selle heaks annetati ka kodukandipäevade meeleoluka
oksjoni, samuti öise kirikukontserdi ja osaliselt õnneloosi tulu.
Laupäeval hommikust
pärastlõunani oli kesklinnas
kirev laat. Aega sai maha
võtta ja jalgu puhata nostalgiavagunis. Koolimajas pakkus
kauneid käsitööesemeid ja
kohvi ning küpsetisi käsitöötuba. Pargimurul esinesid
tantsurühmad Vaprakesed ja

Ütenkuun ja üllatuskülalisena
Mõisakülast läbisõidul olles
omal tahtel üks tantsurühm
Tartumaalt. Südaööd jäi kaunistama ilutulestik suveaias.
Kindlasti leidis igaüks ka
seekordsetelt kodukandipäevadelt oma. Nii jääb loo lõpetuseks vaid üle nõustuda Riigikogu aseesimehest Mõisaküla sõbra Helir-Valdor Seedri
lausutud sooviga tänavuste
väikelinna suurpidustuste
avamisel: taaskohtumiseni
aasta pärast juba kolmekümnendatel Mõisaküla kodukandipäevadel!

Meelis Sõerd

Halliste, Mõisaküla ühislehekülg

Mulgimaal mängiti peremängu

Üks selle suve toredatest ettevõtmistest oli teist
aastat toimunud Mulgimaa peremäng. Halliste kihelkonna eri paiku
külastasid Mulgimaast
ja kohalikust pärandkultuurist huvitatud pered
ja sõpruskonnad 5. juulil.

Mõisakülas oli peremängus osalenutel võimalik koolimajas asuvas
käsitöötoas Juta Jalaka
näpunäidetel joonistada
kividele mulgi mustreid
ning trükkida linasest
materjalist järjehoidjaid.
Kehakinnituseks olid kohv
ja muffinid. Mõisaküla
muuseumi mitmekesist
ja huvitavat väljapanekut
tutvustas huvilistele Anu
Laarmann. Kaks peret,
kes võtsid vaevaks ära
käia ka linnatagusel Mõisaküla Linnamäel, said
Kaja Õiguse ja Maarika
ning Viktor Siiguri juhendamisel kettagolfi mängu
harjutada.
Uue-Karistes said nii
suured kui väiksed pere-

liikmed proovida, kuidas
käib kaelkookudega kaevust vee ammutamine ja
tassimine, kahemehesaega
puusaagimine ja luisuga vikati teritamine ning
vikatiga niitmine. Esivanemate töövõtteid õpetas
pargi servas asjahuvilistele Heiki Alp. Mulgi külamuuseumi perenaine
Eda Niin tegi mängijatele
tutvustava ringkäigu järjest täieneva kollektsiooniga muuseumimajas ja
-aidas. Martin Linderi ohjamisel prooviti täpsust ja
osavust peresporti tehes.
Muuseumiõuel laual sai
valmistada erinevatest
ravimtaimedest teed, mille
juurde pakuti kõhutäiteks
kooki.
Esimest korda osales
peremängu korraldamises
Rimmu küla. Koordinaator Anneli Pälsingu andmeil käis külamajast päeva
jooksul läbi kokku enam
kui kakskümmend inimest. Neile pakuti mitmesugust põnevat tegevust.
Tänavuse merekultuuri-

Uue-Karistes oli lastel Mulgimaa peremängu käigus muu huvitava hulgas võimalik kogeda, kuidas käis vanasti kaelkookudega
kaevult vee tassimine.
Foto: Meelis Sõerd.

aasta puhul said osalejad
proovida jõest käsiõngega
kala õngitseda. Pilliroost
valmistati laevukesi ja parvekesi, mis seejärel heade
soovidega mere poole
teele saadeti. Põnevat peamurdmist pakkus puuliikide ja vanade pudelitepurkide kasutusotstarbe
määramine. Lõpuks sai iga

pere Rimmu külamajast
kaasa päevakohase kujundusega märgi „Mulgimaa
peremäng 2016“.
„Oli põnev ja hea kogemus. Järgmisel aastal
võtame kindlasti jälle osa“,
jäi Anneli Pälsing peremänguga rahule.

Meelis Sõerd

Festivalikontserdil Halliste kirikus pakkusid publikule kauni elamuse kohalik organist Reet Soosaar (paremal), andekas lauljatar Anett
Tamm ja pianist Andranik Kechek.
Foto: Meelis Sõerd.

Halliste Püha Anna kirikus 28. juulil aset leidnud
festivalikontsert kandis
pealkirja „Malbe suveõhtu“. Kontserdi esimeses
osas astus esmakordselt
kontsertorganistina kuulajate ette kohalik muusik
Reet Soosaar. Ta esitas poo-

le tunni kestel mõjusalt
mitu erinevas meeleolus
ja kõlajõuga osa J. S. Bachi
lõpetamata fuugast Contrapunctus XIV. All kirikusaalis istunud publik nägi
ülal rõdul musitseerinud
interpreeti samaaegselt
endi ees suurele ekraanile
kuvatuna, tänades esinejat
iga osa järel aplausiga.
Reet Soosaar ise avaldas
pärast kontserti arvamust,
et spetsiaalselt selleks etteasteks õpitud klassikateost
saab tema esituses kuulda
ka tulevikus.
Halliste kontserdi teise
osa sisustas nauditavalt
põhiliselt omaloomingu-

KÜSIMUS-VASTUS

Külaselts korraldas
vahva lastelaagri

Vana-Kariste sõprade laagripere rõõmsal ühispildil hoiavad lapsed
kätel endi loodud pikka ridapilti, mis jäi kaunistama küla seltsimaja
Foto: Ceilin Kull.
seina.

Festivalikontsert Halliste kirikus

Halliste II orelifestivali raames, mis korraldati Sihtasutuse Halliste
kiriku orel initsiatiivil,
toimus 25. –31. juulini
seitse kontserti erinevates
Viljandimaa kirikutes.
Festivali tulu läks Halliste
kirikule oreli soetamise
heaks.

5

ga andekas noor lauljatar
Anett Tamm, kes lõpetas tänavu Gustav Adolfi
gümnaasiumi hõbemedaliga. Ta saatis end ise
elektrikitarril ja klaveril.
Üksnes enam kui pooletunnise kava kahes lõpuloos oli saatjaks Eestis elav
noor armeenlasest pianist
Andranik Kechek.
Orelifestivali kunstiline
juht Sihtasutuse Halliste kiriku orel eestvedaja Hendrik Agur tänas
pärast Halliste kontserti
omalt poolt südamlikult
nii esinejaid kui arvukat
publikut. Tänu ühisele
panustamisele astuti taas

sammuke lähemale kaasaegse suure kontsertoreli
muretsemisele Halliste
kirikusse.
Lisaks Halliste kirikule
toimusid Halliste orelifestivali kontserdid veel Paistu, Tarvastu, Viljandi Jaani,
Suure-Jaani ja Taagepera
kirikus. Lõppkontsert toimus kaheosalisena Karksi
valla kultuurikeskuses ja
Karksi Peetri kirikus.
Halliste kirikule orelile soetamise heaks
saab annetada: SA Hall i s t e k i r i ku o r e l , a / a
EE522200221061233954.

Meelis Sõerd

Mida kujutas endast juulikuu keskel toimunud
Vana-Kariste sõprade laager 2016, tänavu maikuus
Vana-Kariste külaseltsi juhatuse uueks esimeheks
valitud Anneli Aasna?
Vana-Kariste sõprade laager 2016 on tänaseks päevaks
läinud ajalukku. Üks idee leidis väga hea ja eduka lõpu.
Tegu oli lastelaagriga, mis oli tegus, toimekas ja lõbus.
Lapsed olid hoitud, kaitstud ja toidetud. Laagrilaste vanus oli enamjaolt 7-9 aastat, aga osales veidi vanemaid
ja ka nooremaid.
Laagrilastele pakuti tegevust töötubades ja igal päeval
olid erinevad tegemised. Ühel päeval tegid poisid näiteks
nugadega päris meeste tööd. Tüdrukud aga tegelesid
samal ajal peenema näputööga ja kaunistasid kive.
Mari Kahu juhendamisel virgutati sporditunnis keha ja
muusikatunnis lauldi üheskoos Airika Gastoni juhatusel.
Laste ühisloominguna valmis ka uhke pikk pilt, mis leidis
koha seltsimaja seinal. Sellele pildile joonistasid lapsed
ühe asja või tegevuse, mis neile laagrist eriti meelde jäi.
Jõuti ka kodukülast kaugemale. Hiie Transpordi bussiga toimus huvitav väljasõit Läänemaale. Elamuslik ja
meeldejääv oli samuti matk Paudi loodusrajale.
Esimesel ööl, mis oli kuiv, magati väljas telkides.
Teiseks ööks toodi madratsid ja tekid-padjad saali vihmavarju. Ehkki külaseltsi maja on vana ja kulunud,
saadi kõigega hästi hakkama. Näod, käed ja jalad pesti
lobistades puhtaks lihtsas kraanikausis, mitte keegi ei
virisenud.
Kõik laagrilapsed said tubliduse eest Ceilin Kulli
kujundatud tänukirja, laagri toetajad lisaks tänukirjale
veel ka hallistelase Marina Läätse vilditud meene. Tänu
lahketele sponsoritele, Vana-Kariste jaaniõhtu oksjoni
korraldajatele ning pakkujatele oli laager lastele tasuta.
On tõesti suur asi, kui pea terve küla paneb rahad kokku
ja toetab, kes kuidas saab, et korraldada enam kui kahekümnele oma külast pärit lapsele kolmepäevane laager.
Kui minuvanuste lapsed koju tulevad (kes on omal ajal
Vana- Kariste koolis käinud) ja nemad omakorda lapsed
kaasa võtavad, siis ongi meie külas ühevanuseid lapsi
palju. Laagri eesmärgiks oli ka see, et meie lapsed omavahel sõpradeks saaksid.
Lastelaager seisis kõigil kolmel päeval üleval väga
tugeval sambal – Merle Hüva ja ja Valdur Ööveli ühistööl.
Neid toetas Tiiu Savi. Kokkadeks olid meie küla raudvara
Koidu Saun ja Maie Aasna. Koidu tõi seltsimajja kodust
kõik oma suuremad potid-pannid, et ikka toitu saaks
parajas koguses. Minu meelest ahvatles ta ka oma kanu
rohkem munema, et koogid saaks küpsetatud. Torditegijad olid Kädi ja Kadri Käära ning Marju Leškina. Minul
endal oli seoses lastelaagriga kolm toredat ülesannet:
raha kogumine, toidu toomine kokkadele ja tänukirjade
jagamine.
Kinnitust leidis taas, et kui saavad kokku hea tahe ja
tegusad inimesed, siis on kõik võimalik. Aitäh kõigile
Vana-Kariste sõpradele! Saime vägeva asjaga hakkama.
Küsitlenud

Meelis Sõerd
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVALITSUS
14. VI 2016 toimunud istungil:
• tehti kaks ettekirjutust abivajavate laste kaitseks;
• määrati tugiisik raske puudega lapsele;
• kinnitati juunikuu vajaduspõhise peretoetuse sajate nimekiri
summas 1485 €;
• kinnitati juunikuu hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 984,36 €;
• otsustati tunnistada Leerimaja kinnistul asuva Annatare hoonesse
elektriliitumise projekteerimiseks ja ehitamiseks madalaima hinnapakkumuse esitajaks Leonhard Weiss Energy AS ja sõlmida firmaga
vastav leping;
• otsustati eraldada eelarvelistest vahenditest Hilje Tammele toetust
summas 200 € raamatu „Meenutusi suvepealinnast ja Mulgimaalt“
väljaandmiseks;
• otsustati eraldada MTÜle Kosksilla Arenguselts eelarvelistest
vahenditest toetust summas 150 € projektile „Heakorratööd, suvelaat
ja külapäev Kosksillal“.
27. VI 2016 toimunud istungil:
• otsustati noortelaagris osaleva asenduskodu teenusel viibiva lapse
osalustasu maksmine;
• otsustati sotsiaaltoetuste maksmine kokku 9 taotlejale;
• kinnitati juunikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri summas
4964,04 €;
• anti kasutusluba ehitise laiendamiseks ja ümberehitamiseks Ületee
kinnistul Vana-Kariste külas;
• anti ehitusluba Halliste jahiseltsile ehitise laiendamiseks ja ümberehitamiseks Loodusmaja kinnistul Tilla külas.
29. VI 2016 toimunud istungil:
• kinnitati jäätmemahuti ühine kasutamine Pornuse külas;
• määrati munitsipaalomandisse taotletavate rajatiste teenindamiseks
vajalik maa, maaüksuse sihtotstarve ja koha-aadressid ning kinnitati
maa maksustamishinna aktid 26 üksikjuhul.
11. VII 2016 toimunud istungil:
• võeti vastu korraldus „Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine“.
15. VII 2016 toimunud istungil:
• eraldati MTÜle Külaselts Rimmo jaanipäeva korraldamiseks toetust
300 €;
• eraldati MTÜle Uue-Kariste – Rimmu Naisselts suvise perespordipäeva korraldamiseks toetust 200 €;
• eraldati naisansamblile Rosin ja rahvatantsurühmale Turel 267,80 €
sõidukompensatsiooni Kihnu merepäevadel osalemiseks;
• eraldati vasaraheitja Kati Ojaloole treeningtoetust summas 500 €;
• tunnistati avatud menetlusega riigihankel „Halliste ühistegevuse
hoone rekonstrueerimise I etapi ehitustööde peatöövõtt“ edukaks
pakkuja Silindia OÜ pakkumus summas 379 153,42 €;
• tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Halliste bussiootepaviljoni
ehitus“ madalaima hinna alusel edukaks pakkuja Meris OÜ pakkumus
summas 20 470 €;
• tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Teedele mustkate“
madalaima hinna alusel edukaks pakkuja Sakala Teed OÜ pakkumus
summas 34 482,64 €;
• kiideti heaks hajaasustuse programmi raames Kalvre külas Tamme
kinnistule juurdepääsutee rajamise projekti aruanne;
• lahendati laste hooldusega seotud taotlusi;
• kinnitati juulikuu vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri
summas 1440 € ja hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 939,62 €.
28. VII 2016 toimunud istungil:
• anti ehitusluba Halliste alevikus Viljandi mnt 9 asuva Halliste
bussiootepaviljoni ümberehitamiseks;
• tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Halliste valla kruusakattega
teede ja tänavate remont“ madalaima hinna alusel edukaks pakkuja
Sakala Teed OÜ pakkumus summas 70 908,90 €;
• väljastati kaevamisluba Mõõnaste külas Vana-Kilde kinnistul septiku
ja kanalisatsiooni paigaldamiseks;
• otsustati rahuldada vastavalt pingereale hajaasustuse programmist
järgmised taotlused:
1) Tiia Muttel – Jõela kinnistul kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks;
2) Harri Ellermaa – Uusnõmme kinnistul kanalisatsioonisüsteemi
rajamiseks;
3) Ilme Tagobert – Mereste kinnistul kanalisatsioonisüsteemi
rajamiseks;
4) Romet Hints – Mäe kinnistul veesüsteemi rajamiseks;
5) Maimu Paumere – Löövi kinnistul veesüsteemile puhastusseadme
rajamiseks ja joogivee analüüsiks;
6) Tanel Tiirats – Papli kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks
7) Mati Soostar – Kuuma kinnistul salvkaevu puhastamiseks ja
joogivee analüüsiks;
8) Eda Aksel – Kivilombi kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks;
9) Marko Kurm – Külitse kinnistul kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks;
10) Mati Soostar – Kuuma kinnistul kanalisatsioonisüsteemi
rajamiseks;
11) Harri Ellermaa – Uusnõmme kinnistul veesüsteemi rajamiseks;
12) Kaidi Ojamäe – Longi kinnistul veesüsteemi rajamiseks;
• eraldati eelarvelistest vahenditest MTÜle Külaselts Rimmo toetust
projektiks „Siin, oma Rimmu kodukülan“ summas 657 €;
• eraldati eelarvelistest vahenditest MTÜle Kosksilla Arenguselts
projekti „Sõit loomaaeda ja kohvikusse“ toetamiseks 150 €;
• otsustati toetada 13 valla puudega last lastelaagris osalemiseks
igaüht summas 402 €;
• lahendati eestkoste ja hooldusega seotud taotlusi;
• maksti sotsiaaltoetusi eelarvelistest vahenditest 7 taotlejale;
• kinnitati juulikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri summas
4281,09 €.

Turelil oli kirev tantsusuvi

Halliste kihelkonna segarühma Turel tantsijad ja naisansambli Rosin lauljad said merekultuuriaastast lõppeval
suvel kõige vahetumalt osa Kihnu merepäevadel.
Foto: Enn Pinsel

Eestimaa suvi on
lühike nagu jaaniöö, mida
vähesed magamiseks raisata tihkavad. Halliste
kihelkonna rahvatantsijad
segarühmast Turel kujundavad oma suved ühiste
ettevõtmistega alati looduse pakutavast oluliselt
kirevamaks. Lõppeval
suvel said meie tantsupere
vigursammude ilust osa
ka Kihnu merepäevade ja
Krakovi rahvusvahelise
Summer Art Festival külalised.
8.–10. juulini merepäevade rütmis elanud Kihnu
võttis tantsijad vastu kogu
oma ilu ja külalislahkusega. Tavapärase turisti
radadelt kõrvale põigata aitas Tureli masakatel

kohalik perekond Laos,
kellega rühmal on sidemed juba varasematest
ettevõtmistest. Saime kiigata perenaise riidekirstu
sisu koos seletustega selle
saamisloo, hooldamise
ja kandmise kommetest,
käia saare saunas, sõita perepea eaka GAZ-i
kastis varjulistel Kihnu
teedel, tutvuda karjamaadel suurte sarvekandjate
ning villaste määgijatega
ja muidugi mekkida suitsukala kõrvale kohalike
meistrite vaadimärga. Napiks jäänud suvised ööd
veetsime Kihnu rahvamaja katuse all.
Hoogsalt kulgenud
merepeo kirevusse segasime laupäeva õhtul oma

Mulgimaa karva triibu
koos meiega Kaarli rahvamajas tegutseva naisansambliga Rosin. Mulkide
tantsud ja laulud kolme
servaga merre ulatuvas
peopaigas pole just ülearu
argine nähtus!
Kuna Kihnus sai pidu
suvega võrreldes liiga
vara otsa, siis pakkisime
augusti esimesel nädalal
oma kohvrid uuesti. Seekord viis teekond Poola.
Reisi korraldas Viljandi
tantsurühma Oh ja Ah
juhendaja Ave Alvre ning
selle sihiks oli rahvusvaheline Summer Art Festival Krakovis. Turel koos
viljandlastega mahtus parasjagu ühte korralikku ja
mugavasse reisibussi ning

festivali lavadele mulkide
tantsuoskust näitama.
“Kes sa oled”, “Sangaste Jussi armulugu”
ja “Mulgi polka” koos
viljandlaste tantsudega
ning rühmade ühiseks
lõpulooks Kertu Alvre
poolt seatud “Kaerajaan”
sobisid hästi lavale koos
Rootsi, Ungari, Tšehhia,
Bulgaaria, Türgi, Horvaatia, Küprose, Läti ja
Eestist pärnakate hoogsate esitustega. Esinemiste
kõrvalt jõudsime piiluda
õhtuse Varssavi, Krakovi
ja Zakopane elu, jalutada
giidi saatel festivalilinna
võimsas ajaloolises südames, tormata ringi soolakaevanduse käikudes
ning tõusta tõelise mäe
harjale kodumaal seniolematu sõiduvahendiga.
Meie selle suve tegemisi toetasid omalt poolt
Eesti Kultuurkapital ning
Halliste vallavalitsus –
täname neid ja kõiki ülejäänud lahkeid abistajaid!
Kui kellelgi sigines aga
lugedes jalgadesse tantsukihk ja südamesse kadeduseuss, siis ootame teda
sügisel Kaarli rahvamajas
algavatesse proovidesse
uueks suveks valmistuma.

Enn Pinsel

OMAVALITSUSKROONIKAT
Mõisaküla linnavOLIKOGU
30. VI 2016 toimunud istungil:
• otsustati algatada Kaste tn 11 asuva elamu, saun-kuuri ja kaevu
mõttelise osa peremehetuks tunnistamine;
• võeti teatavaks linnavolikogu esimees Jorma Õiguse ja linnapea Ervin Tambergi info seoses käimasoleva haldusreformiga.
Mõisaküla linna jaoks on kõige olulisem, et linna elanikud saaksid
teenindatud ja et säiliks Mõisaküla linna staatus lähtuvalt haldusreformi seaduse §-st 14 „Haldusüksuse liigi säilitamine“ ja §-st 15
„Osavalla ja linnaosa moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel“. Mõisaküla linn jätkab läbirääkimisi, jäädes oma
seisukohtade juurde.
21. VII 2016 toimunud istungil:
• otsustati muuta Mõisaküla linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri, moodustades teenistuskohtade koosseisu juurde
lastekaitsespetsialisti 1,0 koormusega tähtajatu ametikoha;
• tehti muudatusi Mõisaküla linnavalitsuse ametiasutuse palgajuhendis;
• kinnitati Mõisaküla linna soojamajanduse arengukava aastateks
2016-2026.

Kooliteated
Halliste põhikool alustab õppeaastat 1. septembril
kell 8.30 Halliste kirikus. Järgneb aktus koolimajas.
Õpikuid ja töövihikuid saab koolimajast alates
29. augustist kella 9–13ni.

Mõisaküla kool alustab õppeaastat 1. septembril
kell 9 aktusega koolimajas.
Õpikuid ja töövihikuid saavad õpilased kooli
raamatukogust laenutada alates 1. septembrist.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
21. VI 2016 toimunud istungil:
• otsustati erastada 33/56 mõttelist osa Kase tn 7 asuvast katastriüksusest suurusega 3690 m² elamumaana Henn Ojakäärule;
• eraldati MTÜle Mõisaküla Kultuuriselts eelarvelistest vahenditest
toetust 173,14 € projekti „Efektiivne Mõisaküla – kino edasiarendus“
kaasfinantseeringuks ja 10 € liikmemaksu tasumiseks Mulgimaa
Arenduskoda MTÜle;
• tunnistati osalejate puudumise tõttu nurjunuks Kiikre tn 47 asuva
võõrandamiseks välja kuulutatud kirjalik enampakkumine;
• väljastati ehitusluba Abja TÜ-le J. Sihveri tn 8 asuva Mõisaküla
kaupluse A ja O katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
• määrati ja maksti välja juunikuu toimetulekutoetused 7 taotlejale
kokku 1235,79 €.
14. VII 2016 toimunud istungil:
• muudeti Rober Grupp OÜ-ga sõlmitud töövõtulepingut;
• eraldati eelarvelistest vahenditest 2016. a teise poolaasta
tegevustoetust 1350 € Annor Group OÜ-le linnasauna majanduskulude katteks;
• lahendati sotsiaalhoolekandega seotud taotlusi;
• määrati ja maksti välja juulikuu vajaduspõhine peretoetus kokku
summas 495 €.
20. VII 2016 toimunud istungil:
• kinnitati Mõisaküla linna 2016. aasta heakorrakonkursi tulemused.
Nende kohaselt autasustati tänukirja ja majamärgiga „Kaunis kodu
2016“ järgmisi heakorrastatumaid eramuid: Pärnu tn 60 (perekond
Kuusk), Uus tn 20 (perekond Ringas) ja Kivi tn 6 (Juta Vili). Tänukirjaga
autasustati eramuid asukohaga Heki tn 14 (Eda Juks), Viljandi tn 2
(Vilma Ruubel) ja Uus tn 18 (Tiina Mets);
• toetamaks huviharidust otsustati tasuda 7 Mõisaküla õpilase
Abja muusikakooli 2016./2017. õppeaasta õpilaskoha arvestuslik
maksumus;
• määrati ja maksti välja juulikuu toimetulekutoetused 7 taotlejale
kokku 1194,44 €.

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

7

Uue-Karistes oli 15. perespordipäev
uue-Kariste – rimmu
naisseltsi algatusel toimus
uue-Kariste rahvamaja juures 30. juulil pika päeva
kestel viieteistkümnendat
aastat rahvarohke piirkondlik perespordipäev.

Spordipäeval osales üle
üheksakümne suure ja väikese spordisõbra. Avarivistusel
heiskasid valla lipu eelmise
aasta spordipäeva parim
poiss Ato Aasmäe ja teise
koha tüdruk Kirke Karoliina
Krotov.
Võistlusalade võitjaks
vanusegruppide kaupa tulid:
ÜMBER JÄRVE JOOKS
– Marie Purge, Kerdo Saar,
Kirke Karoliina Krotov, Heikko Alp, Ato Aasmäe, Henri
Helemäe, Raido Krimm ja
Helen Närep;
VÕRKPALL – võistkond
KMTE (Tauri Alp, Mait Reimann, Eha Viik ja Kaspar
Viik);

RAMMUMEHE VÕISTLUS –
Mait Reimann.
Eelkooliealiste kolmel
võistlusalal osales 11 last.
Punktiarvestuses oli päeva
parim tüdruk üldkokkuvõttes Kirke Karoliina Krotov ja
poistest Kermo Muttel.
Pika ja toreda päeva
lõunaks valmistas maitsva supi, kringli ja pirukad
Ele Saar. Perespordipäeva
toetasid Halliste vallavalitsus,
Uue-Kariste rahvamaja, UueKariste külade selts, Rimmu
külaselts, perekonnad Laan,
Närep, Vainult, Mädo, Purge,
Alp, Viik, Orumets, Kaljapulk
ning Aivar Alp ja Tiina Sosi.
Aitäh kõigile osalejatele,
korraldajatele ja toetajatele!
Tänu teile läks Uue-Kariste 15. perespordipäev hästi
korda.

Perede kõige pisemad liikmed võistlesid suvisel spordipäeval Uue-Karistes
nii jooksus kui palli täpsusvisetes.
Foto: Meelis Sõerd.

NOOLEVISKED – Mairo
Maalinn, Kaili Saar, Andres
Siiman ja Anneli Pälsing;
TAKISTUSJOOKS
ümber pargi – Reigo Tiivits,
Kaisa Mädo, Kermo Muttel
ja Helina Vainult;
PETANG – Henri Mädo,
Kaili Saar, Ragnar Kaasiku ja
Kersti Orumets;
TEATEVÕISTLUS – võistkond, kuhu kuulusid Raido

Krimm, Enela Torim, Lilika
Torim, Greg Vahter ja Karl
Õmblus;
SAAPAVISKED – Küüveli
Siiman, Marie Purge, Karl
Johannes Krotov, Kirke Karoliina Krotov, Heikko Alp, Kaili
Saar, Ato Aasmäe, Ragnar
Kaasiku, Lilika Torim, Taavi
Laan, Laila Kaasiku, Heiki
Alp ja Ivi Alp;

ANNe KAlJAPulK

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
LINDA MERILA
VENDA ADAMSON
ELVI-AURELIA PEDAK
MAIE TIKKO
AILE OLONEN
ASTA-MARIE PÄRNASALU
UNO HERMISTE
HELGI KIKKULL
VALVE-VAIKE NÕUMEES
KAUPO KARTUS
MAIMU KALJA
OLLI AREN
VÄINO KANGUR

96
85
84
84
70
92
85
84
81
81
80
70
70

GAIDA REISIK
JAAN KOHJUS
LEO KULL
LINDA KARBUS
MILVERT KERSON
MEETA PUKK
LEIDA RUBIN
LEHTE PALU
RUTH NUGIS
LAILA HAKKAJA
LEILI-PAULINE KUSLAP

92
85
85
83
83
89
89
87
86
81
94

LEHTI ALLIK
OLGA TENNO
MATI VIIRES
VELLO LAIN
ALEKSANDRA PÄRT
HELMUTH METS
TIIU METSTE
ELDUR GERBERSON
MARJE MÄKILÄ

80
80
80
80
80
75
75
70
70

Mõisaküla linnavalitsus

Halliste vallavalitsus

Kuhu minna

MÄLESTAME
KALJU AASNA

HAlliSTe PõHiKooli
juures
• 20. VIII Halliste valla
25. aastapäeva tähistamine:
kl 14 sport; kl 15 pärastlõuna vallavanematega; kl 16
taidlejate kontsert; kl 17.30
kontsert-aktus Halliste
kirikus, esineb Siiri Sisask
kavaga „Oma laulud – teel
koju“; kl 20 Annatares simman ansambliga Hoia ja
Keela; südaööl ilutulestik.
Info tel 5256 049.
mõiSAKÜlAS
• 25. IX traditsiooniline tervisepäev. Külla
tuleb häirekeskuse töötaja.
Jälgige reklaami!

rimmu külakeskuses
• 17. IX kl 18 eesti taasiseseisvumise ja Halliste valla 25. aastapäeva tähistav
rimmu PööriÖÖ i.
Mängud ja võistlused
lastele ja kogu perele.
Kl 20 rahvatares ansambel
Mait&Margus band, pause
täidavad mängud ja teatevõistlused.
Süüdatakse lõke.
Pidu kõigile tasuta.
Info tel 502 4315 (Anneli).

9.VII 1938 – 14.VI 2016

MARE TASUMÄE

HELMUT VILU

5. I 1945 – 21.VII 2016

IVO VOOLAID

26. IX 1962 – 22.VI 2016

11.VIII 1948 – 2.VIII 2016

ASTA-MARIE
PÄRNASALU

ROMUALDAS
SAUNORIS

28.VIII 1924 – 21.VII 2016

OLEG AHTMA

31.VIII 1980 – 14.VI 2016

LINDA TÄPP

21. XI 1932 – 24.VI 2016

JAAN SOONTALU
11.VII 1942 – 29.VI 2016

LAINE KADAK

28. XII 1921 – 5.VII 2016

16.VIII 1937 – 7.VIII 2016

Halliste vallavalitsus

JUHAN
KÜLMALLIK

sport

Motosport

Peale stardipauku Mõisakülas kimasid kümned punnvõrrid tolmu üles keerutades viieks tunniks võistlusrajale.
Foto: Meelis Sõerd.

eesti tänavuse punnvõrride kestvussõidu karikasarja (PuNKK 2016) iV etapp peeti 9. juulil mõisakülas.
Starti asus 36 kuni 4-liikmelist võistkonda (korraga
sõitis üks sõitja). Üldarvestuses ja ühtlasi „hiinakate“
klassis oli parim oli 5 tunni kestel 179 ringi läbinud Raivo Väljako (Kose) meeskond. Talle järgnes samuti 179
ringiga Sport-klassi parimana Tenno Alamaa tiim Türilt.
Kolmanda koha sai retro-klassi võitjana 178 ringi läbinud
kiviõlilase Janek Molotovi meeskond.
Retro-klassis oli parima mõisakülalasena 7. Mõisaküla
võistlusetapi peakorraldaja Ilmar Kuusk koos meeskonnakaaslaste Sander Taime ja Alar Johansoniga (Viljandi),
läbides 151 ringi. Teise mõisakülalase Timo Reinvaldi
tiim sai 125 läbitud ringiga samas masinaklassis 13. koha.
„Päev möödus ilusti. Oli natuke kukkumisi nagu
võistlustel ikka ja üks võistleja viidi kiirabiga ära, aga
ei midagi hullu,“ hindas Ilmar Kuusk Mõisaküla etapi
kordaläinuks. Võistluse toetamise eest väärivad tänu
Mõisaküla linn, firmad Polaris, Janere, De Lux, Pärnu
motopood ja Konse. Lahkelt lubasid oma maal võistluse
korraldada Kristo Subi ja Kaido Kala. Erilist tänu väärivad
rajameistrid Urmas, Rivo ja Tavo Taim, Timo Reinvald
ning Siim Kuusk, samuti Tiina Raba, Laine Pedaja, Udo
Jakobson jt.
PUNKK 2016 V etapp Kuusalu Le Manse 24+1 toimus
5.-6. augustil Harjumaal Kuusalus. Kavas oli 25 tunni
kestvussõit. Mõisakülalase Ilmar Kuuse võistkond (sõitsid veel Timo Reinvald, Alar Johanson ja tallinlane Tony
Laan) läbis enam kui ööpäevaga ühtejärge kokku täpselt
700 1,2-kilomeetrist ringi. See andis võistkonnale retroklassis auhinnalise 3. ja üldkokkuvõttes igati tubli 4. koha.
„Nii pikka võistlust pole võrridel minu teada veel
läbitud,“ tõdes Ilmar Kuusk. „Eks sõiduriista tuli ka
sõidu käigus remontida, aga kõik vajalikud varuosad ja
töövahendid olid kaasas. Aga üldiselt töötas masin väga
hästi,“ lisas ta.
meeliS Sõerd

Autokross

Läti autokrossi meistrivõistluste 4. etapil juuli keskel
osalesid edukalt kaks Mulgimaa autopilooti.
Jekabpilsi piirkonnas Pilskalni vastrenoveeritud trassil
olid oma meisterlikust ja auto vastupidavust proovile
panemast ka Heinar Lehtsaar Abja vallast ja Hannes
Tisler Mõisakülast. Kuna trass oli kõikide jaoks uus, siis
lugesid sõidukogemused ja julgus võtta riske. Kvalifikatsioonisõitudes said Mulgimaa mehed iga ringiga
enesekindlust juurde ja finaali lõpptulemus oli juba pidu
meie hoovis: Heinar Lehtsaar oli poodiumi teisel astmel,
Hannes Tisler lõpetas sõidu viiendana.
Meistrivõistluse punktide arvestuses on Heinar kolmandal ja Hannes üheksandal kohal. Ees on veel kaks
etappi.
uNo TiSler

17. IX 1936 – 8.VII 2016

LINDA KOIK

22.V 1936 – 8.VII 2016

OLAV PÄRNA

26. II 1962 – 3.VIII 2016

LOOLA GRENTS
26.VI 1926 – 6.VIII 2016

Mõisaküla linnavalitsus

ÕNNITLEME!
KATRE VESKI ja RAIDO
TALTS – 10. V sündis
perre poeg GERHARD.
Mõisaküla linnavalitsus

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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Pajumäe talu võõrustas
huvilisi

Päästjad külastavad
kodusid

Nii nagu esimesel üleriigilisel
avatud talude päeval eelmisel
suvel, külastas Abja vallas asuvat
Pajumäe piimandustalu sadu huvilisi ka tänavu 24. juulil toimunud teisel sarnasel ettevõtmisel.

„Eelmine kord oli katsetamine.
Nägime ära, kuidas selline ettevõtmine rahvale peale läheb ja olime
väga üllatunud, et nii palju inimesi
tuli. Täna on samuti väga palju
rahvast koos ja päev on läinud
hästi,“ kõneles Pajumäe talu peremees noortalunik Viljar Veidenberg
ajakirjanikuga vestlemiseks pisut
aega leides pärastlõunal. „Olime
hästi päevaks valmistunud ja terve
perega siin väljas. Kuna eelmisel
aastal sai kaup vahepeal otsa, siis
nüüd oli varuga võetud kohe,“ lisas
peremees.
Nagu mullugi, toimusid iga
kahe tunni tagant huvilistele ringkäigud, kus talu ajaloost kõneles
vanaperemees Arvo Veidenberg ja
tootmist tutvustas noorperemees
Viljar. Lapsed said taas ronida masinakabiinidesse ja laudas väikesi
vissisid silitada. Näha sai ka kõigest
mõne tunni vanust vasikat.
„Uuendusena panime tänavu
välja talu uue logo ja juhatavad
sildid, et kui inimesed autodega
tulevad, näevad nad kohe, kus
jalutada, kus tooteid maitsta saab,
kus hobuseid näeb jne. Ka uue
kombaini ajasime välja, mida
eelmisel aastal ei olnud,“ kõneles
Veidenberg.
Pajumäe talus on praegu ligi 80
lüpsilehma, karjas kokku ligi 180
veist. Hiljuti anti PRIAsse sisse
taotlus, et pankade nõusoleku
korral talule uus töötlemishoone ehitada. Vanad seadmed on
peremehe sõnul juba oma aja
ära elanud. Uutega saab hoopis
parema kvaliteediga asju teha.
„Ise tahaksime kasvõi järgmisel
aastal ehitama hakata, kui välja
veame. Piimasektorile paraku väga
ei taheta laenu anda. Meie saame
õnneks tänu mahetootmisele
hakkama. Kui ma vaatan, kuidas
teistel piimatootjatel läheb, siis meil
läheb ikka paremini,“ oli peremees
avameelne.
Enamik Pajumäe talu mahetooteid müüakse ökopoodides Tallinnas ja Tartus. Eelmise aasta lõpus

Pajumäe talu tunnustatud mahetoodetel oli avatud talude päeval pere koduselt müügilaualt ja
külmikust väga hea minek.
Foto: Meelis Sõerd.

hakkas talu oma toodangut ka Soome eksportima. Neid müüakse seal
Helsingi ökopoodides. Tegemist on
uue toote – võiõliga. „See on puhas
piimarasv – 99,6 protsenti. Võid on
kuumutatud niipalju, et vesi on
välja auranud ja muu valguline
osa põhja vajunud. Alles on jäänud
puhas rasv, mis seisab väga kaua.
Näiteks Inglismaal on see lausa
kultustoode,“ teab Veidenberg.
Võiõli pakid jõuavad Smartpostiga
Pajumäelt Helsingisse igati kvaliteetsena kohale nädalaga.
Kahe osaühinguna pakub talu
nagu aasta tagasigi tööd kokku
ligemale 15 inimesele: piimatootmisega tegeleb Pajumäe Piim OÜ
ja töötlemisega Pajumäe Talu OÜ.
„Oleme niipalju kosunud, et
oleme saanud lehmadele täiendavalt kallist lisasööta juurde osta.
Seetõttu annavad lehmad praegu
rohkem piima kui eelmisel aastal,“
selgitas Veidenberg. „Kuumutatud
rapsikooki oleme lehmadele ka
varem andnud, aga nüüd olemegi
jäänud andma, mistõttu saamegi
rohkem toodangut.
„Võrreldes mullusega on kas
see põhimõtteline muudatus, et
siis andsime mõned korrad kombinaati piima, aga nüüd enam mitte.
Kogu toodangust oleme ikka lahti
saanud, ehkki suvi on raske aeg,
sest piimatooteid niipalju ei osteta,“
rääkis peremees.
Viljandis müüakse Pajumäe
tooteid turuhoones ja kauplustes

Arno Kallas – 91

29. juulil tähistas oma 91. sünnipäeva Kaitseliidu Karksi malevkonna raudvara Arno Kallas.

Sellel tähtsal päeval tulid teda
koju Abjas õnnitlema Karksi MK
juhtkond ja endine võitluskaaslane
Enn Pinsel. Arno ise arvas oma käidud elust nii: „Vaadates ajas tagasi,
võin küll öelda, et tundsin ennast
Eesti riigi alustalast ühe pinnuna –
osalesin ja lõin kaasa, kus vajadus
oli. Kuigi aastad olid teinud oma

töö ja 80-aastane ei peaks enam
ka mööda metsi noorte meestega
võidu silkama, valmistas see mulle
heameelt, sest mul oli oma elueesmärk, kutsumus, ja selleks sai
Kaitseliidus tegutsemine.“
KL Karksi malevkonna pealik
nooremleitnant Ervin Tamberg, andes üle lillekimpu, soovis väärikale
vanahärrale veel kauaks tugevat
tervist.
Ants Kalam

Roheline Maja ning Mahewärk,
Abjas Popsi Köögis. Etteteatamisel
(telefonil 5664 1298) saab tooteid
osta ka otse talust.
Pajumäe talu peremees Viljar
Veidenberg tahab avatud talude
päeval osaleda ka järgmisel aastal.
„Isegi kui teised ei korralda, siis
meie ikka teeme,“ on ta optimistlik.
avatud talude päev on Pajumäel
kogu pere ettevõtmine: seekord
olid kauba degusteerimiseks väljapanekul ja müügil abiks peremehe
nooremad vennad ning ema, isa
rääkis talu ajaloost, Viljar Veidenberg ise oli ekskursioonijuht ja
peakorraldaja.
Pajumäe talu alustas tegevust
1989. aastal veisekasvatusega. 1995.
aastal alustati piima töötlemist.
2010. aastal hinnati talu Eesti parimaks mahetootjaks, 2012. aastal
Eesti parimaks tootmistaluks, rohemajanduse edendajaks ja Aasta
Taluks 2012.
Kõige värskem tunnustus talule
tuli aga tänavu 30. juulil Jänedal
toimunud talupäevadel. Esmakordselt korraldatud konkursil
„Parim talutoit 2016“ tunnistas
asjatundjatest žürii paari tosina
kandidaadi seast parimaks piimatooteks Pajumäe talus toodetava
mahekeefiri. See hinnati ka kõigi
kategooriate arvestuses tänavuseks
parimaks talutoiduks.
Meelis Sõerd

Tõsiste tuleõnnetuste jada ei taha kuidagi lõppeda ja
tules hukkunute arv kahaneda. Eelmise aasta jooksul
hukkus tules 50 inimest. Suitsuandur puudus 20 hukkunu majapidamises, 11 juhul oli suitsuandur küll olemas,
kuid ei olnud nõuetekohaselt paigaldatud.
Sellel aastal koputavad päästjad ligi 16 000 kodu uksele üle Eesti. Kodukülastuste eesmärgiks on aidata inimestel mõista, kui oluline on tuleohutus ning kuidas sellele
tähelepanu pööramine võib tõsta inimese elukvaliteeti
ja samas, kuidas selle eiramine võib elu jäädavalt muuta. Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid leiab
aset just kodudes, sest inimesed sageli ei märkagi enda
tuleohtlikke käitumisharjumusi ja ei oska õnnetusi ära
hoida. Päästjad on aga omaala spetsialistid, kes oskavad
kodu tuleohutusalaseid ohte märgata ja teie tähelepanu
sellele pöörata.
Kodunõustamisel vaadatakse üle küttekolded ja elektrisüsteemid, suitsuanduri õige asukoht ning testitakse
suitsuanduri korrasolekut. Nõustatakse, kuidas on kõige
ohutum ladustada küttematerjali jne. Kodukülastuse
käigus ei trahvita kedagi.
Kodust tuleohutust aitavad hinnata kodule lähima
komando kutselised või vabatahtlikud päästjad ning
regiooni päästeteenistujad. Nõustamisi viiakse läbi kuni
käesoleva aasta lõpuni. Kodukülastuse läbiviijad tunneb
ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava
töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida
helistades päästeala infotelefonile 1524.
Kodukülastajad võivad sattuda kõigi ukse taha. Oodatud on ka teadaanded päästeala infotelefonile 1524 või
kohalikule omavalitsusele abivajavast kodust. „Kindlasti
ei tohi ilmselgeid ohumärke – napsitamine ja toas suitsetamine, katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri
puudumine – ignoreerida. Ohust teatamisega näitate,
et hoolite nii endast kui ka oma kogukonnast,“ selgitab
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu.
„Kodu Tuleohutuks!“ on Päästeameti poolt 2007. aastal
ellu kutsutud tegevus eesmärgiga muuta Eestimaa kodud
tuleohutuks, andes nõu, kuidas elada nii, et tuleõnnetusi
ei juhtuks.
Päästeamet

Pehme mööbli parandus
Viljandi, Lossi 40.
Telefon +372 553 3058
KUULUTUSED
• KUTSELISE KORSTNAPÜHKIJA TEENUS Mulgimaal.
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine
ja küttekollete remont. Järjekorrad lühikesed.
Henno Sarv, tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa
tellimusi 2016. aastaks võtavad vastu kõik Eesti postkontorid.
Ajaleht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli), so. 11 numbrit aastas.
Lõuna-Mulgimaa (indeks 00927) jooksva kuu lehte 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

