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 Kakskümmend viis 
aastat on omavalitsus te-
gutsenud omavalitsuse õi-
gustes. Ühena esimestest 
omavalitsustest ühinesid 
Abja-Paluoja linn ja Abja 
vald  1998. aastal  üheks 
uueks omavalitsusüksuseks, 
nimega Abja vald. Need 
aastad on olnud töised. On 
olnud muresid ja rõõme. 
Kordaminekud ja rõõmud 
on aga kindlalt enamuses. 
Areng on olnud kiire, kuid 
paljugi ootab veel tege-
mist. Rõõmu teeb palju-
desse kodudesse jõudnud 
veevärk ja teede mustkatte 

alla viimine. Rõõmu teeb 
Abja Gümnaasiumi areng 
ja sportimisvõimaluste mär-
kimisväärne suurenemine. 
Noorte ja täiskasvanute 
tervisesse investeeringud on 
muljetavaldavad. Kultuuri-
maja välimus on kultuuri te-
gema ja kultuurist osa saama 
kutsuv. Võimalused loovaks 
tegevuseks on loodud meie 
endi poolt meile kõigile. 
Suurimaks ettevõtmiseks 
sellel aastal on pikalt ette-
valmistatud Tervisekeskuse/
Perearstikeskuse ehitus.  
Abja ja Abja-Paluoja ei saa 
mitte kunagi valmis, alati 

on vaja midagi ehitada, 
midagi luua. Sellel aastal 
on ka seadusest tulenev 
omavalitsuste ühinemine. 
Usume, et meie ühinemine 
heade naabritega Mulgi 
vallaks ei pane seisma mi-
dagi, mida on plaanitud. 
Uus omavalitsus käivitub 
ja toimib kindlasti mitte 
halvemini kui seda  neli 
omavalitsust on siiani toimi-
nud. Meie piirkondi rikas-
tavat erinäolisust tuleb aga 
kindlasti hoida ja arendada. 
Meie arengumootoriks 
on noorte erksus ja vana-
de kogemus. Koostöö on 

meid toonud siia kus me 
oleme ja viib kindlasti ka 
edasi. Loovus, uhkus meie 
tööst  ja nooruslikkus hin-
ges on meie edu aluseks. 
 Usume Abja ja Abja-Paluoja 
inimestesse, usume Mulgi 
valda! 

Õnne ja edu meile kõigile!

Peeter rahnel    
Abja vallavanem 

Villu Võsa
Abja vallavolikogu 

esimees

Abja vald ja Abja-Paluoja linn 25 aastat 
omavalitsusliku haldusüksuse õigustes

Volikogu esimees Villu Võsa ja vallavanem Peeter Rahnel

Abja kultuurimaja tuledesäras

Alati vallatud Meelespea memmed

Sissevaade Abja kultuurimaja tegemistesse
Külalisele, kes esmakord-

selt Abja-Paluojale saabub ja 
kultuurimaja otsib, on mul 
üks lihtne soovitus – vaadake 
lihtsalt tee äärde, meie majast 
ei ole võimalik mööda sõita! 
Tõesti: uhke ehitis on viima-
sel paaril aastal saanud uue 
fassaadivärvi, trepikatte ja 
tarviliku kivisillutisega platsi 
maja ette. Värskendused ei jää 
vaid õue, sest eelmisel aastal 
alustasime lava valguspargi 
uuendamisega, mis tõi meid 
hoobilt kaasaega. Teha on veel 
palju ja selge on see, et kõike 
korraga ei saa, ent järjekindel 
töö viib sihile. Püüdleme ikka 
paremate tehniliste-  ja olme-
tingimuste poole, et meelitada 
meie majja tippkultuuri ja 
samas teha publikul ning 
taidlejatel siinviibimine mõ-
nusamaks. 

Hetkel töötab Abja kultuu-
rimajas 14 huviringi kokku 
üle 200 regulaarse osalejaga. 
Lausa 6 ringi on suunatud eri 
vanuses lastele ja noortele. 
Juubilare-huviringe on sel 
aastal palju: klubi Meelespea, 
kapell De La Rosa ja mem-
mede tantsurühm Meelespea  
tähistavad üheskoos 25. te-
gutsemisaastapäeva, naiskoor 
Õbeäidsme saab 5-aastaseks, 
laste näitering Chipolino  10 
ning ansambel Viisivakk tähis-
tab väärikat 50. juubelisünni-
päeva. Kord kuus käivas koos 
nii Abja mälumängust osavõt-

jad kui ka klubi Meelespea.
Ringide kõrgetasemelist 

tööd on märgatud ja hinnatud 
nii maakonnas kui vabariigis: 
Abja EHH-Teater (juhendaja 
Andres Linnupuu) on noppi-

nud auhindu 2016. aasta har-
rastusteatrite riigifestivalilt, 
maakondlikult teatripäevalt 
ja XVI Külateatrite festivalilt 
ning pälvis Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupi 

tunnustuse Pärlipidu 2016 
üritusel. Ka noored teatrite-
gijad on tublid: lasteteater 
Chipolino (juhendajad Viive 
Niinemäe ja Ruth Mõttus) 
tõi 2016. aasta „Väikese lava“ 

festivalilt koju Väikese Vaala 
nimelise auhinna. Koor ja tant-
surühmad osalevad igal aastal 
Viljandimaa laulu-ja tantsu-
peol ning üle aasta toimuval 
Mulgi peol, mis 2018. aastal 
saabubki meie õuele – Halliste 
kihelkonda Abja-Paluojale. 
Suhted Nauksene ja Ruhja 
isetegevuslastega on taas soo-
jenenud, külastame üksteist 
tähtpäevadel, samuti hoiame 
sidet naabervaldade kultuuri-
majade ja huviringidega.

Kõige eelneva valguses 
on selgemast selgem, et suu-
rim varandus meie majas on 
ikkagi inimesed. Eelkõige 
ringijuhid, kes oma energia ja 
ideedega teisi kaasa tõmbavad 
ja tegudele utsitavad, samuti 
kogemustega isetegevuslased 
ja uued tulijad. 

Hea meel on näha kasva-
vat koostegemise vaimu kõiki-
de Abja valla allasutuste vahel, 
mille tulemusena on teoks 
saanud näiteks jüriööjooksud, 
lastekaitsepäev, jaaniõhtu 
tähistamine ja loomulikult 
Abja suvepäevad.  Suursünd-
museks kasvanud Abja suve-
päevadest on saanud aasta 
oodatuim aeg, mis 2016. aastal 
ulatus lausa neljale päevale, 
tuues uuendusena kaasa po-
pulaarsed kodukohvikud ning 
rohkelt sporti, mille hulgas 
ka ülimalt vaatamänguline 
paadiralli. Meie lavalaudadele 
olgu siis siseruumis või õues 

on jõudnud Eesti tippartistid-
meelelahutajad: Curly Strings, 
Tanel Padar & The Sun, Karl 
Erik Taukar Band, Nele-Liis 
Vaiksoo, Hedvig Hanson, 
Marko Matvere. Neist viima-
ne astus seni Abja-Paluojale 
püstitatud suurimale lavale 
20. augustil 2016.

Kuigi järjest selgemaks 
saab, et sündmusi korralda-
des ja läbi viies konkureerime 
pidevalt kogu vabariigiga tänu 
asjaolule, et väljaliikumine on 
kiire ja kerge, tahame pakkuda 
kvaliteetseid vaba aja veetmi-
se võimalusi jätkuvalt kodu 
lähedal.

Ringi reisivad teatrid nagu 
Vana Baskini teater ja Viljandi 
Laste- ja Noorteteater Reky 
on saanud headeks tuttava-
teks, pakkudes uuslavastusi 
meile kohe pärast esietendusi. 
Koostöö Eesti Kontserti sarja 
„Muusika Eestimaale“ raames 
on olnud võimalik kuulata 
nii tipptasemel klassikalist 
muusikat näiteks Rein Ran-
napi esituses kui ka kergemat 
väärtmuusikat Andre Maakeri 
või Riho Sibula repertuaarist. 

Järgmisel aastal, kui Eesti 
Vabariik saab 100-aastaseks, 
tähistab Abja kultuurima-
ja oma 60. juubelisünnipäe-
va. Kohtumisteni koduvalla  
üritustel!

tiiu sommer
Abja kultuurimaja  

juhataja
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Abja spordikeskus on 
olnud alates selle rajami-
sest pidevas arengus. 2010. 
aastal valmis hoone kor-
pus ja avati käsitööklassid. 
2012. aastal jõuti töödega nii 
kaugele, et Abja sai endale 
esmakordselt tänapäevase 
täismõõtmetes spordisaali. 
2014. aastal ehitati valmis 
kauaoodatud  kaasaegne 
kahe basseiniga ujula. Kes-
kuse viimane väljaehitama-
ta osa valmis 2016. aastal, 
kui avasime külastajatele 
uue ja avara jõusaali. Li-
saks on ujula vahepealsetel 
aastatel saanud täiendust 
erinevate saunade (aroomi-
aurusaun, auru-soolasaun) 
ja mullivanni näol, mis on 
kujundanud ujulast väike-
se veekeskuse. Abjakatel ja 
lähipiirkonna inimestel on 
koht, kus saab tänu mitme-
kesistele võimalustele ühe-
aegselt sportida, lõõgastuda 
ja tervist kosutada. Loomu-
likult ei ole töö sellega lõp-
penud. Uued mõtted ning 
ideed vajavad elluviimist. 
Peatselt rajame mängude-
väljakule skatepargi, mis an-
nab amortiseerunud platsile 
uue hingamise. Selle kohta 
on olemas projekttoetuse 
positiivne otsus PRIA poolt. 
Lisaks rajame sinna täien-
davalt puitkattega korvpal-
liväljaku. Täiustamist vajab 

terviseradade märgistus (sh 
kasutamiseks suvisel perioo-
dil). Selleks on planeeritud 
parki staadionilt alguse saav 
discgolfi rada. See on suure-
pärane aktiivne meelelahu-
tus, kus värskes õhus oma 
oskusi arendada. Ühtlasi 
otsime erinevaid võimalusi 
staadioni renoveerimiseks. 
Eesmärgiks on staadioniring 
katta tartaankattega. Tulene-
valt vajadusest infokeskuse 
järele, mis piirkonna või-
malusi tutvustaks, oleme 
PKT taotlusvooru esitanud 
projekti Nuia tee 1a hoone 
väljaarendamiseks mõtte- ja 
meelaarenduse kojaks. Sin-
na planeeritud tegevustoad 
(virtuaalreaalsus, bowling 
jne) pakuvad tegevust igas 
eas külalisele. Ühtlasi saab 

sealt edaspidi laenutada eri-
nevaid tarvikuid, nt suusad, 
jalgrattad, discgolfi kettad, 
rulad jms. Kõik see kokku 
loob ühtse terviku ja uue 
hoo turismi arengule Abja 
piirkonnas. 

Tänaseks loodud tingi-
mused on andnud meile 
võimaluse korraldada ja 
võõrustada spordivõistlu-
seid, mis annavad kohalike-
le võistlusväljundi ja loovad 
meist väljapoole tuntust. 
Mulgi Suusamaraton on küll 
mitmel järjestikusel aastal 
lumepuuduse tõttu vahele 
jäänud aga korraldusmees-
kond on igal aastal ooteval-
mis. Ilusaks traditsiooniks 
on saanud Abja gümnaa-
siumist sirgunud sportlase 
V. Külveti mälestusvõistlus 

kergejõustikus. Võrkpal-
lisõpradele on maiuspalaks 
kevadine võrkpalliturniir 
“MulgiPall”, mis toob meile 
külla rohkem kui 150 sport-
last üle Eesti. Keskuse tuge-
va koostöö tulemusel Eesti 
Tõstespordiliiduga leiavad 
juba märtsikuus aset Eesti 
noorte meistrivõistlused 
tõstmises U18.  Lisaks veel 
hulgaliselt maakondlikke ja 
üleeestilisi koolispordivõist-
luseid. Võistlused annavad 
meie noortele sportlastele 
juurde tahtmist ja motivat-
siooni, samuti õpetavad 
neid eesmärgipõhiselt te-
gutsema. Tugevaid esitusi 
näitavad teiste seas nii korv-
pallinaiskond, saalijalgpalli 
võistkond kui ka Abja/Hal-
liste võrkpallinaiskond.  

Spordikeskus pakub või-
maluse valida enam kui 
15 erineva treeningu va-
hel. Klassikalised spordi-
alad: erinevad pallimän-
gud (võrk-, jalg-, korvpall) 
kergejõustik, ujumine ning 
raskejõustik/tõstmine. Li-
saks on valikus veel mitmeid  
rühmatreeninguid: zumba, 
bodyArt, vesiaeroobika, 
taipoks, showtants. Beebi-
de ja väikelaste ujutamine. 
Järgmisel hooajal plaanime 
kindlasti laiendada spor-
dialade valikut ja soovime 
inimestele pakkuda uut 
ja huvitavat oma vaba aja 
sisustamiseks. Teadlikuse 
tõstmiseks on plaanis eri-
evate info- ja õppepäevade 
korraldamine. 

Abja spordikeskus on 
omas valdkonnas kasvanud 
tubliks tegijaks üle Eesti. 

Meie poolt pakutavat hinna-
takse kõrgelt. Sellele annab 
tõestust meid külastavate 
spordilaagrite arv. Suve 
jooksul leiab meie juurde tee 
rohkem kui 400 sportlast eri-
nevatelt aladelt. Tõsiasjaks 
on seegi, et aasta esimeste 
kuudega on broneeringud 
tehtud ja suurele osale soo-
vijatest peame äragi ütlema. 
Abja spordikeskus jätkab 
tööd, et pakkuda piirkonna 
inimestele senisest veelgi 
paremaid teenuseid ning on 
oma meeskonnaga aluseks 
spordialade järjekindlale 
arengule. Meil on, mille üle 
uhkust tunda!

imre Jugomäe 
Abja spordikeskuse 

juhataja

Abja Spordikeskus
Abja lehekülg

2016. aasta sügisel alus-
tas Abja gümnaasiumis 
kooliteed 215 õpilast, güm-
naasiumiosas 67. Hetkesei-
suga õpib Abja gümnaa-
siumis 115 tüdrukut ja 97 
poissi. 

Gümnaasiumis on õpi-
lastel võimalik valida kolme 
õppesuuna vahel: meedia- 
ja majandus, sisekaitse ja 
sport. Meedia ja majanduse 
õppesuuna eesmärgiks on 
anda õpilastele teadmisi 
majanduse alustest ja et-
tevõtlusest, turundusest 
ja äriplaani koostamisest, 
mida õpetab noor TÜ äri-
juhtimise magister.

Koolimeedia kursuse 

raames õpitakse tundma 
ajakirjanduse põhialuseid 
ja õpilased aitavad toime-
tada koolilehte Kadakas. 
Praktilise meedia kursusel 
õpetatakse kasutama fil-
mi- ja fototehnilisi vahen-
deid.  Spordisuund on 
loodud meie kooli eripä-
ra arvestades ning pakub 
väga häid ja mitmekülgseid 
sportimisvõimalusi uues 
spordikompleksis. Oluline 
rõhuasetus on üldkeha-
lisel ettevalmistusel ning 
füsioloogia põhitõdedel. 
Valikainena õpetatakse 
nendel suundadel kolman-
da võõrkeelena saksa keelt. 
Sisekaitsesuuna valikained 

on piirivalve- ja politsei-
õpetus, päästeõpe. Sõltu-
mata õppesuuna valikust 
läbivad kõik õpilased nii 
uurimistöö alused kui ka 
riigikaitseõpetuse, huvi-
lised saavad valida draa-
maõpet, autoõpetust ja 
robootikat.

Abja gümnaasiumis an-
takse konkurentsivõimelist 
haridust,  valdav enamus 
põhikooli lõpetajaid jät-
kab edukalt haridusteed 
gümnaasiumis ja kutse-
õppeasutuses. Gümnaa-
siumilõpetajatest suur osa 
jätkab õpinguid erinevates 
kõrgkoolides, aastal 2016 
57% ja kutsehariduskeskus-

tes omandamaks soovitud 
eriala.

Hingehariduse, kultuu-
riliste ja kõlbeliste väärtuste 
kujunemisele aitab kaasa 
aine- ja huvialane tunni-
väline tegevus. Õpilastel 
on võimalus osaleda tasuta 
huviringides. Koolis tegut-
sevad mudilas-, poiste-, 
laste- ja noortekoor, kes 
kõik esinesid XXVI laulu-
peol „Aja puudutus. Puu-
dutuse aeg!“ Valikuterohke 
huvitegevuse tulemiks on 
edukad esinemised Vil-
jandimaa teatripäevadel 
(Grand Prix), vabariiklikul 
kooliteatrite festivalil, au-
hinnalised kohad Viljandi-
maa animafilmifestivalidel 
jne.

Hea spordibaas on loo-
nud võimalused õpilastele 
ja kogu personalile aktiiv-
seks mitmekesiseks sportli-
kuks tegevuseks. Spordihu-
vilised saavad valida järg-
miste treeningute hulgast 
endale sobiva: korv-, võrk- 
või jalgpall, kergejõustik, 
ujumine, sportmängud ja 
tõstmine. Õpilaste seas on 
palju tublisid sportlasi, kes 
on edukalt osalenud mit-
metel spordivõistlustel nii 
maakonnas kui vabariigis. 

Kool hoiab au sees Valter 
Külveti mälestust, korral-
dades igal aastal tema nime 
kandvat traditsioonilist 
kergejõustikuvõistlust.

Koolipere ja oma kooli 
tunde kujundavad tradit-
sioonilised  ühisüritused, 
näiteks sügisene tervise-
päev, advendikontserdid, 
jõululaat, Hans Leplandi 
nimeline peastarvutamise 
võistlus, maastikumäng 
„Keeristorm“, kooli mälu-
mäng 5. – 12. klassi õpilas-
tele ja Tähekese viktoriin 
1. – 4. klassi õpilastele, iga-
aastane õpilaskonverents, 
kus esinevad ka A. Tiide-
bergi nimelise koduloouu-
rimuste konkursi parimad. 

Mälestusi on jäädvus-
tatud filmidena (V. Külvet, 
H. Einer, L. Lepland), uuri-
mistöödena (P. Lehesmets, 
A. Tiideberg).

Õpilased on tulemusli-
kult esinenud vabariiklikel, 
maakondlikel ja piirkondli-
kel ainealastel võistlustel ja 
konkurssidel (matemaati-
ka-, keemia-, ajaloo- ja bio-
loogiaolümpiaadid, HITSA 
üleriigilised õpilastööde 
käsitööalased konkursid, 
Mulgi pähkel, Nuputa, 
õpioskuste olümpiaad, es-

seekonkursid MINU RIIK, 
MINU EESTILE, Koidulau-
lik, Pähklipureja jne).

Igal aastal valitakse aas-
ta õpilane, millega kaasneb 
rahaline preemia. Hea kol-
leegi preemia saajat auta-
sustatakse meenega. Neljal 
viimasel aastal on esitatud 
aasta õpetaja kandidaate 
Haridus- ja Teadusminis-
teeriumile. 

Abja hariduseleu 100 tä-
histasime õpilaskonverent-
siga, millest võtsid osa meie 
vilistlased ning ümarlauas 
meenutasid hea sõnaga 
õpinguaastaid Abja koolis. 
Abja gümnaasiumi vilist-
laskogu loodi 2014. aastal. 
2017 jaanuaris andsid 5 
vilistlast projekti „Tagasi 
kooli“ raames huvitavaid 
tunde 9. – 12. klassile. 

Kooli missiooniks on 
elus edukalt ja sotsiaal-
selt toimetulev, loovuse-
le orienteeritud inimese 
arendamine. Visiooniks on 
õpilassõbralik, jätkusuutlik 
ja uuendusmeelne kool.

sirJe renter
Abja gümnaasiumi 

direktor

Abja gümnaasium täna

Abja ujula on avamisest saati populaarne

Abja gümnaasiumi sisekaitsesuuna õpilased välilaagris

Eesti Tõstespordiliidu president Ain Põder ja treener 
Enn Raieste innustamas enne jõukatsumist noori tõst-
jaid Abja spordikeskuse uues jõusaalis
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Esimene Euroopa vaba-
tahtlike teenistuse hooaeg  
Abja-Paluojal, mida toetas SA 
Archimedes noorteagentuur 
Erasmus+ programmist, on 
lõppenud. Kaks siin teeninud 
vabatahtlikku   – Valentina 
Graziuso ja Iva Žůrková on 
jõudnud tagasi oma kodu-
desse ja elavad seal sisse oma 
igapäevaellu. 

Iva Žůrková viis ellu vii-
mastel siinviibitud nädalatel 
oma initsiatsiivprojekti, ava-
des 19. jaanuaril fotonäituse 
„Minu aasta Eestis“. Sellele 
sündmusele kogunes niivõrd 
palju rahvast, et kultuurimaja 
väike saal sai pilgeni täis. 
Pärast näituse tutvustamist 
sai tubane tegevus otsa ning 
kultuurimaja ees oli võimalik 
näha tuleteatri Zerkala eten-
dust. Tänaseks on fotonäitus 
koos Ivaga rännanaud tema 
kodulinna Olomouci ühte 
kohvikusse ning liigub sealt 
loodetavasti edasi ka Pra-

hasse. 
Iva lahkumispeol 2. veeb-

ruaril olid head aega ütlema 
ja kinke vahetama tulnud 
paljud, kellega ta siin elades ja 
töötades kokku puutus. 

Täname mõlemat vaba-
tahtlikku siinviibitud aja eest, 

mil nad rikastasid meie kogu-
konda uute mõtete ja tegude-
ga. Aitäh ka kohalikele, kes 
täitsid projektis mõnd rolli 
või avasid vabatahtlikele oma 
kodud ja südamed. 

tiiu sommer
Abja kultuurimaja 

juhataja
EVS vastuvõtva organi-

satsiooni koordinaator

18.01.2017
1. Arutati korraldatud jäätmeveo küsimusi.
2. Arutati sotsiaalküsimusi ja kinnitati riigi tegevusvarudest eralda-
tud konservide jagamise kord.
3. Kehtestati Abja Päevakeskuse, Abja Noortekeskuse, Kamara Kü-
laseltsi, Penuja Külamaja kasutamistasud.
4. Arutati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

30.01.2017
1. Kinnitati „Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ 
omafinantseering.

abJa VallaVoliKogu

abJa VallaValitsus

omaValitsusKrooniKa

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

MÄLESTAME
TOOMAS KÕPP 
28.11.1953– 23.01.2017 

Abja kultuurimaja tegemised 
veebruaris-märtsis
Näitused I korruse fuajees: veebruaris-märtsis Ülle Rosenbergi 
Mulgi aabitsa illustratsioonid.
24.02 Eesti Vabariigi 99.aastapäeva ja Abja-Paluoja linna ja 
Abja valla 25.aastapäeva tähistamine.
           kell 10.00 Hommikukohv. Filmihommik.
           kell 11.00 Pidulik kontsert-aktus. Abja valla 2016. a 
            kokkuvõte ja paremate tunnustamine.
06.03 kell 17.00 Abja muusikakooli orkestriosakonna õpilaste 
kontsert.
07.03 kell 17.00 Abja muusikakooli I klassi õpilaste kontsert.
09.03 kell 18.30  Abja mälumängu V voor.
10. 03 kell 19.00 Eesti Kontserti kontserdisari „Muusika Eesti-
maale“  kontsert „Sheakespeare ja muusika“  Pilet 5.-/ pensio-
när, õpilane 3.-
11.03 kell 11.00 Abja lahtised meistrivõistlused males.
13.03 kell 14.00–14.30 Altai Palsami, Zivitsa õli ja Ortoflexi 
müük.
23.03 kell 10.00 Mulgimaa laste folklooripäev.
16.03 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
20.03 kell 19.00 Vana Baskini Teateri etendus „Täna algab uus 
elu“. Pilet 15.-/õpilane, tudeng, pensionär 13.- . 
25.03 Naiskoor „Õbeäidsme“ 5 aastapäeva tähistamine
          kell 06.00 Päikesetervitus. Kogunemine Abja kultuurimaja
           juures
         kell 17.00 Kontsert Abja kultuurimajas.
30.03  kell 10.00 Viljandimaa noorema-, kesk- ja vanema  
kooliastme teatripäev.

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

26.01.2017 toimunud istungil:
1. toimus valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine.
2. anti nõusolek Abja Vallavalitsusele valla eelarvelistest vahendi-
test MTÜ Noor-Abja projekti „Stuudioruumide renoveerimine ja 
sisustamine“ kaasfinantseerimiseks;
3. muudeti Vallavolikogu varasemaid määrusi ja otsuseid;
4. Anti nõusolek Abja Vallavalitsusele 4-toalise korteri ostmiseks 
teenistuspinnaks.

Liina Järvelaht ja Kalev Raska 12.01.2017 

sündis poeg RASMUS

Kadi Puidet ja Taavi Teearu 17.01.2017 

sündis poeg RIIKO 

Õnnitleme pisipere 
sünni puhul!

Õnnitleme eakaid hällilapsi
AINO TOOMET   96
HELJU LIESMENT 90
HELJU SÄREV  88
VIRVE KÕIV  85
JUTA-LILIAN TEETSO 85
ELFRIDE KOLLIST 84
MARTIN REILSON 84

LAINE-MERELLE MASPANOVA 83
ENDLA TIRGO   83
ADA URUS   83
IVAR MASPANOV  82
VALLI PULK   82
ALDONA PTAŠNIK  82
ANNI JÄRVE   81

SULEV KALDMA  81
LIDIA SIBRITS  80 
SILJA KAROTAMM 75
SULEV SAAR  75
RAIVO-ADO ALLIK 75
AIME KANGUR  70
JUHAN LEHISTE  70

3. märtsil  algab tasuta 
soome keele kursus algajale, 
maht 50 kontakttundi, õpe-
taja Maria Peep.

MTÜ Abja Koolituskes-
kus www.abjakoolitus.ee  
korraldab kursuse  Euroopa 
Liidu ja Eesti riigi rahasta-

tud Eesti Vabaharidusliidu 
projekti „Prioriteetsete võt-
mepädevuste arendamine 
2016–2019“ raames. Tasuta 
kursuse peamine sihtgrupp 
on madala haridustasemega 
täiskasvanud elanikud (sh 
üldkeskharidus ja aegunud 

kõrgharidus), majandusli-
kult mitteaktiivsed puuetega 
inimesed, mittetöötavad 
töövõimetuspensionärid. 
Kursus algab reedel 3. märt-
sil kell 17.15 Abja päeva-
keskuses. Palume eelnevalt 
registreeruda e-posti aad-

ressil sirjerist@gmail.com.  
Info telefonil 5811 8872 Sirje 
Rist, koolitusjuht.

Esimene vabatahtliku teenistuse 
hooaeg Abja-Paluojal on lõppenud

eelmisel aastal osaleti 
looduskaitse seltsi üritustel 
369 korral ja lisaks veel ar-
vukalt loodusfoto näituste 
külastajaid.

Keeruliseks kujunes Ruh-
nu saare külastus. Sinna ei 
jagunenud  korraga sõiduks 
pileteid, vaid kolme sõiduga 
said huvilised saarega tut-
vuda. 

Väga huvitav oli Karjala 
reis mis toimus augustis.

Septembris kutsusid meid 
külla Pärnu osakond ja koos 
võõrustasime Manija saart. 

Külastasime Matsalu Loo-
dusfilmide Festivali ja osale-
sime seltsi 50. aastapäevale 
korraldatud kokkusaamisel 
Eesti Rahva Muuseumis. Oli 
veel väiksemaid ettevõtmisi 
Abjas ja selle ümbruses.

Sellel aastal on kavas 22. 
aprillil loodusretk Matsallu 
ja Lääne-Eesti rannikule.  
Reisil vaatame kevadist lin-
nurännet giidi juhendamisel 
Matsalus. Külastame Puh-
tu-Laelatu looduskaitseala, 
Kõmsi kivikalmet, Hanila 
muuseumi, Vatla maalinna, 
Varbla mõisa ja kalakasvatust 

Varblas. Käime Tõstamaal 
Levaroti mäel. Sellele sõidule 
ootame ka lapsi, kuna sõidu 
tasu jääb alla 10 euro.

Üheks põnevamaks su-
vereisiks, 5.–11. august, ku-
juneb sõit Valgevenesse. 
Külastame Minski, Gomeli, 
Soligorski linnu ja ka Pripjati 
rahvusparki ja Berezinski 
biosfääri kaitseala. Seitsme 
päevase sõidu maksumus on 
416 eurot, mis sisaldab maju-
tust koos hommikusöögiga, 
viis lõuna ja üks õhtusöök, 
rahvusõhtu koos söögi ja  
folklooriga, ekskursioonide 

ja sissepääsude piletid, viisat 
ja reisikindlustust. Ööbimine  
hotellides kahekohalistes 
tubades.

Kavas on kolmepäevane 
sõit juuli algusel kus külas-
tame Rundale lossi ja Lääne 
Lätimaad.

Sel lel  suvel  püüame 
koristada Maru koolimaja 
asukoha ja sinna paigutada 
mälestuskivi Agnes Taarile.

Seltsi tegevusest annavad 
teada meie aktivistid.

rein mägi
   

Ülevaade looduskaitse seltsi tegemistest

Soome keele kursus

Abja lehekülg

Hetk lahkumispeolt (vasakult) Ülle Rõigas, Tiiu Sommer, Iva Žůrková Foto: Keijo Koort
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Mõisaküla linnavOlikOGU

26. i 2017 toimunud istungil:
• otsustatti taotleda Mõisaküla linna munitsipaalomandisse Kase tn. 
11 asuv maa-ala (ca 3800 m²) elamumaana;
• toimus Mõisaküla linna 2017. aasta eelarve esimene lugemine;
• võeti määrusega vastu volikogu esimehele ja liikmetele ning ko-
misjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvitise maksmise korra 
kohta;
• otsustati muuta Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendit;
• otsustati määrata Mõisaküla linna 2016. aasta majandusaasta aru-
ande auditeerijaks FIE Indrek Kruhbergi Audiitoriteenused audiitor 
Indrek Kruhberg;
• otsustati anda OÜ-le Annor Group üheks aastaks (kuni 4. I 2018) 
üürile Kiikre tn 13 asuvad äriruumid (saun);
• otsustati garanteerida Mõisaküla linna osalemine aastatel 2018-
20120 Mulgi Elamuskeskuse (Sooglemäe, Ala küla, Helme vald, 
Valgamaa) rajamise omafinantseeringus osalemise suuruseks kuni 
11 297 eurot.  

omaValitsusKrooniKat

HallisTE vallavaliTsUs

16. i 2017 toimunud istungil:
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• otsustati hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
• otsustati eeskostetava kinnisasja võõrandamine ja sellele turuhinna 
määramine;
• otsustati hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine;
• otsustati maa riigi omandisse jätmise kohta arvamuse andmine, 
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;
• otsustati ehitusloa väljastamine eraisikule;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes;
• tehti ettepanekuid 2017. aasta eelarve täiendamiseks ja paranda-
miseks.

30. i 2017 toimunud istungil:
• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll;
• kinnitati jaanuarikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• otsustati tugiteenuse osutamine raske ja sügava puudega lastele;
• otsustati hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
• lahendati eraisikute avaldusi  jäätmekäitluse küsimustes.
    

Mõisaküla linnavaliTsUs 

18. i 2017 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja jaanuarikuu vajaduspõhine peretoetus 9 perele 
kokku summas 585 eurot.;
• lahendati sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekande korralda-
misega seotud avaldusi;
• määrati projekteerimistingimused vee- ja kanalisatsioonitorustike 
projekteerimiseks Pärnu tn-l;
• määrati ja maksti välja jaanuarikuu toimetulekutoetused 11 taotlejale 
kokku summas 2801,44 eurot. 

Mõisaküla linnavalitsus

MÄLESTAME

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

IVO VEINIKIVI 
23. I 1958 – 21. I 2017

LEMBIT KORNIS 
25. XII 1933 – 9. II 2017 

Halliste vallavalitsus

GUNNAR MÕTTUS 
29. I 1956 – 7. I  2017

eesti Vabariigi valitsus 
kinnitas abja, halliste ja 
Karksi valla ning mõisaküla 
linna ühinemisel tänavu 
oktoobris tekkiva liitvalla 
nimeks mulgi valla.

Valitsus kinnitas 31. jaa-
nuaril kokku seitsme tänavu 
sügisel moodustuva liitvalla 
nimed, mille üle kohanime-
nõukogu oli rahulolematust 
avaldanud. Kaks nime kin-
nitati sellisena nagu ühi-
nevad omavalitsused olid 
soovinud. Üks neist on Abja, 
Halliste ja Karksi valla ning 
Mõisaküla linna liitumisel 
tekkiv Mulgi vald. 

Valitsus kaalus enne ot-
suse tegemist nii kohani-
menõukogu ettepanekuid 

kui omavalitsuste endi arva-
musi. Riigihalduse minister 
Mihhail Korb avaldas pres-
siteate vahendusel usku, et 
tehtud valikud said võimali-
kest parimad.

K o h a n i m e n õ u k o g u  
leidis, et Abja, Halliste ja 
Karksi valla ning Mõisaküla 
linna ühinemisel loodavale 
omavalitsusele valitud nimi 
on geograafiliselt ja kultuu-

rilis-ajalooliselt eksitav, sest 
hõlmab vähem kui pool 
ajaloolise Mulgimaa terri-
tooriumist. Seetõttu tehti 
valitsusele ettepanek lisada 
nimele hargtäiend, näiteks 
Lääne-Mulgi või Abja-Mul-
gi. Samuti peeti sobilikuks 
omaaegsetest kihelkonna-
nimedest lähtuvat Halliste-
Karksi nime.

Liitujad rõhutasid see-
vastu oma selgituses, et  
sõnadel „Mulgi“ ja „Mulgi-
maa“ tuleb vahet teha ning 
Mulgi nimi toetab kohani-
meseaduse nõuet, mille järgi 
tuleb eelistada paikkonnas 
tuntud ja levinud nime. 
Mulgimaa südameks saab ni-
metada just kunagist Halliste 
ja Karksi kihelkonda.

Valitsus kinnitas Mulgi valla nime

euroopas levib nii mets- 
kui kodulindude hulgas 
eriti ohtlike loomataudide 
hulka kuuluv ravimatu lin-
nugripp. eesti veterinaar- ja 
toiduamet kutsub üles valv-
susele.

Eesti jahimeeste selts tea-
tas oma kodulehel, viidates 
veterinaarametile, et maa-
konna veterinaarkeskust 
tuleks teavitada vähemalt 
viie värske veelinnukorjuse 
leidmisest või kui on tuvas-
tatud ebatavaline veelindude 
suremine umbes saja meetri 
kaugusel mererannast. 

Samuti tuleks ametile 
teada anda, kui on leitud 
kümme või enam lähestikku 
asuvat surnud metslinnu 
värsket korjust.

Lindude gripp on väga 
nakkav ja ägedalt kulgev 
lindude viirushaigus. See 
kuulub eriti ohtlike looma-
taudide hulka, sest põhjustab 
lindude massihaigestumist, 
suurt suremust ning ulatus-
likku majanduskahju.

Lindude gripile on vas-
tuvõtlikud kõik kodu- ja 
uluklinnud. Nakkusallikaks 
on haiged või haiguse läbi-
põdenud viirusekandjad. 
Nakatumine toimub seede-
trakti või hingamisteede kau-
du. Haigust ei ole võimalik 
ravida.

Gripiviirust kannavad 
looduses metslinnud – pea-
miselt veelinnud, kellelt 
võivad nakkuse saada ko-
dulinnud, eelkõige kodu-
veelinnud, nagu haned ja 

pardid. Metslindude hulgas 
levib viirus valdavalt ilma 
nähtavate haigustunnusteta, 
kuid kõrge patogeensusega 
viirustüved põhjustavad 
tervisehäireid ka neil.

Praegu Euroopas levinud 
viirustüvi H5N8 ei ole tea-

daolevalt inimesele ohtlik. 
Seni ei ole Euroopas haigus-
te ennetamise ja kontrolli 
keskuse andmetel inimeste 
seas registreeritud ühtegi 
haigusjuhtu. Selle keskuse 
hinnangul on risk inimeste 
jaoks väga väike.

Euroopas levib tappev linnugripp

Õnnitleme eakaid 
sünnipäevalapsi!
 Halliste valla aukodanik 
 HELBE KARP       70
 HILDA BERNHARDT     85
 MILVI TASUMÄE          84
 HILJE TAMM          82
 ALVI RANG                  81
 ELLE EISEL                 70

Halliste vallavalitsus

Mõisaküla linna aukodanik 
   HELLE-LIIS MÄNNIK        75
   JAAN LENSMENT                 88
   JUTA-IRENE VILI                 84
   ALEKSANDRA LEPIKSON   81
   MAIRE POST                       75
   MILDI PREIMANN               75
   VIZMA KUUSK                     70
                             Mõisaküla linnavalitsus

7. veebruaril kella 20.55 ajal põles Halliste vallas Üle-
mõisa külas elumaja korstnas tahm. Päästjad summutasid 
põlengu pulberkustutiga. Elanikul oli ette näidata korst-
napühkija 2013. aastal tehtud töid tõendav akt. See, kas 
ka vahepealsel ajal korstent oli pühitud, jäi selgusetuks. 
Päästjad juhtisid tähelepanu, et kütteseadmeid lõhkuvate 
tahmapõlengute ärahoidmiseks tuleb korstent ja kütte-
seadmeid puhastada vähemalt kord aastas, kuid vajadusel 
ka tihedamalt.

8. veebruaril kella 14.59 ajal käisid päästjad Halliste 
vallas Kaarli külas politseil abis järvejääst kätte saamas 
tõenäoliselt varem uppunud inimest. Surnukeha lõigati 
saagide abil jääaugust välja.

lõuna PäästeKesKus

112

mõisaKÜla  
KultuurimaJas 
• 24. II kl 13 eesti Vabariigi 
99. aastapäeva kontsert. Esi-
nevad Mõisaküla bigbänd, 
kammerkoor Kungla ja Abja 
muusikakooli õpilased. Tun-
nustatakse paremaid 
• 25. II kl 11 Mõisaküla linna 
lahtised kiirmale meist-
rivõistlused. Mängijate  
registreerimine algab kl 
10.30. Oodatud nii mehed 
kui naised. Kohtunik Gert 
Elmaste. 
• 4. III kl 15 Seasaare näi-
temängu seltsi esituses  
komöödia „Ükskord juhtus 
nii“. Pääse 7 eurot. 
• 13. III kl 15-15.30 altai 
palsami müük ja tutvustus. 
Info tel 525 6049.

halliste 
rahVamaJas 
• 22. II kl 18 eesti Vaba-
riigi aastapäeva kontsert-
aktus. Väike ajalootund 
Andres Rõigaselt. Halliste 
valla aukodaniku väljakuu-
lutamine. Laulab Mulgi 
segakoor Kristjan Õmbluse 
juhatusel. Kohvilaud.  
Info tel 525 6049.

Kaarli rahVamaJas 
• 11. III kl 17 maakond-
l i k  l o o m e t a n t s u p ä e v.  
Info tel 5886 1997. 

uue-Kariste rahVa-
maJas 
• 21. II kl 17 eesti Vabariigi 
aastapäeva tähistamine. 
Külaliseks on Rein Mägi 
Abja muuseumist. Kohvi-
laud. Olete oodatud! Info 
tel 5348 2842.

Kuhu minna

Ajaloolise Mulgimaa piiri tähistavatele viitadele maanteede 
ääres lisanduvad lähitulevikus ka Mulgi valla piiritähised.                                                                                         

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.
Eriti ohtlik ravimatu linnugripp levib Euroopas nii mets- kui 
kodulindude seas.
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Vana-Kariste selt-
simajas 28. jaanuaril 
peetud halliste valla 
lahtised meistrivõist-
lused kiirmales võitis 
karksinuialane ion 
mõndresku.

Šveitsi süsteemis pee-
tud seitsmevoorulisel 
kiirmaleturniiril osales 
kokku kakskümmend 
üks maletajat Abja, Hal-
liste ja Karksi vallast ning 
Mõisaküla linnast. Mõt-
lemisaega partiile oli igal võistlejal 15 minutit. Parimana kogus 
Karksi valda esindav Ion Mõndresku 6,5 punkti. Ainsana suutis 
temaga viigistada parima Abja valla esindajana 6 punkti kogu-
nud ja üldkokkuvõttes teiseks platseerunud Penuja mees Aivo 
Joamets. Neile järgnesid 5 punktiga parim Mõisaküla esindaja 
Hillar Kuhi ja eakaima turniiril osalenuna 91-aastane Eugen 
Jents Karksi-Nuiast. Koefitsientide süsteem andis kolmanda 
koha oma ea kohta harukordset vaimuerksust demonstreeri-
nud vanameister Jentsile.

Neljanda koha sai 4,5 punktiga parima Halliste valla maleta-
jana ja neljast naisvõistlejast edukaimana Eha Lihtne Rimmust. 
Turniiritabeli esimesse poolde mahtusid lisaks eelnimetatuile 
veel 4 punktiga Raivo Rea Mõisakülast, Tõnis Kask Karksi-
Nuiast, Jaanis Roots Penujast, Mati Saks Karksi-Nuiast ja Enn 
Grünverk Mõisakülast. Viiest Vana-Kariste küla maletajast 
osutus 3 punktiga parimaks Agur Käära.

Turniiri avamisel tervitasid osalejaid Vana-Kariste külaseltsi 
esimees Anneli Aasna ja kohtunik Gert Elmaste Viljandist. 
Külaseltsi liider selgitas, et kuigi formaalselt oli tegu Halliste 
valla lahtiste meistrivõistlustega, selgitati turniiril sisuliselt 
välja tänavu oktoobris moodustuva Mulgi valla maleparemik. 
Võitjatele väljapandud esinduslikele karikatele nagu ka kõigile 
võistlejaile antud diplomeile Mulgi valla nime Aasna sõnul 
mõistetavatel põhjustel veel kanda ei saanud.  Kõiki osalejaid 
peeti meeles diplomite ja meenetega. Võistlejaile olid kohaliku 
külaseltsi perenaised katnud seltsimajas ka maitsva suupiste- ja 
kohvilaua. Seda kõike tänu Halliste valla toetusele.

Seekordse turniiri lõppedes jäi kõlama mõte, et malevõist-
lustega tuleb kindlasti jätkata. Malesõpradel ei tulegi järgmist 
turniiri kaua oodata. Juba 25. veebruaril algusega kell 11 
toimuvad Mõisaküla kultuurimajas Mõisaküla lahtised meist-
rivõistlused kiirmales (mõtlemisaeg partiile mõlemal mängijal 
15 minutit). Osalema on oodatud kõik tulevase Mulgi valla 
maletajad. Selgitatakse välja parim mees-, nais ja koolinoorest 
mängija. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 5647 1454 või 
e-postil gert.elmaste@gmail.com .

11. aprillil algusega kell 11 toimuvad Abja kultuurimajas 
Abja valla lahtised kiirmale meistrivõistlused.

Julget osavõttu kõigile malehuvilistele ja – kuningas kum-
muli!

meelis sõerd  

Eesti veteranide meistrivõistlustel tõstmises Aravetel, mis 
toimusid 28. jaanuaril, saavutas Lõuna-Mulgimaa tõstja Her-
bert Reimets vanuseklassis +35 kehakaalus kuni 94 kg esikoha 
tulemusega 145 kg.

                                                             enn raieste

Halliste valla malemeistriks 
tuli Ion Mõndresku

Tõstmine

Fotod: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

läti piiri lähedal asuvas 
mõisakülas kohtuvad juba 
sügisest saadik raamatuko-
gu õdusas lugemisnurgas 
kord nädalas õhtuti kümme-
kond huvilist, et õppida läti 
keelt. neid õpetab kohalik 
lätlanna ilga suurmets, 
kes ühtlasi juba kolmandat 
hooaega üle piiri ruhjas 
lätlastele eesti keelt õpeta-
mas käib.

Mõtte, hakata Mõisakülas 
huvilistele läti keelt õpetama, 
pakkus läinud sügisel välja 
Mõisaküla raamatukogu 
juhataja Evi Oissar. „Aitasin 
Ilgal siin eesti keele õppe-
materjale trükkida, millega 
ta läks Ruhja lätlastele eesti 
keelt õpetama. Ütlesin siis, 
et miks ta ei võiks hakata ka 
Mõisakülas läti keelt õpeta-
ma, elame ju siin peaaegu 
Läti piiri ääres. Ilga oli nõus 
ja nii me siin teisipäevaõhtuti 
koos käimegi. Meil on juba 
üle kahekümne õppetun-
ni olnud,“ selgitas viima-
sel jaanuarikuu päeval Evi  
Oissar, kes ka ise kümme-
konna keeleõppuri sekka 
kuulub.

Õppetunnid nii Ruhjas 
kui ka Mõisakülas toimu-
vad teemade kaupa. Teema-
deks on kõik igapäevaelus  
ettetulev ja vajalik: turism, 
jõuluaeg, nõustumine ja 
äraütlemine, küsimused, 
loomad, riided jne. „Tänases 
tunnis me õpime, kuidas end 
teistele tutvustada,“ selgitas 
õpetaja.

Õppuriteks on Mõisakü-
las tööealised huvilised. Kü-
simusele, mis eesmärgil nad 
naaberrahva keelt õpivad, 
anti mitmesuguseid vastu-

seid. Mõisaküla kooli töötaja 
Maarika Siigur ütles, et tema 
vanavanemad olid  lätlased, 
aga ise ta ei osanud seni 
üldse läti keelt. Mõisakülas 
poemüüja ametit pidav Anu 
Laas tõdes, et siin piiri ääres 
elades on lihtsalt huvitav ja 
kasulik uut keelt õppida.

„Mina tahan Lätist leiba 
osta läti keeles,“ sõnas hu-
moorikalt ainus meeshing 
laua ääres kooliõpetaja Jaa-
nus Ermits. „Ja võib-olla 
me hakkame varsti Lätiga 
liituma,“ lisas ta juba päris 
naljatoonis. 

„Meil on külas käinud 
Läti raamatukogutöötajad 
ja me ise oleme seal vastu-
külaskäigul käinud,“ selgitas 
Evi Oissar. Teda ajendaski 
läti keelt õppima tõsine soov 
naaberriigi kolleegidega 
omavahel paremini suhelda.

„Kõik keeleõpilased on 
Mõisakülas väga huumor-
meelsed ja tublid, nende 
õpetamine on nii mõnus!“ 
tõdes õpetaja Ilga naerusui-
selt. Keeleõpe „Sõbraks läti 
keelega“ toimub elukestva 
õppe programmi raames ja 
kestab vähemalt kevadeni. 
Kui ilmad soojad, on õppe-

ringil õpetaja sõnul kavas 
Lätimaale ekskursioonile 
minna.

Ruhjas on suur 
eestikeelehuvi 

Lätimaal Ruhja rahva-
koolis käib Ilga Suurmets 
eesti keelt õpetamas esmas-
päeviti. Õppureid käib seal 
koos kolmeteistkümne ja 
kahekümne vahel. Nii juba 
kolmandat hooaega. Alus-
tatakse oktoobris, jõulude 
paiku tehakse vaheaeg ja 
aprillis lõpetatakse. Tege-
vus toimub Täiskasvanud 
Õppija Nädala raames, mis 
hakkas oma elu edasi elama, 
kuna huvi on suur.

„Eile meil oli Ruhjas  
õppetunni teemaks turism. 
Õpilased küsisid, kus on  
Eestimaal ilusad kohad,  
lossid jne,“ selgitas Ilga Suur-
mets. Keeleõppijad on seal-
gi tema sõnul ise ka väga 
huvitavad inimesed, kõige 
vanem neist on üle ühek-
sakümne aasta vanune tore 
proua. „Iga kord on ta kohal, 
ehkki tütar olevat tal keela-
nud tulla,“ märkis õpetaja 
rõõmsalt.

 Oma kogemustest teab 
Ilga, et nii lätlastele eesti kui 
ka eestlastele läti keel on 
päris  rasked õppida. Läti 
keele õppimise ja hääldamise 
muudab tema sõnul eest-
lastele keerukaks tõsiasi, et 
sageli esinevad ühes sõnas 
koos nii „s“, „š“, „z“ kui ka 
„ž“. Lätlastele omakorda 
valmistab raskusi eesti keele 
„ä“, „ö“, „õ“ ja „ü“ häälda-
mine. „Lätlane ütleb mitte 
„püksid“, vaid „puksid“,“ 
toob Ilga näiteks.

Enamuse konkreetseid 
õppematerjale on nii Mõi-
saküla kui Ruhja õppurite 
jaoks     Ilga Suurmets ise 
käsikirjaliselt koostanud. 
„Lisaks on meil ostetud raa-
matukokku nii eesti-läti kui 
ka läti-eesti sõnaraamat,“ 
märkis Evi Oissar. Ta teadis 
ka, et näiteks läti-eesti väike-
sed vestmik-sõnaraamatud 
on kuni Valmierani kõik ära 
ostetud. 

Raskustele vaatamata 
tunnevad huvilised naa-
berrahva keele õppimisest 
rõõmu nii Mõisakülas kui ka 
Ruhjas, kinnitas õpetaja Ilga.

meelis sõerd

Mõisakülas õpitakse läti keelt

Jaanuari keskel pakkus 
lõuna-mulgimaa tõsisema 
muusika austajatele naudi-
tava elamuse halliste rah-
vamajas esinenud sibeliuse 
akadeemias õppiv andekas 
noor akordionist mikk lan-
geproon.

 Mikk Langeprooni esine-
mine oli tõeliselt meisterlik 
ja sugestiivne, demonstree-
rides puhuti akordioni lausa 
uskumatuid kõlavõimalusi. 
Tunniajane kontserdikava oli 
üles ehitatud põhimõttel, et 
vähemalt iga teine muusika-
pala oleks originaalpala akor-
dionile. Iga esitatud teose ja 
selle autori kohta oskas inter-
preet ka midagi huvitavat ja 
silmaringi laiendavat rääkida. 
Kava sisaldas nii klassikute J. 
S. Bachi ja J. Haydni kui ka 
möödunud sajandi nimekate 
heliloojate väljapaistvaid he-

liteoseid, sealhulgas dodeka-
foonilist muusikat. Eesti au-
torite loomingust sai kuulda 
Mart Saare „Eesti süiti nr 1“. 
Publiku tungival soovil esitas 
Mikk Langeproon ka lisapala. 
Selleks oli „Säkkijärve polka“, 
mida rahvasuus ka Soome 
akordionistide hümniks ni-
metatakse.

„Suur tänu Mikule, et ta 
meile ise selle esinemispak-
kumise tegi,“ sõnas peale 
kontserti muusikut meenega 
tänades Halliste rahvamaja 
juhataja Laine Pedaja. Kuul-
davasti elavat Mulgimaal 
noormehe vanaema. Nõustu-
da tuleb Pedaja hinnanguga, 
et lavalt kõlanud muusika oli 
nagu puhastustuleks hingele, 
mis kõik argimured meeltest 
ununema pani. 

„Igatahes „Säkkijärve pol-
kat“ nii meisterlikus esituses 
ei ole ma varem kuulnud,“ 

tunnistas koos abikaasaga 
Viljandi vallast Hallistesse 
kontserti kuulama sõitnud 
Kati-Katre Koppel.

Mikk Langeproon (1995) 
alustas akordioniõpinguid 
8-aastaselt Tallinna muusi-
kakoolis. Seejärel lõpetas ta 
kiitusega klassikalise akor-
dioni erialal G. Otsa nime-
lise Tallinna muusikakooli 
ning talle omistati Otsa-kooli 
hõbemärk. Paralleelselt lõ-
petas ta ka Kadrioru saksa 
gümnaasiumi kuldmedaliga. 
2014. aasta sügisest täiendab 
Mikk end Helsingis Sibeliuse 
akadeemias professor Matti 
Rantaneni käe all. Iga päev 
harjutab ta enda sõnul seal 
5-6 tundi.

Mikk Langeproon on kor-
duvalt saanud auhinnalisi 
kohti vabariiklikel akordioni-
konkurssidel. Lisaks võitis ta 
2014. aastal Eesti noorte akor-

dionistide konkursil vanema 
vanusegrupi. Rahvusvaheli-
sel tasandil on ta saavutanud 
2013. aastal mainekal Vilniuse 
akordionikonkursil II koha.

meelis sõerd

Akordionist Mikk Langeproon võlus 
kuulajaid Hallistes

sport

Entusiastlik Ilga Suurmets (vasakul) on toredaks ja asjatundlikuks õpetajaks nii eesti keele 
huvilistele Lätis Ruhjas kui ka läti keele õppureile Mõisakülas. 

Vana-Kariste külaseltsi esimehelt 
Anneli Aasnalt võtab auhindu 
vastu karksinuialane Ion  
Mõndresku (vasakul).                                                                                             

Hallistes Mulgimaa kuulajaid 
lummanud andekas noor 
akordionist Mikk Langeproon 
on kahtlemata tulevikunimi.                                                                                        

Kiirmaleturniiril mõistab kohtunikuna õigust Gert Elmaste 
(seisab). Pildil jälgib ta Mõisaküla maletajate (esiplaanil va-
sakult) Enn Grünverki ja Raivo Rea partii kulgu.

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.
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Foto: Enn Pinsel

Foto: Vilja Vister

Foto: Merike Nõumees

lapsepõlv on kas-
vamise ja täiskasva-
nueluks valmistumise 
aeg. Üheks moodsa elu-
korralduse esmavajadu-
seks on saanud inime-
se liikumine erinevate 
tegevuspaikade vahel 
– enamasti ikka autoga. 

Juba lapse esimesed 
sammud väljaspool ko-
dust tuba toovad kaa-
sa kohtumise selle vaar- 
isade kütkestava leiutisega.  
Autolummuses toimeta-
vad paljud poisid-tüdru-
kud lasteaias ja koduses 
mängunurgas. Kahjuks 

saab autost sageli ka pal-
jude lastega juhtuvate 
kurbade õnnetuste pea-
tegelane.

Halliste vallast võr-
sunud noormees, juba 
teismelisena isa kõrvalt 
spor t l ikku autosõ i tu   
õppinud ja edukalt har-
rastanud Mikk Maaten 
koos sõpradega, on möö-
dunud sügisest katseta-
mas ettevõtmist nime-
ga “Noorelt autokoolis”. 
Oma tegemiste eesmär-
kidena nimetab jätku-
valt ringradadel kiire sõi-
dumees asjast huvitatud  
lastele sõidunaudingu 
pakkumist koos sellega 
kaasneva auto toimimisest 
arusaamise tekitamise-
ga. Praktilise sõiduoskuse 
omandamise käigus õpi-
takse ohuolukordadega 
toimetulekut, auto ehitust 
ja õigeid sõiduvõtteid. 
Loomulikult on olemas 
võimalus, et mõnest ve-
rinoorest roolikeerajast 
saab võidusõidupisikuga 
nakatunud spordipoiss 
või -tüdruk. Kindlasti aitab 
ise juhi kohal rassimine 
kaasa sellele, et jalakäijana 
tänaval igapäevaselt liiku-
des-toimetades mõistetak-
se paremini auto tegelikke 
võimalusi.

 

Igasugune põrisev ja 
mürisev sport seostub 
kõrgendatud kuludega. 
Tänuväärsele ettevõtmi-
sele panid toekama õla alla 
Tarvastu vald ja motoklu-
bi. Sõitudeks kasutatavad 
autod aitas motoklubile 
soetada samuti Tarvastu 
vald. Just Tarvastu moto-
klubi Raassilla krossirajast 
on saanud sobilik koht 
esimesteks sõidukatsetus-
teks instruktorite valvsa 
pilgu all. Abiliste hulgast 
leiab veel Viljandi Ühen-
datud Kutsekooli ja LRK 
autokooli. 

Halliste valla laste osa-
lemist “Noorelt autokoo-
lis” üritustel toetab Halliste 
vald. Kahe autohuvilise 
poisi isana mõistan hästi, 
et just parasjagu pedaali-
deni ulatuvad autohuvili-
sed ei saa osaleda ka oma 
vanemate toe ja loata.

Mikk Maateni sõnul 
tuli eelmisele sõidupäevale  
22. jaanuaril kokku koguni 
30 noort sõitjat Tarvastu, 
Viljandi ja Halliste val-
last ning Viljandi linnast.  
Järgmine õppepäev noor-
tele on plaanis 19. veeb-
ruaril. 

“Noorelt autokoolis” 
lehekülje leiab huviline ka 
Facebookist.

enn Pinsel

Noorelt autokoolis

Kärstnas toimus 25. lahingumäng
meie riigi ja rahva saa-

tust oluliselt mõjutanud 
sündmustest, mis panid 
aluse tänasele eesti Vaba-
riigile, saab peagi mööda 
terve sajand. selleks, 
et ammused meheteod 
pealekasvavatel põlve-
del tundmatuks ei jääks, 
peame ammutoimunut 
neile meeldejääval viisil 
lähemale tooma.

  Kaitseliidu Sakala 
maleva eriorganisatsioo-
nidel Noored Kotkad ja 
Kodutütred on jätkunud 
kindlat meelt ja oskust 
juba 25. korda tuua oma 
liikmed ning nende sõb-
rad Kärstna mõisa maadel 
toimunud Vabadussõja 
pöördelise lahingu paika 
talvisele maastikumän-
gule. Tegemist on meie 
noorteorganisatsioonide 
ühe vanima traditsioo-
niga, mida iseloomustab 
ladus korraldus, mõõdu-
ka pikkusega matkarada 
ja eakohased ülesanded 
kontrollpunktides. Lisaks 
kuum tee pirukatega mat-
ka lõpus, Priit Silla köitev 

jutt ammu toimunud la-
hingust ja loomulikult 
autasud järjekordse “la-
hingu” võitjatele lõpuri-
vistusel.

Seekordses maasti-
kumängus 28. jaanuaril 
osales 13 poiste- ja 11 
tüdrukutevõistkonda, kes 
kõik suutsid raja edukalt 
läbida. Halliste Noored 
Kotkad olid esindatud 

nelja võistkonnaga, kes 
esinesid igati kiiduväär-
selt. Eriti tublilt tegid seda 
Mikk Pinsel ja Kimmo 
Jürjens, kelle meenekapis 
seisab nüüd poiste arves-
tuse teise  koha medal, 
diplom ja väike kingitus.

 Kaotajaid selles lahin-
gumängus aga polegi, sest 
tahvel “Kalevi” šokolaadi, 
sõõm värsket talveõhku, 

uued teadmised-koge-
mused ning kaaslastega 
lustimine Kärstna spordi-
hoones niisugust tunnet 
ei võimalda!

enn Pinsel,
NK Halliste rühma

pealik, kaitseliitlane 

Koolisõnumeid Hallistest
uue aasta algus on halliste põhikoolis olnud töine ja 

tulemuslik.
IX klassi õpilane Siret Eller saavutas maakondlikul inglise 

keel olümpiaadil esikoha. IV-V klassi tüdrukute arvestuses 
saavutas kooli 3x3 korvpallinaiskond esikoha. Tublid olid ka 
VI-VII klassi tüdrukud.

Koolis on toimunud huvitavad keskkonnahariduse 
programmid IX klassi õpilastele teemal „Soome laht heas ja 
halvas“ ning I-III klassi õpilastele teemal „Läänemere hülged 
ei haugu asjata“. VI-IX klassi õpilastele oli kavas seksuaal-
tervise alane loeng. VIII-IX klassi õpilased said osa karjää-
rinõustamisest ja tutvusid Viljandi kutsehariduskeskusega.

I-IV klassile korraldatud projekti „Aitan lapsi“ kaudu 
avanes võimalus külastada Tallinna teatrit Nuku ja nuku-
muuseumi, teha jalutuskäik Toompea lossi juures ja imetleda 
kõrgelt Tallinna vanalinna ilu.

Halliste noorkotkad ja kodutütred osalesid Kärstna 
lahingumängus, uudistasid Tarvastu muuseumis kohalike 
kodutütarde ja noorkotkaste näitust ning külastasid Tarvastu 
noortekeskust.

II-III klassi tantsurühm käis esimesel ettetantsimisel Vil-
jandis ja lastekoor läheb  ettelaulmisele, et saada osa suvisest 
koolinoorte laulu- ja tantsupeost „Mina jään“ Tallinnas.

Lähiajal on koolis ees ootamas stiilinädal, sõbrapäev ja 
disko Kaarli rahvamajas, mitmesugused spordivõistlused ja 
Eesti Vabariigi aastapäeva aktus. 

milVi Kull

Mängudekuu Mõisaküla koolis  
Juba neljandat aastat sisustati Mõisaküla koolis jaa-

nuarikuu vahetunnid õpilastele mitmesuguste huvitavate 
lauamängude mängimisega. 

Lastel oli võimalik mängida kabet, erinevaid nupumän-
ge ja jengat, veeretada täringuid ja panna kokku puslesid. 
Alustati ka koolisisese maleturniiriga. Rohkem köitsid 
lauamängud nooremate klasside õpilasi. Mängudenädalate 
eesmärgiks oli panna õpilasi rohkem omavahel suhtlema ja 
ühiselt tegutsema ning unustama hetkeks oma nutisõber. 
Tore, et see kõik ka õnnestus.                                                                                                   

  PirJe usin

Kärstna lahingumängus kiiduväärseid tulemusi näidanud neljast Halliste Noorte Kotkaste 
võistkonnast olid kõige tublimad teise koha saavutanud Kimmo Jürjens (3. vasakult) ja 
Mikk Pinsel (5. vasakult).                                                                                                              

Halliste vallast võrsunud nimekas Eesti autosportlane Mikk 
Maaten (paremal) koos mõttekaaslastega on ellu kutsunud 
tänuväärt projekti „Noorelt autokooli“, kus tehnikahuvilised 
Mulgimaa lapsed saavad Tarvastu motoklubi Raassilla kros-
sirajal teha tutvust autoga.

Halliste kooli noorema astme õpilased said Tallinna-reisil 
teha ka jalutuskäigu Toompea lossi juures ja imetleda 
kõrgelt Tallinna vanalinna.

Jaanuar oli Mõisaküla koolis traditsiooniliselt lauamängude 
kuu, pakkumaks lastele vaheldust üha nutistuvas kesk-
konnas. Pildil mängivad poisid vahetunni ajal uuemat sorti 
lauamängu jengat. Foto: Pirje Usin

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Foto: Vilja Vister

EELK HALLIStE 
PÜHA AnnA KIrIKuS:

Pühapäeval 12. III 
- kell 14 jumalateenistus armulauaga kiriku 
käärkambris;
- kell 15.30 koguduse täiskogu koosolek.  
Oodatud on kõik Halliste koguduse liikmed, 
kes on eelmisel aastal või tänavu tasunud 
liikmesannetuse ja käinud armulaual. Päe-
vakorras on õpetaja ülevaade koguduse te-
gevusest ning koguduse nõukogu valimised.

Pühapäeval 26. III 
kell 14 jumalateenistus armulauaga.

Koguduse õpetaja: praost Marko tiitus, tel 5341 3394, 
marko.tiitus@eelk.ee.
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet 
või vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja 
kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 5661 6797
Kiriku perenaine: Aita Laks, tel 564 8433

tEAdE
renoveeritud Halliste leerimaja avab taas 
uksed märtsi algul. Sel puhul korraldab  
Halliste vallavalitsus avatud uste päeva  
kõikidele huvilistele. täpne kuupäev kodu-
lehel.

medi häirenuputeenus 
on igas eestimaa otsas kät-
tesaadav olnud tervelt kuus 
aastat. selgitasime välja, 
kuidas häirenupp hättasat-
tunuid aidanud ja mitme-
kümnel inimesel lausa elugi 
päästnud on ning kuidas 
teisedki abivahendid oma 
kodus kauem elada võimal-
davad.

Häirenupp on maailma 
kõige lihtsam abivahend. 
Üldjuhul on selle kasutaja 
eakas või liikumispuudega 
inimene, kes kannab kodus 
ja kodu lähistel viibides rand-
mel või kaelas veekindlat 
kellataolist häirenuppu. Õn-
netuse korral – olgu see kuk-
kumine, terviserike või kasvõi 
tulekahju, vajutab hätta sat-
tunu punast nuppu. Seejärel 
helistab spetsiaalne käed-va-
ba hoolekandetelefon – mis 
on paigutatud inimese koju 
– Medi kõnekeskuse ope-
raatorile. Temaga suheldes 
selgitatakse välja kohapealne 
abivajadus. Operaator saadab 
vajadusel kohale hoolealuse 
enda usaldatava isiku – lähe-
dase, naabri, sotsiaaltöötaja, 
kriitilisemal juhul ka kiirabi 
või päästeameti. Häirenupu 
eesmärk ja suurim kasu ongi 
kohene teavitamine abivaja-
dusest ning abi kiire saabu-
mine. Paljudel juhtudel on 
abi saamise kiirus kriitiline, 
et minimeerida õnnetuse 

tagajärgi. Medi on aastatega 
lahendanud kümneid olu-
kordi, kus ilma häirenuputa 
oleks hädasolija mitmeid 
tunde või lausa ööpäevi oma 
kodus abita olnud. Häirenu-
puga saadakse abi üldjuhul 
vähem kui tunniga, mis on 
hätta sattudes ja abi oodates 
tohutu vahe.

Kaasaegsel häirenupul 
on lisaks käsitsi nupu vaju-
tamisele ka kukkumisanduri 
funktsioon. Kukkumisandur 
algatab tugeva põrutuse kor-
ral häirekõne automaatselt 
sel juhul, kui inimene pärast 
kukkumist enam ei liiguta. 
Nii saab info võimalikust õn-
netusest hoolealuse abilistele 
edastatud kasvõi meelemär-
kuse kaotusega lõppenud 
kukkumise järgselt.

Võrreldes mobiiltelefoni-
ga on häirenupul mitmeid 
olulisi eeliseid. Häirenupp 
on randmel alati käepärast, 
mitte nagu telefon, mis kipub 
kodus ikka kindlas kohas ole-
ma. Häirenupp on veekindel, 
sellega võib ka duši all käia, 
kus on libe ja servad, millest 
üle astudes on kukkumisoht 
veelgi suurem. Samuti ei saa 
häirenupp ootamatult tüh-
jaks, patarei kestab aastaid. 
Medil on kuue aasta jooksul 
korduvalt ette tulnud olu-
kordi, kus mobiil on inimesel 
kaasaski, kuid seda ei suudeta 
või osata käsitleda. Häirenu-
pul on vaja vaid üht nuppu 

vajutada või teeb sellegi ära 
kukkumisandur. Häirenupu 
vajutus on palju lihtsam ja 
mugavam kui telefoni käsit-
lemine, eriti ärevas ohuolu-
korras, kus isegi noortel ei 
tule numbrid meelde.

Häirenuppu kasutatak-
se Eestiski üha sagedamini 
ohtlikes tootmistes, laborites, 
taastusraviasutustes ja mujal, 
kus üksinda viibiv isik õnne-
tuse tagajärjel ootamatult abi 
vajada võib. Aeg-ajalt vajavad 
häirenuppu nooremad ja 
üldjuhul terved inimesed, 
näiteks operatsioonijärgselt 
taastudes, mil kukkumisoht 
suurem või haigushoog kas-
või ajutiselt üksi kodus olles 
abivajaduse tingida võib. 
Kasulikum on igasugusteks 
ootamatusteks valmis olla 
kui hiljem kahetseda ja pika-
ajalise tervisekahjustusega 
riskida.

Medi häirenupulahendu-
sega saab ühendada spetsiaal-
se suitsuanduri, mis on ko-
dudes niikuinii kohustuslik. 
Kui tavapärane suitsuandur 
piiksub vaid lokaalselt, siis 
hoolekandetelefoniga seotud 
suitsuandur algatab kohe-
selt automaatse häirekõne ja 
Medi kõnekeskuse operaator 
kutsub vajadusel päästeame-
ti välja. Seda kasutavad nii 
üksikutes metsataludes kui 
suurlinna korterites elavad 
inimesed, sest õnnetus võib 
tabada igaüht ja ka korterma-

jas ei oska naabrid iga hetk 
seinte taga juhtunut kahtlus-
tada. Medi häirenuputeenu-
sega on abi ühe nupuvajutuse 
või suitsuanduri automaatse 
häirekõne kaugusel.

Kuue aasta jooksul on 
Medi häirenuputeenuse abil 
erinevaid muresid lahenda-
tud ja abilised koju saadetud 
üle 600 korral, sealhulgas üle 
30 kiirabi ja isegi üks politsei 
väljakutse. Pea kolmekümnel 
korral on häirenupp aidanud 
hoolealuse elugi päästa, mille 
üle on õnnelikud nii hoole-
alused, lähedased kui ka väärt 
teenuse pakkuja töötajad.

Teine, paljudele noorema-
telegi vajalik ja meil uudne 
abivahend on automaatne 
ravimidosaator, mis Soomes, 
Rootsis ja mujalgi juba 25 
aastat kasutusel olnud. Hõlp-
salt käsitletaval seadmel on 
28 eraldi ravimilahtrit, kuhu 
hooldaja või lähedane ravi-
mid valmis paneb. Täpselt 
määratud kellaaegadel annab 
ravimidosaator meloodia ja 
punase tulukese vilkumise-
ga märku, et on aeg tablett 
võtta. Ravimidosaator tagab, 
et unustama kippuv inimene 
õigel ajal just õige ravimi ma-
nustab. Lihtne lahendus vä-
listab valede ravimite võtmise 
ja võimaliku üledoseerimise. 
Paljude haiguste puhul on 
ravimi õigeaegne võtmine ju 
erakordselt oluline, hoides 

ära traagilised tagajärjed ja 
elukvaliteeti kahjustavad 
tüsistused.

Unustama kippuvatel 
inimestel aitab oma kodus 
turvaliselt elada ja sooja toitu 
valmistada elektriline plii-
divalvur. Lahendus sobib 
kõikidele elektripliitidele, 
hoides ära kõrbema läinud 
toidust tekkida võiva tulekah-
ju ning ohu varale ja eludele. 
Pliidivalvur mõõdab nii tem-
peratuuri pliidi kohal kui sisse 
lülitamise lubatud aega ning 
lülitab pliidi välja enne, kui 
võimalik süttimisoht üldse te-
kib. Pliidivalvur on erakord-
selt tarvilik ühisköökides, 
sotsiaalkorterites ja -majades 
ning üksinda elavatel eakatel.

Kui hajameelne eakas või 
dementne isik peaks uitama 
minema, aitab tema asukohta 
tuvastada väike ja ülilihtne 
positsioneerimise abimees. 
Lähedane või hooldaja saab 
oma nutitelefonist alati vaa-

data, kus inimene asub. Sa-
muti saab tellida automaatse 
teavituse, kui inimene hakkab 
liikuma või jääb pikemaks 
ajaks liikumatuks. Nii teab 
vajadusel huvi tunda, kas 
kõik on korras.

Medi häirenuputeenus, 
automaatne ravimidosaator, 
elektriline pliidivalvur ja ka-
duma läinud eaka asukoha 
tuvastamise lahendused ta-
gavad eakale lähedasele tema 
enda kodus ja kaugemalgi 
kõrgema turvatunde ja kõi-
gile hoolivatele lähedastele 
hingerahu.

lisainfot saab medi nõu-
andeliinil 661 8181, e-postiga 
info@medi.ee ja kodulehel 
www.medi.ee. Vajadusel su-
heldakse ka linna või valla 
sotsiaalosakonnaga, et vaja-
likud abivahendid saamata 
ei jääks ja igaüks saaks end 
oma kodus kindlalt tunda ja 
kauem iseseisvalt elada.

maksu- ja tolliameti teatel 
puudutavad 2016. aasta tulu-
de deklareerimise peamised 
muudatused koolituskulusid 
ja üüritulu.

Enam ei ole võimalik maha 
arvata mootorratta ja -sõiduki 
(A- ja B-kategooria) juhilubade 
koolituskulusid. Samuti ei saa 
maha arvata 2016. aasta 1. jaa-
nuari seisuga 18 aasta vanuste 
ja vanemate inimeste huvihari-
duse kulusid. See tähendab ka 
seda, et sellist koolitusteenust 
pakkuvad ettevõtted seda infot 
inimese eeltäidetud deklarat-
sioonil enam ei esita.   

Teine oluline muudatus 
puudutab üüritulude dekla-
reerimist. Kui siiani maksustati 
tulumaksuga kogu üürileandja 
poolt deklareeritud üüritulu, 
siis nüüd maksustatakse sellest 
vaid 80 protsenti. Selleks ei 
pea esitama kuludokumente, 
mahaarvamise teeb maksu- ja 
tolliamet üüritulu deklareeri-
misel tuludeklaratsiooni alusel. 
Eluruumi üüritulu 20% maha-
arvamist rakendatakse üksnes 
elamu või korteri üürimisel 
eluruumi üürilepingu alusel, 
teistele rendi- ja üürituludele 
see ei laiene. Tuludeklaratsioo-
nis tuleb näidata kogu aasta 

üürisumma, üüritulu hulka 
ei loeta tasutud kommunaal-
makseid.

Möödunud aasta maksuva-
ba tulu oli 170 eurot kuus ehk 
2040 eurot aastas ja täiendav 
maksuvaba tulu pensioni kor-
ral oli 225 eurot kuus ehk 2700 
eurot.

Eluasemelaenu intresside, 
koolituse ja annetuste täiendav 
maksuvaba tulu on väiksem 
kui varasemalt ehk 1920 euro 
asemel saab mahaarvamisi teha 
1200 euro ulatuses. 

Tuludeklaratsioonil on ole-
mas juba terve rida eeltäidetud 
andmeid, näiteks isikuandmed, 
info töötasu ja kinnipeetud 
maksude kohta, pension, hai-
gusraha, tasutud koolituskulud 
jne. Eluasemelaenu intresside 
andmed saab deklaratsioonile 
saata oma internetipangast, 
esmakordsetel deklareerijatel 
tuleb esitada ka lisadokumen-
did, seda saab teha kohe peale 
deklaratsiooni kinnitamist seal-
samas e-maksuametis/e-tollis.  

Eeltäidetud ei ole välisriigist 
saadud tulud, andmed vara (sh 
metsamaterjali) võõrandamise 
kohta ega ettevõtlustulude 
kohta esitatav E vorm. Need 
andmed tuleb ise deklaratsioo-

nile lisada.  
Soovi korral võivad abikaa-

sad esitada ühise tuludeklarat-
siooni. Selleks tuleb mõlemal 
abikaasal teha oma deklarat-
sioonile märge, et ta soovib 
esitada ühist deklaratsiooni. 
Ühisdeklaratsiooni võivad esi-
tada isikud, kes olid maksusta-
misperioodi viimase päeva, so. 
31.12.2016 seisuga abielus. Kui 
üks abikaasadest suri maksus-
tamisperioodil või pärast mak-
sustamisperioodi, kuid enne 
tuludeklaratsiooni esitamist, 
võib lesestunud abikaasa samu-
ti esitada ühisdeklaratsiooni. 
Selliseid deklaratsioone saab 
esitada üksnes paberkandjal.

Enammakstud tulumaks 
tagastatakse deklaratsioonis 
näidatud pangakontole. Kui 
deklaratsioonis esitatud and-
med vajavad täiendavat kont-
rolli, siis võetakse inimesega 
enne tulumaksu tagastamist 
ühendust. 

Kui deklaratsiooni järgi 
tuleb tulumaksu juurde maks-
ta, siis saadab MTA maksu-
teate, mis on kättesaadav e-
maksuametis/e-tollis. 

Tuludeklaratsioon tuleb esi-
tada ka kõigil neil, kes soovivad 
taotleda sel aastal esmakordselt 

makstavat madalapalgaliste 
töötajate toetust. See tähendab 
seda, et sel aastal makstav ma-
dalapalgalise töötaja tulumak-
su tagasimakse võib puuduta-
da ka neid möödunud aasta 
jooksul vähemalt kuus kuud 
täiskohaga töötanud ja alla 
7817 euro tulu saanud inimesi, 
kes tavaliselt tuludeklarat-
siooni esitama ei ole pidanud. 
Madalapalgalise tagasimakse 
saamise eelduseks on tuludek-
laratsiooni esitamine ja seejärel 
saab see inimene, kellel tagasi-
makseks õigus, teha taotluse e-
maksuametis/e-tollis. Seetõttu 
palub MTA kindlasti vaadata 
esmalt e-maksuametis/e-tollis, 
kas täidate toetuse saamise tin-
gimused (välja arvatud tulu). 
Kui tingimused on täidetud 
ja arvutuste järgi jääb aastane 
tulu alla 7817 euro, siis saate 
e-maksuametis/e-tollis tuludek-
laratsiooni esitamise järel kohe 
taotleda ka madalapalgalise 
tulumaksutagastust.

Tulude deklareerimisega 
seotud küsimusi saab esitada 
MTA foorumis, samuti aitavad 
MTA konsultandid telefonil 880 
0810 või meili teel fyysisik@
emta.ee . 

Häirenuputeenus päästab – kuus aastat kõikjal Eestis

Muudatustest tulude deklareerimisel

Foto: Pirje Usin

Lihtne abivahend, häirenupp, võib aidata päästa elu.                                                                               
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Foto: Kai Kannistu

Foto: Heiki VungiFoto: Abja gümnaasium

Foto: Mariliis Järvelt

Abja kultuurimajal oli 
suur rõõm võõrustada mul-
kide helgemaid päid 18. 
jaanuaril toimunud viien-

da Mulgi mälumängu III 
etapil. Viimati juhtus see 
üleeelmisel hooajal. Kilva-
reid kogunes mõõtu võtma 

15 võistkonna  jagu, lisaks 
5-liikmeline väärikas žürii 
ning korraldustoimkond. 
Hea meel on näha, et juba 

viiendat aastat järjest mööda 
Mulgimaa kultuuri-ja rahva-
maju tuuritav võistlus on nii 
populaarne ja toob osalejad 
alati kindlalt kohale. Kõr-
valtvaatajana võin tunnis-
tada, et hasarti oli mängus 
omajagu, küsimused olid 
pigem keerukad ja lati alt 
läbi ei mindud. Mitmed kü-
simused olid traditsioonili-
selt ürituse toimumise paiga 
auks valitud just Abja valda 
puudutavalt. Etapivõit jäeti 
koduseinte vahele – võist-
kond Abia sai rändauhinna 
– mulgi kaabu – järgmise 
etapi toimumiseni endale 
hoiule ja see ei olnud neil 
mitte sugugi esimene kord. 

tiiu sommer
Abja kultuurimaja 

juhataja

Olles alles kümnenda 
klassi õpilane, ei ole mul 
veel kindlat tulevikusihti 
välja kujunenud. Noortel on 
tihtipeale vaja teatud suuna-
jat, abikätt, kes aitaks leida 
selle õige, noorele sobiva 
valdkonna.

17. jaanuaril leidis Abja 
gümnaasiumis aset karjääri-
päev. Kooli tulid külla kuus 
vilistlast, kes tutvustasid 
9.–12. klassi õpilastele oma 
karjääri käiku ning ametit. 
Iga klassi ette astusid viis 
esinejat ning kuuenda sai 
iga õpilane huvitunnina ise 
valida.

Kaitseväes tegevteenis-
tuses teeniv Marko Saarela 
seletas õpilastele põhjalikult 
lahti ajateenistuse struktuuri 
ja olemuse, samuti rääkis ta 
ka kaitseväest, sõjakoolist 
ning missioonil olemisest.

Ajakirjandust õppinud, 
nüüd infotehnoloogia vallas 
töötav Kunnar Kukk rää-
kis arvutite, nutiseadmete, 
sensorite, printerite jne si-
semaailmast.

Pärnu Postimehes töötav 

Teet Roosaar tõi välja üsnagi 
ilustamata ajakirjanikuks 
olemise head ja vead. Tema 
jutt oli konkreetne, vahel 
pisut keeruline, kuid siiski 
huvitav.

Keskkonnaametnik An-
naliisa Kaaremaa tutvustas 
oma ameti erinevaid kül-
gi ning joogivee “Devin” 
brändijuht ja ise turundust 
õppinud Kairi Kiivit jagas 

kasulikke näpunäiteid ja 
soovitusi selle laialdase vald-
konna teemal.

Mehaanikainsener Taa-
vi Toomla suutis ka kõige 
teemakaugema õpilase in-
seneriteadusest huvituma 
panna. Tema oli see, kes 
õpilastele enim meeldis, just 
oma vaba oleku ja esinemis-
oskusega.

Karjääripäev arendas 

ning andis palju juurde, lõi 
sideme vilistlasete vahel. 
Saadi uusi teadmisi ja ins-
piratsiooni, tekkis ka huvi 
tutvustatud ametite kohta. 
See vägagi kasulik päev 
motiveeris edaspidi pin-
gutama ja aitas seada sihti 
tulevikuks.

Kätlin tiidu
10. klass

Karjääripäev Abja gümnaasiumis

Mulgi mälumäng Abja-Paluojal

2. veebruaril külastas meid lasteteater Rõõmulill, 
etendusega „Pipi peab Eesti sünnipäeva“. Oli väga 
lustlik ja õpetlik etendus, kus tutvustati Eesti riigi 
sümboolikat.

7. veebruaril tähistasime rahvusvahelist inter-
netipäeva. Sellel päeval õpetajad rääkisid interneti 
kasutamisest. Lapsed vestlesid, mida nemad arvutis 
teevad. Lõpuks vaadati koos multifilme jänes Jussist.

6.–10. veebruarini oli häirekeskuse nädal. Sellel 
nädalal räägiti 112 tähtsusest. Peamine ja olulisem 
fookusteema, et sellel numbril tuleb kutsuda kiirabi, 
päästjaid ja politseid Eestis ja kogu Euroopas. Joo-
nistati kiirabi-, politsei- ja tuletõrjeautosid. Valmistati 
erinevatest materjalidest 112. Nädala lõpuks tehti 
number ka lasteaia ette lumele. See pildistati ja pandi 
üles häirekeskuse Facebooki lehel.

 Kersti KÜnnaPuu

abja raamatukogu tähistas 
a.a. milne 135. sünniaas-
tapäeva!

Sellega seoses kutsusi-
me kõiki oma lugejaid üles 
Puhhiga seotud esemeid raa-
matukokku tooma, et ühiste 
jõududega luua näitus.

Peale üleskutset hakati 
juba järgmisel päeval raa-
matukokku tooma erinevaid 
esemeid. Üha enam ja enam 
lisandus eksponaate ja näitus 
kujunes väga populaarseks. 

Kõik, kes tulid väljapanekut 
vaatama, oli ka endal miskit 
kaasa võetud ning igal hetkel 
sai näitus täiendust.

Soovin ühe väga suure 
Puhhi austaja lapsevanema 
sõnumi edastada: „Olen 
Puhhi austaja olnud juba 
lapsest saadik. Kahjuks ei 
olnud siis Puhhi-teemalist 
esemeid eriti saada. Kuid ega 
sellepärast Puhh ei kadunud 
minu elust täisealiseks saa-
deski. Kui mul sündis poeg, 
siis taaselustus mõte Puhhist 

ja Puhhimeelsest toast. Po-
jale ei saanud küll nimeks 
Christopher, aga tänu temale 
sain realiseerida ühe oma 
lapsepõlveunistusest!“

Puhh on nii siiras, lihtne, 
lapsemeelne ja alati meem-
aias. Üks selline vahva sõber 
võiks meil kõigil olla!

Tänan kõiki, kelle abiga 
kujunes meie näitus nii tore-
daks ja huvipakkuvaks.

mariliis JärVelt

Olgu sul aru peas või mitte, igal juhul on hea olla Puhh

10. veebruaril 2017. a toimus tõrva kirik-kammer-
saalis järjekordne arvult juba kümnes.

Mulgimaa muusikakoolide ühiskontsert. Üles 
astusid ürituse eestvedaja Tõrva muusikakooli õpi-
laste-õpetajate kõrval noored muusikud Abja muu-
sikakoolist, Karksi-Nuia muusikakoolist ja Tarvastu 
muusika- ja kunstikoolist.

Heatasemelise esinemisega andsid oma panuse 
ühiskontserdi õnnestumisele Abja muusikakooli 
õpilased Ursula Kask-saksofon, Anette-Mirell Kallas 
(klaver), Ella Mari Mäger  (klaver), Kristjan Lääts (kla-
ver),  Helari Tehver (akordion) ning  flöödiansambel 
koosseisus Merili Kask, Johanna Järve ja Katerina 
Agafonova.

heiKi Vungi
Abja muusikakool

 Mulgimaa muusikakoolide 
ühiskontsert

Tegemisi lasteaias

Karjääripäeval kooli külastanud vilistlased kooli juhtidega kohvilauas

Ursula Kask saksofoniga ja teda saatmas Ruth Mõttus

Võistkond Abia (vasakult) Eve Raska, Raivo Kutser, Marje Kaaremaa, Lauri Sepp, Rein Mägi 

Peale üleskutset hakati juba järgmisel päeval raamatukokku tooma erinevaid esemeid.
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Foto: Heiki Vungi

Foto: Mariliis Järvelt

Osaühing Abja Elamu on asutatud 10. aprill 1999.a. 
ME Kaja ja Abja-Paluoja linnaasutuse Paluoja ühinemisel. 
Osaühing Abja Elamu on 100% Abja valla osalusega äri-
ettevõte, mida juhib põhikirja alusel 3-liikmeline juhatus. 
Ettevõte pakub tööd 12-le inimesele ning põhitegevus-
aladeks on: 

• soojusenergia tootmine ja müük;
• veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste müük;
• teised kommunaalmajanduslikud teenused ja 

hooldustööd;
• heakorratööde teostamine;
• kommunikatsioonide rajamine ja korrashoid;
• elamute haldamine;
• kalmistute haldamine;
• tänavavalgustuse korraldamine;
• teede ja tänavate korrashoid;
Vee- ja kanalisatsiooniteenust pakutakse lisaks Abja 

vallale ka Halliste vallas ning Mõisaküla linnas. Tegut-
semisaastate jooksul on lisaks hooldusele ellu viidud 
mitmeid projekte Abja-Paluoja linnas. 2008-ndal aastal 
rekonstrueeriti Abja-Paluoja linna reoveepuhasti ning 
2009-ndal aastal rajati Abja-Paluoja linna Nuia tee veepu-
hastusjaama rauaeraldussüsteem. Projektide elluviimist 
toetas Keskkonnaprogramm. 2013- 2016 aastatel on viidud 
ellu kolm mahukat veemajandusprojekti, mille käigus on 
rajatud: 6 390,07 m veetorutikke, 6 105,14 m kanalisatsioo-
nitorustikke, rekonstrueeritud 3 556 m veetorustikke ja 
3 647 m kanalisatsioonitorustikke, 4 reoveepumplat. Uusi 
vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkte on rajatud kokku 
180. Projektid on ellu viidud Keskkonnaprogrammi toel 
ning nende kogumaksumus on 1 459 211 eurot , millest 
omafinantseering oli 220 345,66 eurot.

Käesoleval aastal on Keskkonnaprogrammi toel el-
luviimisel järgmine veemajandusprojekt, mille käigus 
rekonstrueeritakse Abja-Paluoja linna reoveepuhasti 
ning Kirsi tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid. Projekti 
maksumus on 648 992,50 eurot, millest omafinantseering 
on 97 348,88 eurot. Alates 2014-ndast aastast on OÜ Abja 
Elamu Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige (EVEL). Abja Elamu 
OÜ haldab Abja-Paluoja linnas kahte katlamaja: kultuu-
rimaja katlamaja ning Järve katlamaja. 

Veemajanduse kõrval on teiseks suureks ja arenevaks 
valdkonnaks heakord. Teenust pakutakse põhiliselt Abja 
vallale, kuid lisaks ka Halliste vallale. Aastate jooksul on 
kvaliteetse teenuse osutamiseks soetatud juurde vajalikke 
masinaid ja seadmeid. Abja vallas ja Abja-Paluojal hoo-
likalt arendatud haljastustöid nii, et väljanägemine on 
muljetavaldav nii suvel kui talvel. Rohked lillekomposit-
sioonid ja hooldatud pargid - haljasalad rõõmustavad nii 
oma inimeste kui külaliste silma. Heakord Abja-Paluojal 
on tulnud ka vabariigis väikelinnade arvestuses esikohale 
ja leidnud äramärkimist. Teede talihooldus on samuti 
inimeste rahulolu pälvinud. 

oÜ abJa elamu

Osaühing  
Abja Elamu

Abja lehekülg

Ursula Kask saksofoniga ja teda saatmas Ruth Mõttus

Abja muusikakooli juubelil musitseerisid Kaskede pere andekad lapsed

Päevakeskuses käib vilgas töö. Seekord valmistati sushit

Noortekeskus pidas sünnipäeva sügisel
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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

• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. 
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine 
ja küttekollete remont. Henno Sarv, tel 511 2511,  
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com  

• Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

AS Textuur on staažikas liimpuitkilbi tootja Karksi-Nuias 
Viljandimaal, mis alustas oma tegevust 1995. aastal. 
Ettevõte on kiiresti arenenud ja uueks sihiks on kvaliteetse 
saematerjali väljalaske suurendamine.

Otsime ettevõttesse
 KAHTE SAELIINI OPERAATORIT

Vajame uude Söderhamni tehnoloogia baasil 
rajatavasse moodsasse saetööstusesse kahte 

operaatorit. 

Töö on arendav ja väljakutseid pakkuv.
Töökoht asub Karksi-Nuias

Vajadusel renoveeritud korteri üüri võimalus

Kandideerimiseks saatke palun oma CV 
aadressile textuur@textuur.ee.

 

 

Kolmas üle-eestiline avatud 
talude päev toimub pühapäeval 
23. juulil.

Talud ja põllumajandustootmi-
sed üle Eesti avavad oma uksed, et 
näidata kohaliku toidu kasvamist 
ja valmimist. Külastajad saavad 
avatud talude päeval näha nii suu-
ri farme kui ka väiksemaid talusid, 
põnevat põllumajandustehnikat, 

erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal 
saab maitsta ehedat talutoitu ja 
osta kaasa kohalikke tooteid. Igal 
talul on oma programm, milles 
näidatakse oma talu eripärasid.

Talude ja põllumajandustoot-
miste registreerimine avatud 
talude päevale algab 1. märtsil ja 
kestab 1. maini.

Talupidajad ja põllumajan-
dustootjad, kes soovivad  
23. juulil oma tootmise külastaja-
tele avada, on oodatud osalema 
infopäeval: 
• 29.  märtsil algusega kell 11  
Maamajanduse Infokeskuses 
Jänedal või 31. märtsil algusega 
kell 11 Lõuna-Eestis (toimumis-
koht täpsustamisel).

Avatud talude päev on 23. juulil

TEADE

Politsei tuletab meelde, et PPA 
Viljandi klienditeenindus on avatud 
dokumenditaotlejaile esmaspäevast kuni 
neljapäevani kella 9-17. 
Reedel on teenindus suletud.

Mugavaks ja kiireks dokumendi 
taotlemiseks või kättesaamiseks on 
soovitav broneerida endale sobiv aeg 
aadressil www.politsei.ee

14. novembril tähista-
takse üle maailma diabee-
dipäeva. 2016. aastal oli 
päeva fookuses  diabeedi 
varane avastamine – nii 
on võimalik haigust kont-
rolli all hoida ja tõsiseid 
tervisekahjustusi vältida.

Diabeet ehk suhkru-
tõbi on energiaainevahe-
tusehäire, mis on tingitud 
kõhunäärme vähesest 
insuliinitootmisest või in-
suliini toime nõrgenemi-
sest ja insuliini eritumise 
puudulikkusest.

Eristatakse 1. tüüpi 
ehk insuliinsõltuvat ja 2. 
tüüpi ehk insuliinsõltu-
matut diabeeti.

Diabeeti haigestunute 
arv kasvab kogu maa-
ilmas ja nii ka Eestis. 2. 
tüüpi diabeet on haigus, 
mille puhul ei pruugi 
alguses iseloomulikke 
sümptomeid esineda, 
nii ei tea umbes pooled 

diabeetikutest, et neil see 
haigus olemas on. Haigus 
algab sageli märkamatult, 
sest veresuhkru kõrgene-
mine toimub vähehaaval 
ning organism kohaneb 
normist kõrgema vere-
suhkruga. Diabeedile 
iseloomulikud kaebused 
nagu janu, väsimus, ke-
hakaalu langus ja sage 
urineerimine võivad 
puududa või on vähe-
sed. Enesetunne võib 
halveneda pikkamööda 
ning paljudel juhtudel 
avastatakse veresuhkru 
taseme tõus juhuslikul 
kontrollil või seoses teiste 
haigustega. Samal ajal 
võib kõrge veresuhkur 
kahjustada südant ja ve-
resooni, silmi, neerusid, 
närve, hambaid, samuti 
on diabeetikutel kõrgem 
risk infektsioonide tek-
keks.

Kuidas diabeeti enne-
tada?

Teist tüüpi diabeeti ai-
tavad ennetada või kont-
rolli all hoida muudatu-
sed elustiilis. Et vältida 
2. tüüpi diabeeti ja selle 
tüsistusi, peaksid igas 
vanuses inimesed:

• saavutama ja säilita-
ma normaalse kehakaalu;

• liikuma korrapära-
selt mõõduka intensiivsu-
sega vähemalt 30 minutit 
enamikel päevadel, ke-
hakaalu ohjamiseks tu-
leks aga liikuda rohkem. 
30-minutiline füüsiline 
treening päevas võib vä-
hendada riski haigestuda 
2. tüüpi diabeeti 40%;

• sööma iga päev 3-5 
portsjonit puu- ja köö-
givilju ning vähendama 
suhkru ja küllastunud 
rasva tarbimist;

• hoiduma suitseta-
misest.

Kas kuulud riskirühma?
Üks viis, kuidas di-

abeeti haigestumist va-
rakult avastada, on vere-
suhkru mõõtmine. Eriti 
peaks veresuhkru taset 
mõõtma kõik tüsedad 
inimesed, kel vanust üle 
40. Samuti võiks vere-
suhkru vastu huvi tunda 
need, kel mureks kõrge 
vererõhk või kõrge ko-
lesterool. Oluline on pä-
rilikkus – risk on suurem 
inimestel, kelle suguvõ-
sas on esinenud diabeeti. 
Veresuhkru taset tasub 
jälgida ka naistel, kellel 
on esinenud rasedusaeg-
ne diabeet.

ulVi tammer-
Jäätes,

 Eesti Diabeediliidu 
juhataja

Iga teine diabeedihaige ei tea, 
et tal on diabeet. Kas Sina tead?




