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Mulgimaa foorum rääkis
Sooglemäe elamuskeskusest

Mulgimaa foorumil 2.
mail Karksi-Nuias arutasid
pea sada inimest Mulgimaa
Sooglemäe elamuskeskuse
ideed ja kontseptsiooni. Lisaks omavalitsuste esindustele olid foorumil osalemas
ka kolmanda sektori esindajad ja ettevõtjad. Sooglemäe talust Valgamaal Helme
kihelkonnas on mulgid juba
mitmeid aastaid ihanud
omale nn maamärki teha.
Kui eelmisel aastal oli Mulgimaa külastuskeskuse kontseptsioon juba pea valmis ja
ootas ainult hanke väljakuulutamist ning projekteerimist, siis taheti kindlad olla,
et see olemasolev mudel
ikka tegelikkuses toimib.
Seetõttu kutsus Tõrva linnapea Maido Ruusmann
kokku visiooni- ja ideekontseptsiooni töörühma,
kes valmistas ette Mulgimaa Sooglemäe foorumi.
Mulgimaa Sooglemäe foorumile oli saatnud ka oma
tervituse MKI patroon Toomas Hendrik Ilves. Tervituse luges ette Mulgi Kultuuri
Instituudi vanem, Abja vallavanem Peeter Rahnel enne
oma sissejuhatavat sõnavõttu. Omapoolse tervitusega
esines ka riigikogu liige ning
Mulgimaa toetusrühma esimees Helir-Valdor Seeder.
Mihkel Laan, kes oli ka foorumi moderaator/päevajuht
(OÜ Cumulus Consulting)

vallavanema veerg

S

Mulgi Kultuuri Instituudi vanem, Abja vallavanem Peeter Rahnel.

tutvustas Mulgi elamuskeskuse visiooni ja ideekontseptsiooni ning põhimõtteid:
1) elamuskeskus on maamärk nii mulkidele kui
ka kogu piirkonnale;
2) elamuskeskus on eksperimenteeriv ja pidevalt arenev;
3) elamuskeskuses on
seotud mulgi lugu, mütoloogia ja müstilisus;
4 ) e l a m u s ke s ku s e p õ h i v ä ä r t u s o n n u t i ku s .
Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita tutvustas oma
mõtteid mütoloogiast,
müstilisusest ning nende
seostest mulkidega. Mulgi
elamuskeskuses loob võimaluse käsitleda ajaloolist
mulgi lugu ning siduda
see erinevate mütoloogi-

liste pärimuste ning uskumistega (ka Kalevipojaga).
Muusik ja visionäär Reigo Ahven tutvustas oma
mõtteid seoses eksperimenteerimise ja pideva
arenguga. Mulgi elamuskeskus puhul on olulised
“jaa-inimesed”, piirkonnas
on ressurssi, mis on paljudes kohtades defitsiit (puhas õhk, loodus jms), mis
toob kaasa oma võimalused.
SA Teaduskeskus AHHAA
juhatuse esimees Andres
Juur tutvustas oma mõtteid
seoses nutikusega. Nutikus
ei tähenda vaid interaktiivsust ja puutetundlike ekraane, pigem vastupidi. Vanade
traditsioonide taaselustamine, reaalsete töövõtete õppi-

mine võiks olla nutikus Mulgi elamuskeskuse kontekstis.
Osalejad korraldasid seepeale ajurünnaku, milles
selgitati välja nii ideed, kui
ideede prioriteetsuse. Kokkuvõtvalt tutvustas Tõrva
linnapea Maido Ruusmann
foorumil osalejatele edasist
plaani milles pandi paika Mulgimaa Sooglemäe
Elamuskeskusega seonduvad vajalikud toimingud
ning ajagraafik. Mulgimaa
elamuskeskus peaks valmima aastaks 2020.
PeeTer rAHNel
MKI vanem
Abja vallavanem
Kasutatud
Mihkel Laane memo

Tähistasime rahvusvahelist tantsupäeva
Alates 1982. aastast tähistatakse aprillikuu lõpus
– 29. aprillil – üle maailma
rahvusvahelist tantsupäeva.
Sel aastal kutsus Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts kõiki üles tantsima
rahvusvahelist tantsu „Kikapuu“. Kutsest haaras
kinni tantsujuht Viive Niinemäe, kelle juhendatavad
Abja gümnaasiumi laste
tantsuring Tantsujalaksed
ja Meelespea memmede
tantsurühm saabusid Abja
kultuurimaja suurde saali
kenasti enne üritust, et end
tantsuvormi sättida ja sammud üle korrata. Kell üks
häälestasime end Vikerraa-

dio lainele, sest 13.10 algas
otse-eetris tantsumuusika.
Kuna sammud ei olnud
keerukad, haarati ringi ka
kõik tantsupäeva uudistama
tulnud külalised. Oli päris
lustlik mõelda, kui palju
eriilmelisi kollektiive samal
ajal sama muusika järgi üle
Eesti või kaugemalgi tantsida võis.
Aga ainult unistama ei
pidanuks jääma – nimelt paluti oma tantsu ka filmida ja
Youtube’i üles laadida ning
sellest teada anda ka Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile. Videosid hakkas ilmuma kui triipe rahvariideseelikule. Tänaseks on

Abja tantsurühmad tantsuhoos.

kõik videod üleval ja nende
vahel toimub hääletus kuni
31. maini koduleheküljel
http://errs.ee/.

Foto: Iva Žůrková

TiiU SOMMer
Abja kultuurimaja
juhataja

elle aasta emadepäev, maikuu esimese täisnädala
pühapäev, oli päikseline. Päikseliselt helged ja tänulikud olid ka meie kõigi mõtted meie emadest ja
vanaemadest. Ema armastus ja hool annab meile sisemise
rikkuse kogu eluks. Abja vallas alates eelmisest emadepäevast aasta jooksul sündinud vastsed ilmakodanikud said
emadepäeva kontsertaktusel valla poolt hõbelusika ja nende emad tervisesoovi nii endale, lapsele kui ka kogu perele
ning kingituseks kauni lilleõie. Ärme unustame tunnustada
endi seas ka neid inimesi, kes ise mitte emad olles annavad
emaliku hoole ja armastuse neile lastele, kellel seda mingil
põhjusel napib. Lilled sellel päeval emadele ja tänusõnad
neile on vähim, mida tänulikkuses teha saame. Usun, et korjatud lihtne kevadlill aiast või aasalt oma emale ja vanaemale on sama hinnaline ja südamest tulev kui kimp roose.
Selle aasta emadepäeval tähistasin rõõmsalt koos oma
lapsepõlvetänava mängukaaslaste, sõprade ja nende kaasadega oma ema Ilse (Uus) Rahneli sajandat sünniaastapäeva.
Rõõmsal sünniaastapäeva tähistamisel olid ka ema Ilse
kolm töökaaslast Abja raamatukauplusest. Kohvilauas sai
vaadatud albumites olevaid fotosid ja 25 aastat tagasi tehtud
videot. Ilse oli 1933–1944 aastani Eesti naiskergejõustiku
tipus (esindas Eestit I Euroopa naiskergejõustiku võistlustel
1938. aastal Viinis) ja tegev naisvõimlemise korraldamise alal
Ernst Idla käe all. 1944. aastal vangistati ema Ilse otse oma
töökabinetist, Ilse töötas Eesti Draamateatri administraatorina. Talle määrati peale piinavaid ülekuulamise Pagari
tänaval ja vangistust Patareis Eesti Vabariigi natsionalistlikes
organisatsioonide juhtkonnas olemise eest karistuseks 5
aastat tapvat sunnitööd Nahhodka vangilaagris Jaapani
mere ääres. Vanglast vabanenuna tuli Ilse tagasi Eestisse
ja lõi perekonna, sündisid kaks poega (suht isepäist), kelle
pere liikmetest osa olid ka rõõmsal sünniaastapäeval. Ilse
juhatas Abja Tarbijate Kooperatiivi naisvõimlejaid edukalt
üle kümne aasta ja töötas Abja raamatukaupluses, olles
hinnatud müüja-konsultant ja rõõmsameelne kolleeg ja
heatahtlik suhtleja.
Emad ei murdu! Ema hinnata on pea võimatu. Emade
ja nende olemise väärtus muutub aastatega üha hindamatumaks. Hoidkem emasid!
PeeTer rAHNel
Abja vallavanem

Lõpuaktused Abja
gümnaasiumis

Lähenemas on jälle koolide lõpetamise aeg. Abja
gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus toimub 17. juunil
kell 16, mil lõputunnistused saavad Kelly Adamson,
Veiko Berggrünfeld,Henry Ellermaa, Kevin Erg, Daigo
Gering, Getter Jaksur, Maicy Jeršov, Merian Jänts, Berit
Kandla, Kirke Kask, Lorena Oltsmeier, Robin Metste,
Raili Naruson, Gettely Pikkor, Kärt Purge, Eliisa Raal,
Kaido Raal, Ottomar Raidlepp, Cristina Raud, Elisabeth
Rõigas, Kendra Salujärv, Henri-Tapio Sulkinoja, Markkus
Suvi, Kätlin Tiidu, Eloore Tomingas, Sten-Marten Truu,
Kristo Vainonen ja Bhatricya Virumann. Klassijuhatajaks
Kadi Kask.
Abja gümnaasiumi 12. klaasi lõpuaktus toimub 18.
juunil kell 12. Peale edukalt sooritatud eksameid lõpetavad Abja gümnaasiumi klassijuhataja Anneli Ruusalu
juhendamisel Katriin Allik, Krete Allik, Sander Hermiste,
Kevin Kallas, Silver Kask, Karina Korell, Kristina Korell,
Edvin Kulemin, Reimo Laugus, Harald-Magnus Metsniin, Ats Mettus, Merilin Must, Kevin Pallandi, Martin
Põderson, Gerit Põllumäe, Oskar Raidlepp, Ruth Rist,
Vanessa Rätsep, Jüri Sepp, Taavi Tiirats ja Jessica Volkova
Palju õnne kõigile lõpetajatele ja tuult tiibadesse!
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OMAvAliTSUSKrOONiKA
AbJA vAllAvOliKOgU
15.04.2016 toimunud istungil.
Nõustuti Karksi vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu ettepanekuga
alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Muudeti vallavolikogu varasemat määrust.
Võeti vastu otsus maa munitsipaalomandisse taotlemiseks (Penniküla karkääri alune ja selle teenindamiseks vajalik maa).
Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras vallale kuuluv
kinnistu Lille 14 Abja-Paluoja.

AbJA vAllAvAliTSUS
21.04.2016 toimunud istungil:
Anti korraldused maaüksusele teenindusmaa, lähiaadressi ja otstarve
määramiseks ning määrati maaüksustele nimed ja sihtotstarbed
kinnistu jagamisel.
Anti korraldus hüvitise määramiseks ja maksmiseks vastavalt valla
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekutele;
anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse maksmiseks ja vajaduspõhise teretoetuse maksmiseks;
lahendati vallavalitsusele laekunus avaldusi;

10.05.2016 toimunud istungil:
Kinnitati SA Abja Haigla ja OÜ Abja Elamu 2015.a. majandusaasta
aruanded;
Määrati maaüksustele nimed ja sihtotstarbed kinnistu jagamisel;
Arutati vallavalitsusele laekunud avaldusi.
Anti korraldus vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele vajaduspõhise
peretoetuse maksmiseks.

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

Abja muusikakooli
lõpuaktused

15. mail toimus Abja muusikakoolis lõpuaktus, kus lõputunnistuse said 5 muusikakooli lõpetajat. Akordioni eriala
lõpetasid Helari Tehver ja Kuldar Kask. Nende õpetajaks oli
Valdo Värk. Õpetaja Endel Purju juhendamisel lõpetasid
löökpillide eriala Kevin Erg ja Gerhard Põllumäe. Klaveri
eriala lõpetas Merilin Kalamis, õpetajaks Olev Raal.
22. mail lõpetavad Abja muusikakooli 4. klassi Hendri
Hallik (klaver), Liis Getliin Kala (löökpillid), Lisette Loit
(flööt), Kirke Murrik (klaver), Urmo Sikka (kitarr) ja Urmat
Sikka (akordion). Aktus algab kell 12, toimub ka kevadkontsert.
HeiKi vUNgi

Abja kultuurimaja tegemised mais-juunis
Näitused: Mais „Hymyä- Naeratus! Naivistid Iitttalas“
Juunis – „Loodusfoto 2015“
25.05–26.05 laste kevadpäevad.
26.05 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
02.06 kell 18.00 film „Polaarpoiss“. Pääse 3.-/õpilane 2.-.
07.06 kell 9.00- 11.00 doonoripäev .
07.06 kell 18.00 film „Kaks kamraadi ja kaval mäger“
Pääse 2.-.
09.06 alates 10.00 nägemiskontroll. Hindpere Optika.
09.06 kell 18.00 Itaalia õhtu
20.06 kell 14.00–14.30 Altai palsam, živitsa õli ja Ortoflexi müük.
23.06 kell 20.00 Abja jaanituli lasteaia taga platsil. Kell
20.00 mängud lastele, kell 21.30 lõkke süütamine, kell
22.00 tantsuks ans Meremees, mängud täiskasvanutele.
Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja
tel 436 0055 või 5698 3806.

MÄLESTAME
MAIMU KASE
09.06.1924 – 01.05.2016

REIN PARTS
19.02.1949 – 13.05.2016

Emadepäev Abja kultuurimajas
Oma ema ma silmitsen
lähedalt:
Ta on k angesti ilus ja
armas – eks
Emad pik apeale kõik
lähevad
Oma lastega natuke
sarnaseks

Nende Leelo Tungla
südamlike ridadega algas

8. mail Abja kultuurimajas emadepäeva kontsert.
Saali oli kogunenud mitu
põlvkonda emasid koos
peredega. Kontserdi alustasid särasilmsed Abja
kultuurimaja lauluringi
lapsed Tiiu Sommeri juhendamisel. Lavale astusid ka Abja kultuurimaja
liikumisringi mudilased

Mari Kahu juhendamisel.
Seejärel tervitati Abja valla
kõige nooremaid elanikke,
kes on sündinud 2015. aasta maist 2016. maini. Selle
aja jooksul on sündinud
23 last. Hõbelusika andsid
igale perele üle vallavanem
Peeter Rahnel ja noorsootöö spetsialist Maie Bratka.

Talgupäev Abja gümnaasiumis
29. aprilli keskpäeval
kogunes kooli sisehoovi
suur hulk teotahtelisi noori
ja vanu, et osaleda talgutel
„Abja gümnaasiumi ümbruse heakord“. Kui algul
lootsime kokku saada 40
osalejat, siis registreerimise lõppedes oli arv juba
70. Kohale tuli aga üle 90
vabatahtliku talguhundi.
Talgupäeva avas oma
sõnavõtuga looduskaitse
seltsi kohaliku osakonna
esimees
Rein Mägi, kes tervitas
kõiki kohaletulnud talgulisi, tutvustas tehtavaid
töid, töövõtteid ja tööde
eesmärki, samuti plaanitud
ajakava. Seejärel rääkis seltsi tegemistest ja selle suve
reisiplaanidest ning kutsus
kaasa huvilisi veel vabadele
kohtadele reisile Karjalasse.

Talgulisi jagus nii parki,
staadionile, palliväljakule
kui ka koolimaja ümbrusesse.
Algklassid suundusid
parki, kus korjati kokku
maha kukkunud oksad, puhastati lehtedest pargiteed.
Kogunes hiigelsuur oksa ja
lehehunnik, mis jääb ootama äravedu.
6. klass koos õpetaja
Riivoga tegutses staadionil.
Korrastati kaugus- ja kõrgushüppe rajad ja platsid,
seati üles jalgpalliväravad
ning käidi üle ka jooksurada.
Suur hulk talgulisi,
nende seas ka vallavanem
Peeter Rahnel seadsid end
palliväljaku servale riisuma. Osa talgulisi rehitsesid
kividest puhtaks ja silusid koolimajaga piirnevad
muruplatsid.

Lasteaia tegemisi
Kevadkuud on lasteaias
hästi tegusad.
17. aprillil osalesime
Halliste kihelkonna solistide päeval Kaarli rahvamajas. Meie lasteaeda esindasid Altaia Ilsen, Raimo Varik,
Ergo Lepik, Ramon Miikael
Purju, Helena Suurmets,
Anna-Marita Bokmane,
Emma Emilie Lääts, Melissa
Metste, Emma Teele Oole,

Laura-Liisa Raal. Kiidusõnad muusikaõpetaja Airele.
26. aprilli hommik oli
kõikidele lastele eriline,
lasteaed tähistas oma 43.
sünnipäeva. Pärast hommikuringi koguneti saali,
kus toimus traditsiooniline
laulupäev. Tublisi laululapsi
oli palju. Pidu lõppes tantsu
ja kommi söömisega.
29. aprillil olime oma

KODUKANDIS

Loodusetunnid Abja
noortekeskuses

Looduskaitse Seltsi üheks tegevuseks on looduse
tutvustamine. Meil osutus hea võimalus selleks liblikate
sirutus, mis on kogutud 2012. aastal Lõuna-Ameerikast
ja ootasid sügavkülmikus oma teist elu. Toimus kolm
koolitust Abja noortekeskuses, kus põhitõed andis meile
Andro Truuverk Tartu ülikoolist.
Osalesid Abja gümnaasiumi ja Halliste põhikooli õpilased. Aktiivsed olid Tiina Sinisalu ja Marina Kulemina
Hallistest ja Abjast Helari Tehver ja Merilin Kalamis.
Tänan ka bioloogia õpetajaid Tiiu Savi Halliste põhikoolist, Ene Lätti Abja gümnaasiumist ja Karmen Sülda
Mustla gümnaasiumist. Meie tegevuse tulemusena valmis
Prantsuse Guajaanast kogutud liblikate kollektsioon, mida
on võimalik näha Abja muuseumis.
reiN MÄgi

Kontserdi lõpetasid Abja
noortekeskuse laulustuudio solistid Maarja-Liisa
Heina juhendamisel. Laudadele oli kõigile maiustamiseks seatud kringlit ja
morssi. Suur tänu kõigile,
kes aitasid emadele tähtsamat päeva meeleolukaks
muuta!
Ülle rõigAS

Kogu plaanitud töö sai
tänu arvukatele talguhuntidele peagi tehtud!
Talgulisi ootas kapsasupp, mustikakissell, plaadipizza, õunakook, morss,
puuviljad ja kommid.
Siinkohal tahangi tänada meie kooli söökla tublit personali, eesotsas Ene
Purjuga ja 6. klassi (kõige
aktiivsem osaleja), kes pälvisid meie tänukirja koos
kommikarbiga.
Suur tänu ka meie sponsoritele: Pajumäe talu (25
liitrit maitsestatud jogurtit), Popsi Köök (3 plaati
õunakooki ja samapalju
plaadipizzat), Abja Tarbijate
Ühistu (50 euro eest kommi
ja puuvilju). Neile andsime
üle tänukirjad koos loodusfoto lastaraamatutega.
Rein Mägi kinkis Abja
koolile Taimi Tulva Ranniku

koostatud raamatu koos 2
CD-ga „Veljo Ranniku-Eesti
looduskaitse legend“ looduse kaitsmise-hoidmise ja
hea koostöö eest. Lõpetuseks pandi grupi talguliste
abiga mulda Kaja Lotmani
(Eesti Looduskaitse Fond)
poolt kõigile talgutele „Teeme Ära 2016“ saadetud savipall, mille sisuks põllulillede
seemned.
Aitäh kõigile, kes te talgutega ühinesid! Talgupäev
on heade inimeste, heade
mõtete, heade tegude, heade
emotsioonidega eriline päev,
mis annab jõudu ning püsib
nii meeles kui ka südames
kõigil. Tänu talgulistele on
Abja gümnaasium taas parem ja kenam!

folkloorirühmaga külas Kilingi-Nõmme lasteaias, kus
toimus volbripäevaüritus.
Lastele meeldis, kuna pärast sai rühmas mängida ja
leiti uusi sõpru.
Maikuu esimese nädala
reedel kutsusime lasteaeda
emad, et neile laulda, tantsida ja luuletusi lugeda. Peo
lõpuks üllatati emasid omavalmistatud kingitustega.

11. mail sportis vanem
rühm Viljandi staadionil,
kus toimus eelkooliealiste
laste
liikumispäev. Seal tuli
kätt proovida osavuses,
jalgratta vigursõidus, odaviskes, korvpallis ja vibu
laskmises. Oli igati tegus
hommikupoolik.

evi liivAK
talgujuht

KerSTi KÜNNAPUU

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
LAINE PÄRN
META HAAMER
LEMBIT TIIDU
HELGA PRODEN
AHTO RIST
HELMUT NAEL
HILJA HEINSALU
ARNOLD URB

91
86
83
82
81
81
81
80

SALME RUMMI
80
ANTS ALLIKSAAR 80
MAI PEHME
80
JUTA PAJU
75
ANNE KEKIŠEVA 75
EEVI HUNT
70
ANNE ALGO
70
VOLDEMAR SEKSTELO 70
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Populaarne Abja mälumäng lõpetas hooaja
Aprillikuu teisel neljapäeval toimus Abja kultuurimajas Abja mälumängu
selle hooaja viimane etapp,
hooaja lõpetamine ja auhindade jagamine. Alates
novembrist kogunes iga
kuu teisel neljapäeval 12
kuni viieliikmelist võistkonda, et omandada uusi
teadmisi ja mõõtu võtta.
Esikoht õnnestus seeko r d n a p s a t a t i h e d a s
duellis võistkonnal Mõigu
Mekk, koosseisus Andres
Rõigas, Valdur Mets, Arne
Putnik, Mait Mikelsaar,
Meelis Sõerd. Väärilise

Esikoht õnnestus seekord napsata tihedas duellis võistkonnal Mõigu Mekk, koosseisus (vasakult): Arne Putnik, Andres Rõigas, Mait
Mikelsaar, Meelis Sõerd ja Valdur Mets.
Foto: Keijo Koort

teise koha pälvis võistkond
Räägud, koosseisus Marje

kolmandaks tuli võistkond
Tamme, koosseisus Maimu Paumere, Elle Paumere, Liina Paumere, Katrin
Tukk, Agur Käära. Parimad
võistkonnad said karikad ja
iga osaleja väikese meene,
meenutamaks möödunud
hooaega. Küsimuste koostajad Enno Liiber, Rein
Mägi ning sekretariaadi
tiim Keijo Koort ja Ülle
Rõigas, kõik said kenasti
tänatud. Väikeses saalis oli
kaetud ka väike suupistelaud. Kohtume novembris!

Kaaremaa, Eve Raska, Eha
Ermits, Jaanus Ermits ja

Ülle rõigAS

Turniiri “Mulgi Pall 2016” võitis
AbjaSK/Dynamo

Foto: Keijo Koort

Mulgi Pall 2016 võitjad.

Sel laupäeval juba kolmandat korda toimunud
võrkpalli turniirile „Mulgi Pall“ tuli 25 võistkonnana
kohale 163 spordisõpra. Ilmataat kostitas külalisi juba
varahommikul imeilusa ilmaga ning korraldajad registreerimisel pudeli veega.
Mängiti seitsmes alagrupis
ning peale lõunat kui kõht
koolisööklas täis söödud, oli
selge, kes playoff ’i kuueteistkümne hulka pääsenud.
Playoff ’ides mängiti geimid
15 punktini. Esimene suurem
üllatus sündis juba veerandfinaalides, kus alistati üks favoriitidest. Kusjuures esimeses
geimis oli võitjal, seisul 14 : 4
kasutada kümme geim-palli,

ometi tuli HEH järgi ning võitis geimi seisuga 16 : 14. Sellest
siiski ei piisanud, sest järgmistes geimides võttis DJR oma
ning pääses poolfinaali, kus
vastaseks AbjaSK/Dynamo.
Poolfinaalid olid mõlemad
tasavägised. Esimeses suutis
kohalik võistkond MsEesti kõik geimid südilt vastu panna. Samuti tegid nad
saalis vaieldamatult kõige
valjemat ja kohati pealtvaatajaid ehmatavat kisa. Siiski
jäi sellest väheks ning võidu võttis Vallatud Kurvid.
Väidetavalt olla võitjatel otsustaval hetkel olnud rohkem
õnne. Teine kohtumine küll nii
emotsionaalne polnud, kuid
kulges see samuti tasavägiselt.

Võidu võttis DJR ees kohalik
võistkond AbjaSK/Dynamo.
Finaali võitis AbjaSK/Dynamo võistkond. Hoolimata
kesisest sooritusest sulustamisel oldi veidi paremad
servil ja selle vastuvõtul. Kolmanda koha mängus edestas MsEesti võiskond DJR’i.
Turniiri parim meesmängija Karli Ots, parim naismängija Annika Loomus.
Lõplik paremusjärjestus:
1. AbjaSK/Dynamo (Annika Loomus, Raili Juurikas, Inkeri Söödor, Karli
Ots, Marko Sõna, Karel Pais,
Veiko Raaman, Martin Ant)
2. Vallatud Kurvid (Risto Laan, Karel Eller-

maa, Janno Tamsalu, Raul
Liinev, Merilyn Tiit, Britt Elbing)
3 . M s E e s t i ( Ti m o Te e aru, Kätti Allik, Krete Allik, Kristjan Sibul, Heiki
Hunt, Martin Kammer)
4. DJR, 5. Simba, 6. HEH,
7. Elva, 8. Pärast Vaatab, 9.
Päri Gäng, 10. Sahkar, 11.
Tanska, 12. Ulme Kaos, 13.
Tallinna Lennujaama SK, 14.
Reval Stone, 15. Seltskond,
16. Ahjuproffid, 17.–25. Kurtna NEP, Ront, SK Halliste,
Maaritsa2, Vil/Abja, Kabala,
Pallurid, Sipsik, VK Üks Samm.
Korraldajad tänavad võistkondi ning ootavad kindlasti
kõiki ka järgmisel aastal osalema.
Ja muidugi poleks turniir teoks saanud ilma toetuseta, tänu kellele mahtus
8-eurose osalustasu sisse
turniiril osalemine, lõunasöök, veekeskuse kasutamine ja õhtune bändiga pidu.
Toetajad: 4Teams / A.M Box
OÜ / Abja Kultuurimaja /
Abja Spordi- ja Tervisekeskus
/ Abja Vald / COOP Abja /
Devin, Goodmark / HRM
Tootmine OÜ / Maerobic
Tantsustuudio / Mulgi Kõrts
/ Pajumäe Talu / POP Cafe /
POPSI Köök / SailEstonia /
Schwarzkopf Professional /
Spordihooldus / Toom Tekstiil
/ ToreTigu / Vana Maja Sõber /
Oliver Saar

24. aprillil kell 10 sõitsime 35 osavõtjaga (vanemad ja 22 last) Jõulumäele.
Vaatamata, et meie kandis
oli ilm hommikul külm ja
vihmane, võttis Pärnumaa
meid vastu päikesepaistega.
Jaotusime kolme rühma,
laenutasime disc-golfivarustuse, tutvusime rajaskeemiga ja 18-korvilisel vahelduva maastikuga män-

nimetsaalusel läks mäng
lahti.
Kahe tunni pärast olid
kõik õnnelikult raja läbinud. Peale väikest hingetõmmet sai täpset kätt ja
jalga proovida. Jõulumäel
on täpsusvisete ja -löökide
seinad, mis on sobivad
igas eas tervisesportlasele. Sellised oleksid ka
meie staadionil teretulnud

Abja lahtised
ujumisvõistlused

3. mail Abja spordi- ja tervisekeskuses toimunud ujumisvõistluste parimad on:
Kuni 7-aastased poisid: Kaarel Kahro (Saarde) ja Derko
Joel Palu (Karksi) ning tüdrukud Ilyssa Tinn (Abja), Grete
Ruusoja (Halliste) ja Luise-Riin Liiber (Saarde).
8–10-aastased poisid: Ekke Rahu (Abja), Kevin Kütt
(Abja) ja Ralf Rosin (Viljandi) ning tüdrukud Helena Maling
(Karksi), Romi Israel (Karski) ja Teili-Liis Suvi (Abja).
11–13-aastased poisid: Urmet Sikka (Abja), Urmo Sikka
(Abja) ja Robin Sang (Abja) ning tüdrukud Mariann Pruuk
(Karski).
14–16-aastased noormehed: Riko Raheste (Karksi) ja
Eero Maling (Karksi) ning neiud Gedly Tugi (Karksi) ja
Tiina Sinisalu (Halliste).
17–39-aastased naised: Merili Tõnisson (Karksi), Kadi
Järv (Karksi) ja Merle Lubi (Abja).
Mehed 40+: Villu Künnapuu (Abja) ja Jaak Israel
(Karksi).
40+ naised: Edda Allik (Halliste), Evi Liivak (Abja) ja
Karmen Kovaljova (Abja).
Täpsemad tulemused spordi- ja tervisekeskuse kodulehelt.
MAri KAHU

Jüriööjooks

21. aprilli õhtupoolikul toimus Abja vahel jüriöö jooks,
mis oli mõnusaks sportlikuks vahepalaks kohalikule rahvale.
Eelkooli jooksus said auhinnad loomulikult kõik vaprad
osalejad, kes meelitasid rajale emad-isad ning õed-vennad.
Algklasside teatejooksus oli parim 3. klassi võistkond
Turbopirukas. Kui nooremate jooksjate marsruut kulges ümber kultuurimaja, siis alates 5. klassist oli ring
hoopiski suurem ja vaatemängulisem, hõlmates Abja
tänavaid ning ankrumehel oli võimalus joosta uhke ring
ümber keskpargi. Põhikooli arvestuses võitis 9. klass ja
gümnaasiumi osas oli kiireim 12. klassi võistkond. Lisaks
jooksjatele said võimaluse raja läbida ka kepikõndijad.
Aitäh korraldajate poolt politseile ja kõigile vabatahtlikele,
kes sellel õhtul väljas olid ja jälgisid, et kogu üritus turvaliselt mööduks.
riivO rOOSNUrM

Saalijalgpall

Eesti MV saalijalgpalli rahvaliigas osales Abja võistkond. Juba oma teisel ametlikul hooajal õnnestus jõuda
läbi raskuste finaali, kus triumfeeris kodumeeskond
Abja. Meile oli Ida-Virumaalt külla sõitnud Narva
EE Õlitööstuse meeskond, kes pidi vastase paremust
tunnistama alles penaltiseerias. Otsustava kohtumise normaalaeg lõppes 2 : 2, penaltiseerias ei suutnud
aga Narva skoori avada ning seeria võitis 2 : 0 Abja.
Au ja kiitus meeskonnale!
riivO rOOSNUrM

HArleS KiveSTe
Mulgi Pall 2016
peakorraldaja

Perepäev Jõulumäe tervisespordikeskuses

Aasta alguses oli võimalik esitada projekte EOK ja
Coca-Cola ühiskonkursile
„Liikumine teeb erksaks“.
Taotlusi oli üle 80, meie
projekt „Perepäev Jõulumäe tervisespordikeskuses“
osutus edukaks. Meile eraldati 400 eurot ürituse tarvis, lisaks toetas Coca-Cola
meie ettevõtmist puhta
joogiveega.

sport

rajatised. Kell 2 ootas meid
sööklas maitsev seljanka ja
magustoit.
Kaunis kevadises looduses veedetud jüripäev
pakkus nii mõnelegi osalejale idee koos sõprade või
perega Jõulumäele tagasi
minna.
liNdA MeNNiNg

Õnnitleme pisipere
sünni puhul!
Kaie ja Marko Aavik 25.04. 2016
sündis poeg GREGOR
Meristel Õigus ja Ruslan Navotnõi
05.05.2016 sündis poeg ALEKS
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Tänati emasid ja vanaemasid
Kui mulluse emadepäeva tähistamisel Halliste rahvamajas said kingituseks hõbemedaljoni
kolmteist eelneva aasta
jooksul Halliste vallas
ilmale tulnud pisipõnni,
siis tänavusel päikesekuldsel emadepäevapeol
4. mail oli neid neliteist.

Halliste vallavanem
Ene Maaten tervitas esmalt
peolisteks olnud saalitäit
emasid, vanaemasid ja
nende väikesi ning suuri
pereliikmeid soojalt värsivormis. Seejärel hõikas
ta välja neljateistkümne
aasta jooksul sündinud
lapse nimed. Kõiki neid
ja nende emasid-isasid
küll kohal polnud. Need
aga, kes olid tulnud, said
rahva aplausi saatel koos
lilleõitega kätte karbikese
hõbemedaljoniga, mille
esiküljele on graveeritud
sõnad „Sündisin Hallistes“
ja tagaküljele Halliste valla
vapp. Vallavanem avaldas
lootust, et ehk need saaliaknast sisse naeratanud
päikeses säranud ja selget
sõnumit kandvad hõbedakillukesed aitavad nende

Mõisaküla kultuurimajas toimunud linna emadepäevapeo lõpuks
esitlesid noortetoa neiud tänavust kaunist kevadmoodi.

Emadepäevapeol Halliste rahvamajas kinkis vallavanem Ene Maaten (vasakul) valla poolt aasta jooksul
sündinud lastele hõbemedaljoni.
Fotod: Meelis Sõerd

tillukesi omanikke hulga
aastate pärast elurännakutelt tagasi sünnipaika
Hallistesse jõuda.
Lisaks andis Halliste
raamatukogutöötaja Sirle Tellis iga kohal olnud
põnni vanematele üle värvirõõmsa beebiraamatu
„Pisike puu“. See on Eesti
riigi kingitus igale 2015.2016. aastal sündinud ja
sündivale lapsele.
Järgnenud toredas ja

südamlikus kontserdis astusid laulude, luuletustega jne. lavale oma kõige
kallimaid rõõmustama
lapsed Õisu ja Halliste lasteaiast, Halliste rahvamaja
mudilasteringist, Halliste
põhikoolist ja Abja gümnaasiumist.
Päikesepaistelise emadepäevapeo lõpuks palus
rahvamaja juhataja Laine
Pedaja kõiki kringlit maitsma ja lubas kannatamatult

seda juba oodanud lapsed
lavale hullama.
Pilvitu, päikesesäras ja
suvesoe oli päev ka päris emadepäeval 8. mail,
kui emasid ja vanaemasid
peeti pidulikult meeles
Mõisaküla kultuurimajas.
Linnapea Ervin Tamberg
ja kultuurimaja juhataja Laine Pedaja hõikasid
saalitäie rahva ette kaks
ajavahemikul möödunud

emadepäevast tänavuseni
lapse sünnitanud ema, et
anda neile aplausi saatel
üle roosiõis koos kingikotiga.
Ilusa südamliku emadepäevakontserdiga rõõmustasid kõiki esmalt Mõisaküla lasteaia vahvad
laulupoisid Tiina Raba juhendamisel. Klaveril saatis
Kadi Kask. Mõisaküla kooli
mudilaskoori toredaid laule saatis klaveril õpetaja
Anne Gomaa. Tütarlaste
rõõmsa võimlemiskava
oli lavale seadnud Gea
Rebane.

Kui maitstud oli väikeses saalis laual lahti lõigatud suur peotort, elati lõpuks kaasa noortetoa neidude põnevale kevadmoe
esitlusele. Moeetenduse
koos videolõikudega varasemate aastate edukatest
osalmistest maakondlikel
moeetendustel valmistas
ette Mõisaküla noortejuht
Kaja Õigus. Teiste seas
tänas ta peale etendust ka
tüdrukute emasid nendepoolse suure panuse eest
tütarde moeharrastusega
tegelemisse.
Meelis Sõerd

Mõisakülas liiguti terviseks
Südamekuu tervisenädal aprillis Mõisakülas,
mis lõppes traditsioonilise tervisepäevaga, pakkus
igas eas linlastele hulga
erinevaid liikumisvõimalusi.

Ter visenädala ettevõtmistel osales registreerimisandmetel kokku
ligemale veerand tuhat
inimest. Juba avapäev 11.
aprill meelitas maastikumängule ja minigolfirajale
kokku ligi poolsada meest,
naist ja last. Teisipäeval
matkas enam kui nelikümmend inimest mööda linna ajaloolisi objekte. Kesknädalal oli kolmkümmend
kätepaari töös küttepuude
ladumisel kultuurimaja
kuuri. Neljapäeval oli pea
saalitäis naisi-lapsi viilhallis võimlemas. Reede
varahommikul suundus
salk entusiaste kesklinnast
koolimaja juurest hoogsal
kõnnil pinnaskatte all oleva endise prügimäe harjale päikesetõusu tervitama.
Pühapäeval pedaaliti bussijaama juurest jalgrattaretkele. Tervisenädala
viimasel päeval 21. aprillil
osales paarkümmend huvilist kepikõnnil. Heakorratöid tehti linnavalitsuse
ja lasteaia ümbruses ning

Tervisenädal Mõisakülas lõppes rahvarohke tervisepäevaga, kus paljud
osalejad lasid meedikutel ka oma verenäitajaid kontrollida.

Foto: Meelis Sõerd.

suveaias.
20. aprillil oli bussitäiel
inimestel esimest korda
võimalik käia tasuta ujumas Abja ujulas. See sai
teoks tänu Viljandi Maavalituse tervisetoa poolt
rahastatud projektile, mille algatas Mõisaküla linna sotsiaaltöötaja Marina
Raid. Kokku käiakse sel
moel kuni mai lõpuni veemõnusid ühiselt nautimas
kuuel korral.
Vihmasele ilmale vaatamata kujunes osavõturohkeks ka tervisenädala
lõppakordina korraldatud
tervisepäev 24. aprillil.
Laste päralt oli hommikust
alates batuut viilhallis, kus
toimusid ka sportlikud
mängud. Kultuurimajas
seisti kannatlikult järjekorras, et lasta mõõta oma
vere- jt. tervisenäitajaid.

Kultuurimaja kõrval
telgikatte all tegi liiklusohutuse alast ennetustööd
Maanteeameti partner
Sõiduõppe ABC Autokool.
Huvilised said lahendada liiklusalaseid ristsõnu.
Tutvustati ja jagati tasuta
auto turvavöö lõikureid,
jalgratta helkureid jm.
Linnapeaga eesotsas
tehti kesklinnas kepikõnniretk. Kultuurimaja saalis
tõstis erinevas eas naiste toonust tervisevõimlemine. Huviga kuulati
tunnustatud südamearst
Ester Keba loengut südametervise ja -haiguste
teemal.
Kõigile tervisepäeval
osalenutele pakuti kehakinnituseks tervislikku
püreesuppi ja karaskit. Iga
soovija võis saada endale
rinda meelepärase kujun-

dusega plekkmärgi. Kõik
said meeneks tervisepäeva
logoga pastapliiatsi. Lisaks olid lahked sponsorid
Mõisakülast ja kaugemalt
välja pannud hulga toredaid auhindu, mis loositi
välja end tervisepäeva
registreerimislehtedele
kirja pannud saja kaheteistkümne osaleja vahel.
Kokku pandi end tervisenädala ettevõtmistele ja
tervisepäevale kirja enam
kui neljasajal korral. Tervisenädalal kõige aktiivsemalt kaasalöönute vahel
loositi peaauhinnaks Mõisaküla linna poolt välja
pandud kaks pääset suviste kodukandipäevade
õhtustele pidudele. Lisaks
loositi välja neli Abja ujula
kinkekaarti, külastusvõimalus viieteistkümnele
inimesele Pärnu Laserparki ja muud.
Tervisenädala ja tervisepäeva eestvedaja sotsiaaltöötaja Marina Raid
tänab aktiivse osavõtu
eest vihma trotsinud linnarahvast, samuti kõiki
sponsoreid ja tublit korraldustoimkonda, kuhu
kuulusid linna sotsiaalkomisjoni liikmed ja allasutuste juhid.
Meelis Sõerd

Halliste valla aukodanik
SILVI SAAR			84
VAIKI GAILIT			87
SALME-HELENE HÄMARMETS
87
PILVI VANKER			86
HELJU AIDLA			84
VALVE KÄÄRA			82
OLEV KALDMA			82
LEILI SITSKA			75
ELVIIRA LOIT			70
JEVGENI SEMJONOV		
70
Halliste vallavalitsus

META LUITE			
92
VELTA-SILVIJA JÄRV		
88
LINDA TANI			
84
VILMA RUUBEL			
84
ERICH POST			
83
LINDA TISLER			
83
LINDA KARU			
81
ALEKSANDER PIHLAPUU		
81
AAVO KIKAS			
81
URVE PÕDER			81
LINDA KOIK			80
VAINO KAUNISSAAR		
75
MARE HALLISTE			75
Mõisaküla linnavalitsus

Halliste, Mõisaküla ühislehekülg
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KÜSIMUS-VASTUS

Tänavu neljandat
aastat toimunud „Maale
elama“ messil Tallinnas
Telliskivi Loomelinnakus
14. mail olid Mulgimaa
esindajatena maaelu huvilistele siinseid elamisvõimalusi tutvustamas
Halliste vald ja Mõisaküla
linn.

„Rahvast käis tublisti.
Oma andmed kontaktivõtmiseks jättis paarkümmend inimest. Nendega saab ka lähipäevil
ühendust võetud. Rõõmustavalt oli huviliste ja
kontaktiloojate seas ka
päris noori inimesi,“ tõdes messilaua taga infot
jaganud Halliste vallavolikogu esimees Andres
Rõigas. „Enamasti tunti
huvi suvekoduks sobilike
maamajade vastu, mille
juures on ka hektar-paar
maad,“ lausus Rõigas. „Oli
ka inimesi, kes olid minuga
juba mõnel eelneval messil
kontakteerunud,“ lisas ta.
Mõisaküla linna taas
esindanud linnapea Ervin

EELK Halliste koguduse juhatuse esimees Made Kotkas (vasakul)
võttis taas Hallistes külas käinud Åhli-Insjöni sõpruskoguduselt
Rootsist pärast kirikukontserti tänuga vastu rahasumma uue oreli
fondi, mis koguti Lea Alp Lisskari (2. vasakult) algatusel.
Foto: Meelis Sõerd.

Sõbrad Rootsist toetasid Hallistet
Tänavusel „Maale elama“ messil jagasid huvilistele teavet elamisvõimaluste kohta Mulgimaal
(vasakult) Andres Rõigas ja Guido Ruusoja Halliste vallast ning Udo Jakobson ja Ervin Tamberg
Foto: erakogu.
Mõisaküla linnast.

Tambergi andmeil on tänu
senistel „Maale elama“
messidel saadud infole vähemalt üks pere Tallinnast
nende väikelinna elama
asunud. „Rohkem tuntakse huvi siiski elamisvõimaluste vastu maal,“ tõdes
linnapea.
Messi arvamusfestivalile oli tänavu palutud
üheks esinejaks puidu- ja
ehitustööd tegev Halliste valla ettevõtja Guido

Ruusoja. „Tööd on, aga
korralikku töömeest siinse
palga eest on raske maale
jääma meelitada, kuna välismaal pakutakse hoopis
paremat palka,“ tunnistas
maaettevõtluse plussidest
ja kitsaskohtadest kõnelenud Ruusoja muuhulgas.
Programmi „Maale
elama“ raames loodud
andmebaasi ja infoga
omavalitsuste kaupa saab
tutvuda aadressil www.

maale-elama.ee. Halliste
valla kontaktisikuks „Maale elama“ programmis on
jätkuvalt Andres Rõigas
(tel 5342 0346, andres@
halliste.ee) ja Mõisaküla
linnas Ervin Tamberg (tel
5805 2900, ervin.tamberg@
moisakyla.ee). Endiselt oodatakse infot piirkonnas
asuva müügisooviga kinnisvara kohta.
Meelis Sõerd

Muuseumiöö oli rahvarohke
Tänavusel muuseumiööl 14. mail külastas
Mõisaküla muuseumi enam
kui sada huvilist Abja-Paluojast kuni Tallinnani.

„Viimane külastaja tuli
paarkümmend minutit
enne muuseumi sulgemist
kell üksteist õhtul,“ ütles
muuseumitöötaja Anu
Laarmann. Mõisakülast oli
teiste seas taas uudistamas
perekond Varik. „Nemad
on iga-aastased muusumiöö külastajad,“ sõnas
Laarmann tunnustavalt.
Veerandsada inimest oli
tulnud naaberlinnakesest
Abja-Paluojalt. Külastajaid
oli veel Tihemetsast, Kilingi-Nõmmelt, Viljandist,
Pärnust ja isegi Tallinnast.
„Kokku külastas muuseumiööd sada üksteist

Muuseumiööl Mõisakülas ärgitas reisilainel külastajaid lausa sadulasse istuma kohaliku tehnikahuvilise reisimehe Ilmar Kuuse muuseumisaali taritud
heas korras mopeed.
Foto: Anu Laarmann.

inimest, mis on vihmase
ilma kohta hea tulemus,“
oli muuseumitöötaja rahul. Põhiosa külastajaid
käis kohal õhtul kella seitsme ja üheksa vahel.
Muuseumiöö külastajad suunas turismilainele aktiivse Mõisaküla

reisimehe Ilmar Kuuse
põnev fotonäitus tema huvitavatest reisidest. Lisaks
oli Kuusk muuseumisaali
toonud ühe oma reisivahenditest – korraliku
mopeedi, millel kütustki
paagis. „Istu kasvõi sadulasse ja tee ring ümber

Klubi 60+ tähistas jüripäeva
Uue-Kariste rahvamajas tegutsev Halliste valla
eakate klubi 60+ tähistas
koos sõpradega Lätist
meeleolukalt jüripäeva.

Tuulise jaheda ilma
tõttu otsustati algselt kavandatud jüritule tegemisest loobuda. Mulgi küla
muuseumi perenaine Eda
Niin kõneles rahvamaja
saalis peolauas lätlastele
meie ajaloolist jüripäeva
ja selle tähistamise tavasid.

Tema juttu tõlkis klubi
60+ juhatuse liige Leili
Tšernõšova.
Kaasas lilled, suur kringel ja kommikott, tervitasid Kööna rahvamaja folkloorirühma Dzine (Säde)
liikmed võõrustajaid
hakatuseks ühislauluga
akordioni saatel. Hästi olid
nad selgeks õppinud ka
paar eestikeelset tuntud
laulu. Toredasti rääkisid
eesti keeles oma lemmikloomadest kaks noort lät-

lannat, kes huvist ajendatuna hiljuti meie emakeelt
õppima olid hakanud.
Vaheldust lauludele ja
jutule pakkusid ühised
ringmängud. Jalakeerutuseks mängis ja laulis taas
klubi oma kapell.
Väga maitses Läti külalistele Abjas Popsi Köögis
valmistatud mulgi puder.
Tänuga võtsid nad vastu
ka lätikeelsed Viljandit
tutvustavad trükised.
Köönalased olid Uue-

muuseumisaali – ongi reisil käidud!“ naljatas Anu
Laarmann.
Merekultuuri aastast
inspireerituna oli seekordse muuseumiöö teemaks
„Öös on laineid“. Kuna
aga Mõisaküla jääb merest ja siseveekogudestki eemale, siis oli siinse
muuseumi ekspositsiooni
nimetuseks „Öös on laineid, turismilaineid. Reisile kõikide vahenditega
vahendite puudumisest
hoolimata!“. See jääb üles
ka suviste kodukandipäevade ajaks.
Anu Laarmann tänab
kõiki toredaid külastajaid
ja oma tublit abilist muuseumiööl Maie Leimanni.
Meelis Sõerd

Karistes esmakordselt külas aasta tagasi, kui tähistati koos naljakuud. Läinud
novembris oli klubi 60+
vastukülaskäigul Köönas, kus peeti läti kombel
mardipäeva. Loodetavasti
kohtutakse tulevikus taas.
Klubi 60+ ootab kõiki
seniseid liikmeid ja uusi
huvilisi hooaja lõpupeole
Uue-Kariste rahvamajja
27. mail kell 18.
Meelis Sõerd

Kuidas on arenenud sõprussuhted Mulgimaa Halliste ja Rootsi Dalarnamaa Åhli-Insjöni kogukondade
vahel, mis lahked Rootsi sõbrad äsja taas Mulgimaale
tõid, kahe kogukonna sõprussidemete sõlmija Lea Alp
Lisskar?
Sõprussidemed Halliste ja Åhli-Insjöni vahel hakkasid arenema 1990. alguses. Ma õppisin Soomes Vaasa
Evangeelses Rahvaülikoolis rootsi keelt ja usuõpetust.
1991–1993 korraldasin pühapäevakooli Hallistes ja UueKaristes ning õpetasin soovijaile rootsi keelt.
Jaanipäeva paiku 1991 oli Hallistes külas Åhli kiriku
noortekoor. Kohtusin nendega esimest korda ja olin
tõlgiks. Suhted arenesid edasi ja sama aasta hingedeajal
olime vastukülaskäigul Rootsis. Sealt sai alguse Halliste
lasteaia idee ja 1993. aastal taasavatigi Halliste lasteaed
Åhli Halliste sõpruskomitee abil.
Rootsi koor oli Hallistes külaskäigul suvel 1993 ja
kevadel 2003 ning pensionäride ühing 2013. aastal.
Tänavu mais külastasime taas Hallistet, seekord samuti koguduse koor ja liikmed. Kui kuulsime, et Halliste
kirikusse tahetakse orelit muretseda, tahtsime ka omalt
poolt kaasa aidata. Nii oleme teinud korjandusi, loteriisid
jne. Kui näitasime minu vanematest tehtud filmi ”Kenni
ja Julius”, siis annetasime ka sellest laekunud sissetulekud
oreli tarbeks. Kokku saime annetustena 17 tuhat rootsi
krooni. Meil on hea meel, et saame natukenegi oreli
hankimisele kaasa aidata.
Samuti on meil hea meel, et saime kontsert-palvusel
Halliste kirikus 6. mail koos naisansambliga Rosin ja
rahvatantsurühmaga Turel koos laulda ja tantsida. Turel
oli meil Rootsis külas paar aastat tagasi. Nüüd ootame
taas Turelit ja Rosinat külla.
Suur tänu ka Halliste vallale seekordse toreda vastuvõtu eest! Loodame, et meie sõprus jääb kestma!
Usutlenud
Meelis Sõerd

Ilmumas on uus raamat

Ilmumas on eaka õisulase Hilje Kokk Tamme mälestusteraamat „Meenutusi suvepealinnast ja Mulgimaalt“,
mis on järg autori tänavu veebruaris ilmunud esikraamatule „Talutütre kodu- ja koolilood“.
Raamatus on muuhulgas juttu reisidest erinevatesse
paikadesse, Pärnu Mulkide Seltsi ja Orvuna Kasvanute
Ühingu tegevusest 25 aasta jooksul. Raamat, milles on
luuletusi ja palju fotosid, lõpeb Õisu jõeoru tutvustamise
ja matkajuhendiga koos paljude värviliste piltidega.
Raamat „Meenutusi suvepealinnast ja Mulgimaalt“
ilmub 1. juunil 2016, on 300-leheküljeline ja maksab 20
eurot. Tellida saab seda autorilt (tel 5837 7205) või Õisu
raamatukogus.

Lastel oli vahva volbritrall

Kaarli rahvamajas toimus 30. aprillil laste volbritrall.
Kohal oli kümme suurepärast ning hakkamist täis nõida. Iga nõid sai endale meisterdada sobiva looma, kõige
populaarsem oli ämblik loomulikult.
Peale meisterdamist mängisime koos ringmänge,
käisime õues jooksmas ning lustimas. Pärast kerget kehakinnitamist mängisime ja meisterdasime veel juhendaja Kristine käe all. Päev oli täis salapära, naeru ning
tegutsemishimu.
Deily Tatar
Kaarli rahvamaja juhataja
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OMAvAliTSUSKrOONiKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
27. IV 2016 toimunud istungil:
• anti ülevaade korrakaitsest Halliste vallas;
• tehti otsus vallavara võõrandamise kohta
• tehti otsus Halliste valla jäätmekava 2016-2021 eelnõu avalik väljapaneku kohta;
• kinnitati Halliste vallavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta
tööplaan.
HALLISTE VALLAVALITSUS
22. IV 2016 toimunud istungil:
• tehti otsus riigi rahastatava lapsehoiuteenuse võimaldamise kohta;
• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• lahendati avaldusi seoses hoolduse ja korraldatud jäätmeveoga;
11. V 2016 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajate
nimekirjad;
• lahendati avaldusi seoses hoolduse ja korraldatud jäätmeveoga;
• tehti otsus riigi rahastatava lapsehoiuteenuse võimaldamise kohta;
• moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon;
• kiideti heaks Halliste valla 2015. aasta majandusaasta aruanne.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
21. IV 2016 toimunud istungil:
• otsustati nõustuda Karksi vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
eesmärgiga moodustada võimaliku omavalitsuste ühinemise
tulemusena uus omavalitsus. Kinnitati läbirääkimistel Mõisaküla
linna esindajateks linnavolikogu esimees Jorma Õigus ja linnapea
Ervin Tamberg;
• otsustati nõustuda Viljandi vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle eesmärgiga moodustada võimaliku omavalitsuse ühinemise
tulemusena uus omavalitsus. Kinnitati läbirääkimistel Mõisaküla
linna esindajateks linnavolikogu esimees Jorma Õigus ja linnapea
Ervin Tamberg.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
19. IV 2016 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja aprilli toimetulekutoetused 7 taotlejale
kokku 1423,88 €;
• suunati reservfondist linna 2016. aasta eelarvesse 500 € MTÜ
Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R. Projekti „Tervisespordipark“
tegevustoetuseks;
• lubati Mõisaküla Linnahooldusel maha võtta üks puu Pärnu tn 43
hoovist ja Raudtee tn. 13 kinnistult;
• otsustati võõrandada linnale kuuluv korteriomand aadressil Pärnu
tn. 32-1 suurusega 498/14319 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa
eluruum nr 1 üldpinnaga 49,8 m² Eva-Liisa Rimmile;
• määrati ja maksti välja aprillikuu vajaduspõhine peretoetus
6 isikule kokku 495 €.

Kuhu minna
MõiSAKÜlA
KUlTUUriMAJAS
• 5. VI kl 9–16 Eesti-Läti
kevadlaat endises Mõisaküla piiripunktis. Kl 16 eTv
saate „Suvenaabrid“ salvestus. Võistlustulle astuvad
Ruhja segakoor ja Mõisaküla kammerkoor Kungla.
Päeva solistideks on Lauris
Reiniks ja Gerli Padar.
• 23. VI kl 20 Mõisaküla linna jaanituli.
Info tel 525 6049.
UUe-KAriSTe
rAHvAMAJAS
• 27. V kl 20 õhtu kevadmeeleolus. Õhtut sisustavad klubi 60+, näitering ja
kapell.
• 21. VI kl 20 Uue-Kariste pargis jaaniõhtu.
Kavas sportlikud mängud
ja võistlused, esinevad taidlejad. Õnneloos. Kella 21–24

teenindab kauplusbuss.
Tantsuks ansambel Hero.
Info tel 5344 8905.
HAlliSTe KiriKUS
• 18. VII kl. 21 C-JAMi ja
Kristjan Kannukese leegitsev kontserttuur PõleMiNe, pühendusega Eesti rocki suurkuju Gunnar Grapsi 65. sünniaastapäevale.
Piletid eelmüügist alates
13 € Piletilevis ja Piletimaailmas üle Eesti. Kontserdipäeval pilet kallim.
Info tel 505 9625,
www.kontsertkorraldus.ee
KAArli rAHvAMAJA
juures
• 24. VI jaanipäev sovhoosi
stiilis. Koguperemängud.
Õnneloos. Puhvet. Tantsumuusikat teeb ansambel
Üks Miil. Jälgige reklaami!
Info tel 5886 1997.

ÕNNITLEME!
EELIKA RIIGOR ja ALAR TALU
15. IV sündis perre poeg AKSEL
Halliste vallavalitsus

Vald vaagis ühinemisvariante
Seoses riigi poolt kavandatava haldusreformiga arutasid Halliste
vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed, valla allasutuste juhid ning piirkonna seltsielu eestvedajad
27. aprillil Uue-Kariste rahvamajas valla ühinemisvõimalusi teiste maakonna
omavalitsustega.
Abja, Halliste ja Tarvastu vallale ning Mõisaküla
linnale on tänaseks teinud
ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
Karksi vallavolikogu. Lisaks on Viljandi vallavolikogu teinud samalaadse
ettepaneku kõigile Viljandimaa omavalitsustele pea-

le Viljandi linna. Ajurünnakul Uue-Karistes käsitleti
Viljandimaa Omavalitsuste
Liidu vastse tegevjuhi Mati
Toomsalu juhatusel töögruppides kolme olulist
ühinemisega kaasnevat
küsimustevaldkonda.
Esmalt teadvustati mõlema ühinemisvariandi
tõenäolisi tugevaid ja nõrku külgi praeguse Halliste valla elanikkonna seisukohalt. Teiseks püüti
jõuda selgusele, millised
investeeringud oleks vaja
teha tulevastel perioodidel praegusesse Halliste valda, olenemata sellest, kas ühinemine tuleb
Karksi või Viljandi poole.

Lõpuks arutleti, mida
peaks endast kujutama ja
milliseid teenuseid kohapeal pakkuma peale ühinemist praegusesse Halliste
valda tõenäoliselt loodav
teenuskeskus.
Halliste vallavolikogu
esimees Andres Rõigas
märkis peale arutelu, et
vallavalitsus ja volikogu
said vajaliku sisendi, millega ühinemisläbirääkimistele minna ja ühinemislepingu koostamisel arvestada.
„Põhilised murekohad olid
tehnilise taristu ehk eelkõige teede kvaliteediga
seotud küsimused ja veidi
ka mõne teenuse ning
seltsitegevuse rahastami-

se jätkusuutlikuse küsimused. Siinkohal ei ole
rõhuasetustes kohaliku elu
valguses mõlema võimaliku mudeli puhul olulist
vahet,“ nentis Rõigas.
“Oluline on, et teie
tänased head mõtted saaksid kirja ka ühinemislepingusse, sest kõik näitab
praegu, et haldusreformi
seadus jaanipäevaks tõepoolest vastu võetakse
nagu on kavandatud,”
rõhutas ka Mati Toomsalu
Uue-Karistes toimunud
sisuka ajurünnaku kokkuvõtteks.
MeeliS Sõerd

Talgulised panustasid veeohutusse

Tänavustel Teeme Ära
talgutel Mõisakülas ja Halliste vallas tehti tavapäraselt
palju kevadkoristustöid.
lisaks korraldati Halliste
vallas ka veeohutustalguid,
mille käigus püstitati veekogude äärde ujumiskohtadesse mitu veeohutusstendi.

Kaks veeohutusstendi
püstitati ujumiskohtadesse
Halliste järve ääres, kolmas
nädal hiljem Kullisilla ujumiskohta Vana-Karistes Halliste jõe ääres. Kahe prussiga
maasse kinnitatud laudstendi
küljes on viskeliiniga erkpunane päästerõngas, lisaks
infotahvel selle kasutamisõpetuse ja muude veeohutusalaste juhistega. Kõik selle
on talgumeeskondadele tasuta annetanud Päästeamet.
Eelnimetatud kolme veeohutusstendi puitkonstruktsioonid valmistasid Halliste
põhikooli VI klassi õpilased
õpetaja Jaanus Ermitsa juhendamisel tööõpetustundides kooli töökojas. Stendid
püstitasid asukohtadesse
VII-IX klassi õpilased. „Lapsed tulid suure õhinaga talgumõttega kaasa, teritasid
poste, kaevasid auke jne.“,
kiitis õpilasi õpetaja Ermits.
Pärast stendide püstitamist
Halliste järve äärde korraldas ta lastele seal samas ka
õppuse päästerõnga õigeks
kasutamiseks. Hästi jäi noortele meelde ka päästerõngal
olev tekst: „Kui varastad
päästerõnga, varastad elu!“
Kümmekond tublit talgulist eesotsas Kaarli rahvamaja
juhataja Deily Tatariga püstitas Teeme Ära talgupäeval
veeohutusstendi Õisu järve
äärde Kaarli külas asuvasse
ujumiskohta. „Võtsime ka
võsa maha, trimmerdasime
pilliroogu ja kaevasime lõkkeplatsi, mille ääristasime
kividega,“ selgitas talgujuht.
„Kõik olid tublid, lühikese

Pärast talgutööd Rimmus lasid talgulised hea maitsta töö käigus külaväljakule paigaldatud uues grillahjus küpsetatud vorstikestel.
Foto: Anneli Pälsing

ajaga sai palju tööd ära tehtud“, lisas ta tunnustavalt.
Viies veeohutusstend
Halliste vallas on kavas püsti panna Rimmu lähistele
Saimre ujumiskohta Kõpu
jõe ääres. Talgujuht Janne
Järvelt selgitas, et talgupäev
kavandati 14. maile, ent lükkus paraku edasi. „Peapõhjuseks polnud mitte vihm ja
külm ilm, vaid jõe ikka veel
liiga kõrge veetase“, märkis Järvelt. Veeohtusstend
Saimrele püstitatakse selleks
sobiva aja saabumisel esimesel võimalusel. Lisaks on
kavas ujumiskoha ümbruses
ka korrastada.
Heakorratalgutega tegi
30. aprillil otsa lahti EELK
Halliste kogudus. Puhtaks
said kiriku ümbrus, samuti leheprahist vana maakivimüür
pühakoja ees. Remontivajava kirikutorni avaused said
lindude reostamise tõkestamiseks ette laudkatted. Töid
ohjas koguduse juhatuse
esimees Made Kotkas.
Samal päeval välkusid
rehad, mürisesid mootorsaed
ja muu tehnika Vana-Kariste
külakeskuses. Töökat Teeme
Ära talguväge juhatas seal
seltsimaja ümbruses külaseltsi liider Liina Paumere. Peale
töötegemist vahetati pruukosti võttes mõtteid külaelu
oluliste küsimuste üle.
Rahvatantsurühma Turel
liikmed olid oma traditsioo-

nilistel kevadtalgutel tänavu
1. mail ametis puukuuri ehitamise ja maa-ala korrastamisega Abja-Paluojal Pärnu
mnt. 47 krundil. Kinnistu
omanikeks sai hiljuti Turelis
kaasa lööma hakanud noor
pere Tallinnast.
Teeme Ära talgute põhipäeval 7. mail sai talgujuht
Laine Pedaja eestvedamisel
ilusama puhtama ilma Mõisaküla endise piiripunkti
maa-ala, kus 5. juunil toimub
suur Eesti-Läti ühislaat.
EELK Mõisaküla koguduse liikmed heakorrastasid
kiriku ja Heki tänaval asuva
koguduse maja ümbrust, kus
eesotsas koguduse esimees
Kunnar Keresega lõhuti ja
laoti virna ka hulk küttepuid.
Mõisaküla Jahiseltsi Metsis talgutel Umbsoo külas
Soosalu kinnistul tegi kakskümmend inimest talgujuht
Toomas Oissari sõnul ära tubli töö. Lõigati ja koristati ära
võsa, tehti kütet jm. Pärast
pakuti talgulistele ka tublit
lõunat.
Halliste vallas Mulgi külas endise Kosksilla kooli
ümbruse kevadistel heakorratöödel oli talgujuhiks Tea
Kartau, kes pärast ka töötegijaile kõhutäidet pakkus.
Rimmu külakeskuses tehti Teeme Ära talgupäeval
heakorratöid Anneli Pälsingu
juhatusel: koristati ja riisuti
bussiootekodade ja laud-

Veeohutusstendil leiduvast päästerõngast on uppumisohtu sattunule
kasu vaid siis, kui abistaja seda
paanikasse sattumata õigesti vette
abivajajani visata suudab.
Foto: Meelis Sõerd.

tee ümbrust ning teeääri,
laoti küttepuid jne. Mehed
paigaldasid külamaja ette
kividest alusele moeka grillahju, milles pärast vorstikesi
küpsetati. Maitsva talgusupi
keetis enam kui kahekümnele töötegijale külamajas
valmis Ulvrika Veidenbaum.
Uue-Kariste pargis asuvas
Mulgi külamuuseumis tehti
Eda Niine ja Anne Järvise
eestvedamisel töid kahel
päeval. Vana hoone ruumides tehti suurpuhastus,
Aguri Albi traktoriga veeti ära
vana tarbetu kola. Tänu kinni
olnud vaheukse avamisele
sai muuseum ekspositsiooni
tarvis juurde lisaruumi. Nii
saadi museaalide hoidmiseks
paika seada ka Tartu ülikooli
annetatud korralikud kapid.
Heakorrastati ka muuseumimaja ümbrus.
Tänu paljudele töökatele
Teeme Ära talgulistele sai
meie väike Mulgimaa tänavu
märksa puhtamaks ja veemõnude nautijaile ohutumaks.
MeeliS Sõerd
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Mudilastel oli tore laulupäev

Kaarli rahvamajas
kohtusid taas Lõuna-Mulgimaa nelja lasteaia tublid laululapsed. Seekordse laulupäeva korraldas
Õisu lasteaed.

Mõisakülast tuli kohale
korralik kooritäis tublisid
lauljaid õpetajate Kadi
Kase ja Tiina Raba juhendamisel. Abja lasteaia
julged solistid esitasid
õpetaja Aire Kattai väljavalitud laule. Väikeste
koosseisudena olid esindatud Halliste ja Õisu
lasteaed juhendajate Anu
Kanguri ja Lilli Sihti laulu-

valikutega.
Laululapsi julgustas
esinema ja viis käekõrval
lavale vilgas oravatüdruk, keda kehastas toredas
kostüümis lasteaiaõpetaja
Mare Kuur. Kokku oli väikesi lauljaid veerandsada.
Sündmusest said osa ka
kõik ülejäänud Õisu lasteaia mudilased.
Hommikune vihmasadu ei heidutanud kedagi.
Lapsed laulsid päikesegi
pilve tagant välja. Peo lõppedes tänas Õisu lasteaia
direktor Tiina Triksbeg
juhendajaid tänukirja ja
lilleõiega. Iga laululaps

sport

Tõstmine

Tubli aplausi mudilaste laulupäeval Kaarli rahvamajas teenis ka mulgikaabudes Mõisaküla lasteaia meesteväe esinemine.
Foto: Meelis Sõerd.

sai meeneks mullitaja ja
magusa ampsu Kalevi
šokolaadi. Enne kojusõitu
mängiti üheskoos ringmänge ja maitsti värskeid
puuvilju.

Suur tänu kõigile õpetajatele, saatjatele, lastevanematele ja toredale
Kaarli rahvamaja juhatajale Deily Tatarile.
Tiina Triksberg

Mõisaküla koor laulis Olustveres

Mõisaküla kammerkoor Kungla ja Olustvere
segakoor Lehola andsid
aprilli lõpus kauni ühiskontserdi Olustvere lossis.
Esinenud koos maakonna teiste kooridega 9.
aprillil toimunud maakonna kooride vaimulikul laulupäeval Viljandi Pauluse

kirikus, astusid Kungla ja
Lehola juba kaks nädalat
hiljem kuulajate ette sõpruskontserdil Olustvere
lossis.
Koorid laulsid nii eraldi
kui ühendkoorina. Juhatasid Kungla dirigent
Kadi Kask ja seekordse
ühiskontserdi mõtte algataja Lehola dirigent Agnes Kurg, kes lapsepõlves

on elanud ka Mõisakülas
ning on kahe koori sõprussuhetele aluse pannud.
Mõlemaid koorijuhte tänati peale kontserti soojalt.
Lauljatel oli pärast aega
ka kohvilauas muljeid
vahetada. Kungla koorile
pakkus suurt huvi giidiga
ringkäik Olustvere lossi
ajaloolises hoones.

Kammerkoori Kungla
järgmised esinemised on
22. mail jumalateenistusel
EELK Mõisaküla kirikus ja
5. juunil kell 16 Mõisakülas
koos Ruhja segakooriga
ETV saate „Suvenaabrid“
salvestusel.
Meelis Sõerd

Noored Kotkad tegutsevad

Mõisaküla noored tõstjad osalesid tublilt aprilli
lõpul rahvusvahelistel võistlustel Lätis Balvis ja mai
keskel võistlustel Sindis.
Tüdrukutest, kelle sünniaasta on 2002 või hilisem, tuli
Balvis absoluutarvestuses võitjaks Kelly Kadak kahe tõste
summaga 84 kg. Kehakaalus kuni 85 kg oli Karl Robert
Karpa kuues summaga 157 kg.
Sindis toimunud Aleksander Kase XVII mälestusvõistlustelt toodi Mõisakülla üldarvestuse kaks kolmanda
koha karikat. Tüdrukute arvestuses oli Kelly Kadak kolmas kogusummaga 77 kg ja Iti Marii Varik viies 57 kg-ga.
Poistest oli Karl Robert Karpa kolmas tulemusega 168 kg.

Enn Raieste

Autokrossihooaeg on alanud

Lõuna-Mulgimaa autosportalased Heinar Lehtsaar
(Abja vald), Raido Liivak (Abja vald), Hannes Tisler (Mõisaküla) ning Meelis Kahk (Karksi vald) alustasid 2016.
aasta autokrossi hooaega 24. aprillil tubli osalemisega
mainekatel Läti meistrivõistlustel Smiltenes.
Meie autosportlased osalesid võistlustel VAZ-klassika
rühmas, konkureerides kaheksa Läti sportlasega. Peeti
kolm eelsõitu ja finaalsõit. Võistlustel hoidis kõrget kohta
Heinar Lehtsaar, kes läks finaalsõidule vastu eelsõitude
kokkuvõttes teisena ja lõpetas võistluse kõrge kolmanda
kohaga. Raido Liivak näitas ajasõidus head viiendat aega,
kuid mootoririkke tõttu pidi võitluse katkestama. Hannes
Tisler sõitis eelsõidud tõusvas joones, kuid finaalsõidu
pidi auto tehnilise rikke tõttu katkestama. Meelis Kahk
lõpetas finaalsõidu üheksanda kohaga.
Järgmine võistlus peetakse Lätimaal 28. mail Vencpilsis. Soovime Mulgimaa autosportlastele edu ja „plekk
mõlki“!
Arvids Tisler

Õpilased arendasid loovust

Halliste põhikooli
Noored Kotkad on asunud kindlalt teiste koolis
tegutsevate, põnevat ning
kasulikku huvitegevust
pakkuvate seltskondade
kõrvale.
Oma esimesi vagusid
tarkusepõllul kündvate
poiste jaoks on mundrid, relvad jne. ahvatlevalt
muinasjutuline. Nii mõnigi
väikemees sooviks kohe lahingrelvast laskmist proovida või täisvarustuses
ehtsatel õppustel “vaenlast” kimbutada. Kuuldes
karmi uudist, et selleni
jõudmiseks kulub veel
aastaid, on mõnigi nägu
kurvalt mõtlikuks muutunud. Seda asjata!
Teadmiste ja musklite
kosutamise vajalikkusest
said meie noored 11. märtsil toimunud külastusreisilt
Kaitseliidu Sakala maleva
staapi kinnitust enam kui
küllaga. Buss, mille reedesel õhtupoolikul toimunud
reisiks kooli lahkel abil
planeerisin, jäi huvilistele
kitsaks, kuid sama kitsas
on tänasel päeval ka meie
maleva staabi ruumides.
Õnneks käivad juba vilkalt
uue hoone ehitustööd ning
omad, senisest suuremad

Viljandi kultuuriakadeemia tudengite korraldatud projekt „Mõtlevad tantsiFoto: Meelis Sõerd.
jad“ pakkus Mõisaküla kooli õpilastele rõõmu ja vaheldust.

Halliste rühma noorkotkad said omandada eakohaseid tarkusi ka kaardi ja kompassi abil orienteerumises ning
Foto: Enn Pinsel
meeskonnatöös.

ruumid on selles kindlasti
riigikaitsest innustunud
noorte tegemiste tarbeks.
Maleva relvuri ning
allakirjutanu juhatusel
said külalised kitsukeses
sisetiirus mitmeid relvi
vaadata ja käes proovida.
Mõni neist vajas õlalevinnamiseks mitme väikese
poisi jõudu. Sõjameeste
sõiduvahendite uurimiseks pidid isad-emad tublisti tõstetööd tegema, sest
ainult suurest soovist jäi
juhiistmele saamiseks ilmselt napiks.
7. mail kor raldasid
Nutikate Rebaste rühma
noorkotkad Antonina Eeki
juhtimisel koos maakonna

noortejuhtidega Paistu
kooli juures organisatsiooni noorematele poistele
ning tüdrukutele Väikeste
Rebaste Retke. Tegemist
oli õppepäeva ja maastikumänguga üheskoos.
Hommikupoolikul said
teiste hulgas kuus Halliste
rühma poissi omandada
eakohast tarkust meditsiinis, õhkrelvast laskmises,
lõkketegemises, sõlmede pusimises, kaardi ja
kompassiga orienteerumises ning meeskonnatöös.
Lõunasöögi järel mindi
võistkondadena saadud
teadmisi viie kontrollpunktiga rajale katsetama. Teelt
ei eksinud keegi! Halliste

poisid, kes alles esimesi
kordi sarnastel üritustel
kogemusi koguvad, tulid
ülesannetega kenasti toime.
Kevadest saab peagi
suvi koos koolivaheajaga.
Vaikuse saabumine klassiruumidesse ei tähenda
vaikelu Noorte Kotkaste
jaoks. Vajalik on vaid tahe
enne keskpäeva voodist
tõusta, arvutist peatumata mööda jalutada ning
sõpradega päris-metsas
ehtsaid noore mehe tegusid teha!
Enn Pinsel
kaitseliitlane,
NK Halliste rühma
pealik

Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid tantsu, valguskujunduse ja helitehnoloogia erialalt arendasid
tantsunädala raames 26. aprillil Mõisaküla kultuurimajas
Mõisaküla kooli VII-IX klassi õpilaste loovat ja mõtestatud kehalist liikumist. Õpilastele pakkus uudne kogemus
rõõmu ja nad jäid projektiga igati rahule.
„Projekti „Mõtlevad tantsijad“ eesmärk on propageerida kaasaegset tantsu ja üldse liikumist. Esimene pool 45
minutit kujutab endast tundi, kus me alguses nendega
liigume, teeme erinevaid harjutusi ja loovülesandeid, ise
liigume nendega kaasa“, selgitas projekti juht akadeemia
IV kursuse tantsutudeng Anni Zupping. „Tunni lõpuks
annavad nad gruppides väikese etenduse, mis kujutab
endast liikumiste jada. Seda toetab muutuv valgus- ja
heliruum. See pakub lastele teistsugust kogemust, mida
igapäevaselt ei kohta. Samas on kõik lihtsate vahenditega teostatav, et igaüks saaks sellega hakkama. Tund on
loov ja erilisem ning mõtlemapanevam kui tavatunnid,“
kõneles Zupping.
„Mõisaküla kultuurimaja oli asjast huvitatud, siin saab
saali pimendada ja on ka piisavalt ruumi, et pakkuda
lastele midagi teistsugust ja loovat,“ lausus Zupping. Projekt „Mõtlevad tantsijad“ kestab juba mitmendat aastat
ja sellega saab tutvuda veebilehel www.tantsunadal.ee .
Meelis Sõerd

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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Särtsul täitus viisteist tantsuaastat
Kaarli rahvamaja naistantsurühm Särts tähistas
19. aprillil oma 15. tegevusaasta täitumist avaliku
kontserdiga „Tuulutus“.

Lisaks särtsakatele juubilaridele esinesid meie sõbrad – naisansambel Rosin,
segarahvatantsurühm Turel
ja naisrühmad Hanna ning
Sõsare. Ühine meeleolukas
kava sai publiku poolt sooja
vastuvõtu ning sellele järgnenud sünnipäevapeol sai
tantsida ansambli C-duur
muusika järgi. Pidu kestis
hiliste öötundideni.
Särtsu esimene kogunemine toimus 15. veebruaril
2001. Sõbrapäeva järgsel
päeval kohtusid kaheksa
tantsuhimulist naist, kes
võtsid eesmärgiks õppida
samal suvel Õisu mõisa päevaks tantsukava. Ei olnud
meil oskusi ega riideid...

..
Mulgi ja sobra ule ilmamaa ....
tulge kokku Mulgi pidu paale!

IV MULGI PIDU
4. juunil 2016 Pai�un Mulgimaal

Naisrühm Särts alustas oma kaunist aastapäevakontserti tantsuga „Maa tuleb täita lastega“.

Oli juhendaja Kai Kannistu
valmisolek õpetada ja tantsijate tahe õppida. Sellest
ajast ongi tantsukollektiiv
kord-paar nädalas käinud
koos, õppinud erinevaid
tantse ja elanud aktiivset
seltsielu. Oleme osalenud
erinevatel õppepäevadel,
tikkinud endale rahvariideid, käinud esinemisrei-

sidel Eestis ja väljaspoolgi.
Tore on meenutada turneed
Soome, Kihnu ning festivali
Ungaris, kus käisime koos
folkloorirühmaga Kõõrukiri.
Tänavune suvi on tulemas esinemisterohke – Mulgi pidu, naistetantsupidu
Jõgeval, jaanipäev jne. Loodan, et Särtsu liikmete soov

Foto: Meelis Sõerd.

tantsida ei rauge ning meid
ootab ees veel arvukalt esinemisi. Sügisest ootame ka
uusi liikmeid, sest hetkel on
meid üheksa, aga enamus
naisrahvatantse on loodud
tosinale tantsijale.
Kai Kannistu

12.00 – 18.00 Mulgi laat
Oma kandi süük ja käsitüü. Lastenukk. Tüütua.
Kiiguplats. Tõiste kultuurikante pundi. Ülesastmise
14.00 Konssert „Päevälodja“ Paistu kirikun.
Massu iist!
17.30 Pidu rongikäik ja tule ürgämine

18.00 - 20.00 SUUR KONSSERT
„LÄÄME KIIKE KATSUMAIE!“
Vällän püüne pääl 1500 ülesastjat,
säälulgan ümäriguld 100 rahvapillimiist,
1400 tantsjat ja lauljat!

Kae manu:
www.mulgimaa.ee

Mõisaküla muuseumis avatakse postipunkt
1. juunil avab Mõisaküla postipunkt oma uksed
uues asukohas. Postiteenuseid osutatakse edaspidi
teisipäevast laupäevani
Mõisaküla muuseumis.
Oma teenuste poolest
on postipunkt samasugune
postiasutus nagu postkontorgi. Avatav postipunkt
võtab viiel päeval nädalas
vastu erinevaid saadetisi,
makseid ja ajakirjandustellimusi ning müüb vajalikku
postikaupa. Samuti saavad
inimesed sealt kätte kõik

saabunud saadetised. Juhul
kui on soov pakk postipunktist pakiautomaati või
kulleriga ukse taha saata,
siis tuleb pakk eelnvealt
Omniva e-teeninduses ära
vormistada.
Mõisaküla postipunkt
on avatud teisipäevast reedeni kell 10-16. Laupäeviti lõpetatakse kaks tundi
aega varem ehk kell 14.
Muuseum asub vaid mõnekümne meetri kaugusel
kohalikust A ja O kauplusest ning postipunktis
saab teenuste eest tasuda

ka kaardimaksega.
Lisaks postkontorisse
või postipunkti kohale minemisele on postiteenuseid
võimalik tarbida ka oma
kodus kirjakandja vahendusel. Kui inimene elab
lähimast postkontorist või
postipunktist kaugemal kui
5 kilomeetrit, on tema jaoks
kirjakandja tellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid
tellitavate teenuste eest.
Kirjakandjale saab tasuda
sularahas.
Kirjakandja saab koju
tellida helistades telefo-

Ohvriabi – tasuta abi hädasolijale
Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või
parandada ohvri toimetulekuvõimet.
Õigus pöörduda ohvriabisse ja saada nõustamist
on kõigil inimestel, kes on
langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise,
vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse
pöördumiseks piisab, kui
inimene tunneb ennast kannatanuna, pole oluline, kas
kahju tekitaja on tulnud
avalikuks ja kas tema vastu
on algatatud kriminaalmenetlus.
Kõr valt tulev abi ja

nõustamine aitavad hädasolijal paremini mõista enda
olukorda, jõuda otsusele
ja leida vajalikke ressursse
toimetulekuks. Ohvriabitöötajad pakuvad nende
poole pöördunutele emotsionaalset tuge ja jagavad
informatsiooni abi saamise
võimaluste kohta. Vajadusel
juhendavad ja abistavad
suhtlemisel riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustega
ning teiste ohvrile vajalikke
teenuseid osutavate asutustega. Ohvriabi töötajatel
on hea koostöö Viljandimaa naiste tugikeskuse,
sotsiaalosakondade ja politseijaoskonna töötajatega.

Riigis on ette nähtud
võimalus hüvitada süüteo
ohvritele ja nende pereliikmetele vajaduse korral
psühholoogilise abi kulutused, kui ohvri toimetulekuvõime on süüteo tõttu
vähenenud. Hüvitise saamise eeldus on süüteo kohta
väärteo- või kriminaalmenetluse alustamine. Hüvitist
saab taotleda kolme aasta
jooksul pärast süüteo toimepanemist. Taotleja peab hüvitise saamiseks pöörduma
ohvriabitöötaja poole.
Siiani on üle poole ohvriabisse pöördujatest perevägivalla ohvrid. Perevägivalla juhtumitest ohvriabi

nil 661 6616, saates e-kirja
aadressil info@omniva.ee
või vormistades tellimuse
Omniva kodulehel. Kirjakandja vahendusel saab nii
saata kui vastu võtta kirju ja
pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada
ajakirjandustellimusi, saata
siseriiklikke rahakaarte,
tellida pensionit ning kasutada makseteenuseid.

Pidu om tasute!
Mulgi ja
mulke sõbra
massave kinni!
Tule !
h
sia ka

Mulgi pidu kõrraldeve Mulgi Kultuuri Instituut ja Viljandi vald

Mattias Kaiv

töötajatele avaldamine näitab, et inimesed on saanud
tuge ja leiavad endas julgust
olukorda muuta ning lahendusi otsida.
Oluline on mitte jääda
oma muredega üksi – koos
ohvriabi töötajaga on võimalik leida lahendusi. Ohvriabikeskusesse võib kohale
tulla, kuid nõu võib küsida
ka telefoni teel. Kui inimene
soovib, võib ta jääda anonüümseks.
Viljandi Ohvriabikeskus
asub Pargi 1 politseijaoskonnas. Telefon on 434 0343;
e-kirja aadress on: viljandi.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee .

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!

KUULUTUSED
SILMADE KONTROLL (15 €) JA PRILLIDE MÜÜK

9. juunil kella 10-st Abja kultuurimajas.
Prillitellijale on kontroll 8 €.
Info ja etteregistreerimine tel 5323 2454.

Demineerijad hoiatavad

Demineerijad juhivad tungivalt tähelepanu, et kõik
lõhkekehad on ehitatud sõjapidamise eesmärgil ning
tapmiseks. Leitud lõhkekeha ei tohi ise puudutada ega
transportida, vaid tuleb helistada Häirekeskuse numbril 112, märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde.
Peale 112 teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama,
helistamisel küsitakse teie kontaktandmeid ning vajadusel
täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.

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

