Nr 4 (246)
Aprill 2016
Hind 0,26 €

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Kooli nakatas teatrifestival
Kolmanda veerandi viimane päev Halliste põhikoolis erines kõigist varasematest veerandilõppudest. Lisaks tavapärasele
kokkuvõtete tegemisele ja
tublimate tunnustamisele
toimus esmakordselt kooli
teatrifestival.

Õpetaja Arvo Lambi poolt
väljapakutud ideest haarasid
kinni nii klassijuhatajad kui
ka klassid, kes veerandi jooksul valisid näitemängu, harjutasid, otsisid kostüüme ja
tegelesid kujunduse ning butafooriaga. 18. märtsil käisid
laval ja näitasid oma oskusi
kõik klassid. Hinnangu ja näpunäidete andmiseks vaatas
kõiki etteasteid žürii, kuhu
kuulusid suure näitlemiskogemusega Abja ja Viljandi
õpilased, Mõisaküla kultuurimaja näiteringi juhendaja
Laine Pedaja ning oma kooli
õpetajad Airika Gaston ja
Jaanus Ermits.

Näitemänguhetk Halliste kooli esimeselt teatrifestivalilt.

Üllatusi suutsid pakkuda
kõik klassid ja osade õpilaste
varjatud anded lõid lavalaudadel tõeliselt särama.
Terviklikult mõjuvate etteastetena tõsteti esile I ja IX
klassi lavastusi. Eripreemiaid
anti parimatele osatäitjatele

ja publiku lemmikule. Õpetaja Tiina Kand vormis idee
vahvaks ja sujuvaks ettevõtmiseks, toetades mitmete
klasside lavastusi muusikalise kujundusega. Samuti oli
temal väga suur roll festivalipäeva tervikuks muutmi-

Foto: Meelis Sõerd.

sel: õpilastest teadustajate
vahetekstid, kostüümid ja
muud tähtsat.
Ühiseks arvamuseks kujunes, et järgmisel aastal teeme koolis jälle teatrifestivali.
Arvo Lamp

Kungla laulis kooride päeval

KODUKANDIS

Kevad Mõisaküla
muuseumis

Juba aastaid on Mõisaküla muuseumis kevadnäitustel silma rõõmustanud
kohalike meistrite eelneval hooajal valminud käsitööd. Näha ja osta saab
käsitöid tänavugi.
Foto: Meelis Sõerd.

Mõisaküla muuseumi külastas aasta kolme esimese
kuuga enam kui 70 inimest. Olulist lisa külastajate arvule
tõotab alanud kevadine turismihooaeg – maikuus osaleb
muuseum kahel üle-eestilisel ettevõtmisel.
Sel aastal võtab Mõisaküla muuseum esimest korda
osa Eesti maaturismi ettevõtete avatud uste päevast. Sel
puhul ootame külastajaid pühapäeval 1. mail kell 10–15.
Tasuta saab tutvuda ekspositsiooni ja näitustega ning
näha muuseumitöö köögipoolt. Tutvustame ka 14. mail
teoks saavat muuseumiööd. Võimalik on vaadata ja osta
(sularaha eest) kohalike meistrite käsitöid. Rohkem infot:
www.maaturism.ee .
14. mail toimub üleriigiline muuseumiöö “Öös on laineid”. Mõisaküla muuseum on sel päeval tasuta avatud
kella 10–23. Vaadata saab näitust “Öös on laineid, turismilaineid. Reisile kõikide vahenditega vahendite puudumisest hoolimata!” Jätkub ka käsitööesemete näitusmüük.
Muuseumi aadress: Jaan Sihveri tn 4, Mõisaküla linn,
Viljandimaa. Kontakt: Anu Laarmann, muuseumi juhataja,
tel 435 5607 ja e-post www.moisakyla.ee .
Anu Laarmann

Tervisematkale Õisu
jõeorgu

Kammerkoori Kungla ja kultuuriakadeemia segakoori ühisettekandes Pille Kähriku juhatusel kõlas kooride päeval Viljandi Pauluse kirikus Sisaski „Heliseb
väljadel“. Solistina astus üles Kertu Kukka (vasakul ees).
Foto: Rainer Nellis

Mõisaküla kultuurimajas tegutsev kammerkoor
Kungla osales 9. aprillil toimunud maakonna kooride
vaimulike laulude päeval
150-aastaseks saanud Viljandi Pauluse kirikus.
Kungla esituses kõlas
laulupäeval esmalt Urmas
Sisaski laul „Auväärne hal-

daja“ koori oma dirigendi
Kadi Kase juhatusel. Seejärel
esitati koos TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakooriga Pille Kähriku juhatusel
Sisaski „Heliseb väljadel“,
kus solistiks oli Kertu Kukka.
Ühendkoori tihedais ridades
kõlasid Mõisaküla lauljate
hääled ka kontserdi finaalina
esitatud Tõnis Mägi „Palve“

ettekandes, juhatas laulupäeva üldjuht Külli Salumäe.
„Aitäh kõigile teile, kes
te kooride päeva kontserdil
laulmas olite! Külm päris ära
ei võtnud, laulsite nagu selles
külmas õnnestus, järelikult
olete igati elujõulised,“ tänas
lauljaid dirigent Kadi Kask.
Järgmine tõsine etteaste ootab Kungla koori ees

juba pühapäeval 24. aprillil,
kui Olustvere lossis antakse ühiskontsert koos sealse
kooriga Lehola, mida juhatab
Mõisaküla sidemetega Agnes
Kurg.
Meelis Sõerd

Foto: Meelis Sõerd.
Matkarada Õisu jõeorus avati pidulikult neli aastat tagasi.

Deviisi all „Meie liigume“ toimub südamekuu raames
23. aprillil algusega kell 12 tervisematk looduskaunis
Õisu jõeorus. Lisaks matkajaile on oodatud ka jooksjad
ja kepikõndijad.
Kell 13 pakutakse Õisu külatoas sooja teed ja suupisteid. Kohal on Õdedeliidu liikmed, kes mõõdavad soovijail
vererõhku, veresuhkrut ja kehamassiindeksit. Toimub ka
vestlusring tervisteemadel.
Info: Monika Erreline, tel 5340 2000.
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omAvALiTsusKrooniKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
30. III 2016 toimunud istungil:
• kehtestati hooldekodusse suunamise kord Halliste vallas;
• kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Halliste
vallas;
• kehtestati hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord;
• kehtestati Halliste vallavara valitsemise kord;
• vastati Karksi vallavolikogu otsusele „Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks”;
• vastati Viljandi vallavolikogu otsusele „Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine ja
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine”.
HALLISTE VALLAVALITSUS
28. III 2016 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
11. IV 2016 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• otsustati hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine;
• otsustati sotsiaaltranspordi teenuse hinnad.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
24. III 2016 toimunud istungil:
• lahendati maa munitsipaalomandisse taotlemisega seotud
küsimusi;
• anti EKNK Mõisaküla koguduse kasutusse 1 aastaks Pärnu tn
45 I korrusel asuvad ruumid (82 m²) igakuise kasutustasuga
30 €;
• kuulutati välja enampakkumine linnale kuuluva Pärnu tn
32-1 asuva korteriomandi suurusega 498/4319 mõttelist osa
kinnistust pindalaga 49,8 m² võõrandamiseks hinnaga 600 €.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
29. III 2016 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja märtsikuu toimetulekutoetused summas 1765,37 €;
• eraldati Spordiselts Ülo MTÜ-le eelarvest 180 € sõidutoetuseks
tõstevõistlustele;
• eraldati MTÜ-le Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R 107,50
€ projekti kaasﬁnantseerimiseks;
• kehtestati ajutine liikluspiirang Karjamaa, Koidu ja Soo tänavatel.
5. IV 2016 toimunud istungil:
• tunnistati Pärnu tn 45 hoone fassaadi rekonstrueerimistööde
hankel edukaks OÜ Rober Grupp ja OÜ Baltisigma ühispakkumus maksumusega 45 890,40 €;
• määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele
teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve;
• eraldati MTÜ-le Käetöö Koid 500 € tegevustoetust.

Ja puude ladvus
nutvas tuules
me vaikselt langetame pea...

MÄLESTAME
UDO TUKK

7. XI 1945 – 11. III 2016

SILVIA TOOM
23. II 1934 – 17. III 2016

MART KALLISTO
20. IV 1949 – 21. III 2016

EMILIJA ALLAS
9.VII 1928 – 1. IV 2016

Halliste vallavalitsus

AINO KÕVATOOMAS
6.VI 1935 – 16. III 2016

ANTS MÄNNIK
4. XI 1944 – 25. III 2016

Mõisaküla linnavalitsus

Halliste valla eelarve on 1,5 miljonit
veebruari lõpus kinnitas Halliste vallavolikogu
2016 aasta eelarve. põhitegevuse tulude-kulude
maht on 1,5 miljonit eurot,
mis on praktiliselt muutumatuna püsinud juba mitu
aastat.
Ikka on meie prioriteet
lapsed. Haridusele kulutame 813 tuhat eurot, see
on eelarve põhitegevuse
mahust rohkem kui pool.
Oma valla lasteaedadele ja
põhikoolile kulutame 691
tuhat eurot ja 122 tuhat

maksame teistele omavalitsustele nn pearahana, õpilasveo eriliinide ja koolitoidu eest. Lisaks panustame
laste huviharidusse üle 33
tuhande euro.
Hoiame töös Halliste
valla raamatukogud ja rahvamajad, selleks on planeeritud 131 tuhat eurot.
Sotsiaalhoolekandele
kulutame 146 tuhat eurot.
Kätte on jõudnud aeg,
kus oluline osa valla teedest
vajab tõsisemaid remonttöid, ei piisa enam lihtsast hööveldamisest. Teede

hooldusele on valla eelarves
ette nähtud 41 tuhat eurot,
millest suur osa kulus talvel
lumelükkamisele. Teede
olukorra parandamiseks
investeerime laenurahana
140 tuhat eurot teede kapitaalremondi teostamiseks.
Lisaks teedele investeerime elukeskkonna parandamiseks väärtuslikesse
vanadesse hoonetesse –
Kulla leerimajja ja Annataresse, teeme Hallistesse
uue bussiootepaviljoni.
Halliste põhikooli lapsed
koos tööõpetuse õpetajaga

annavad oma panuse ja
ehitavad põhikooli juurde
oma kätega uue paviljoni bussi ootamiseks. Kui
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele esitatud taotlus
saab positiivse otsuse, siis
uuendame Õisus vee- ja
kanalisatsioonitrasse.
Kuna suure tõenäosusega saab meie iseotsustamise
aeg peagi otsa, tahame olulised objektid korda teha.

ene mAATen

vallavanem

Mõisaküla eelarve maht kasvas
mõisaküla linna 2016.
aasta eelarve tuludeks on
planeeritud 1 033 tuhat eurot.
seda on 47 tuhat eurot ehk
4% rohkem kui 2015. aasta
eelarve täitmine.

Eelarve tuludest 33% ehk
338 tuhat eurot moodustab
tulumaks (võrreldes eelmise
aasta planeerituga on kasv
5%). Kaupade ja teenuste
müügist kogutakse eelarvesse 28% ehk 289 tuhat eurot
(kasv 4%). Laekumise kasvu
mõjutab eelkõige lapsevanemate osalustasu lasteaedades,
mis on sõltuvuses Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud
alampalgast (lasteaia osalustasu tõusis 2016. aastal 21,50
eurole).
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest
38%, ulatudes 397 tuhande
euroni (+5%). Kasv on seotud
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga

tõusuga 958 euroni.
Muud tulud (maamaks
jm) moodustavad eelarve
tuludest 1% ehk 9 tuhat eurot.
Põhitegevuse kuludeks
on eelarves planeeritud 1 013
tuhat eurot (+9% ehk 96 tuhat
eurot). Lasteaiale-põhikoolile,
so haridusele kulub 38% ehk
(+7% ehk 389 tuhat eurot).
Kulutused kasvavad eelkõige
seoses lasteaia ja kooli infotehnoloogia uuendamisega.
Samas väheneb Mõisaküla
linna laste õpetamise kulude kasv teistes omavalitsustes, mis on seotud Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud
kohamaksumuse piirmäära
vähenemisega (25% lastest
käib mujal koolis). Personalikulud suurenevad seoses
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära
tõusuga, samuti õpetajate
töötasude alammäära tõusuga
958 euroni.

Mõisaküla linn
pakub äriruume

mõisaküla linnavalitsus annab üürile kirjaliku enampakkumise korras linnale kuuluvad ruumid pärnu tn 45
esimesel korrusel üldpinnaga 82,2 m² (kinnistusregistri
nr 3520939, katastritunnus 49001:003:0005) alghinnaga 1.28
eurot 1 m² eest kuus.
Ruumid antakse üürile viieks aastaks kaupluse- ja laoruumidena. Üürnik kannab ruumide hooldus- ja remondi- ning
kommunaalkulud (elekter, vesi ja kanalisatsioon).
Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumine kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga „Pärnu 45“ Mõisaküla
linnavalitsusele (Jaan Sihveri 4, Mõisaküla 69302, Viljandi
maakond) hiljemalt 31. maiks 2016. a kella 14.00-ks.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha
aadress, e-posti aadress, telefon;
2) üürile antava vara nimetus;
3) nõusolek osalemiseks enampakkumiseks esitatud
tingimustel;
4) sõnades väljendatud pakkumise summa;
5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument.
Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Mõisaküla linnavara valitsemise korrale, millega saab tutvuda Mõisaküla
linnavalitsuses ja linna veebilehel www.moisakyla.ee (Omavalitsus/ Dokumendid ja õigusaktid/ 04 Korrad ja eeskirjad/
Linnavara valitsemise kord). Info tel 435 5600 (Ervin Tamberg,
linnapea).
mõisAKÜLA
LinnAvALiTsus

Teede ja tänavate korrashoiuks kulub 8% eelarvesummadest ehk 86 tuhat eurot (+22%). Kulud kasvavad
tarbijahinnaindeksi võrra,
tagades senise hooldustaseme
säilimise. Tänavavalgustusele
kulub 1% ehk 12 tuhat eurot
nagu eelmiselgi aastal.
Hooldekodule kulub 17%
ehk 176 tuhat eurot (+11%).
Kulude kasv on seotud majanduskulude suurenemisega
hooldekodus. Kultuurimajale,
raamatukogule ja muuseumile kulub kokku 13% ehk 134
tuhat eurot (+12,7%).
Linnavalitsusele kulub
14% ehk 148 tuhat eurot
(+6,8%). Kulude kasvu põhjustab kõigi linna töötajate
palgatõus ning infotehnoloogia kulude ja administreerimiskulude suurenemine.
Muud kulud, mida ei
ole võimalik eelpool toodud
asutustega otseselt seostada, moodustavad 9% ehk

165 tuhat eurot. Suurim osa,
ehk 41% kulub riskirühmade
toimetuleku toetamiseks.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 93% ehk 942 tuhat eurot,
suurenedes 4%. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 71
tuhat eurot, jäädes mullusega
samale tasemele.
Investeeringuteks on eelarvesse planeeritud 78 tuhat
eurot (+29% ehk 55 tuhat
eurot). Pärnu tn 45 hoone
renoveerimiseks kulub 46
tuhat eurot, kultuurimaja
küttesüsteemi uuendamiseks
5 tuhat eurot (sh toetus 5 tuhat eurot), teede korrashoiule
31 tuhat eurot (sh toetus 31
tuhat eurot), lasteaia õueala
korrastamiseks ning koolimaja varikatuse ehituseks 23
tuhat eurot (sh toetus 22 tuhat
eurot).

KiirA ringAs

Alanud on tuleohtlik aeg

Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga on
määratud tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil
9. aprill 2016.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks
ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel
ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise
keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt
www.rmk.ee .

ÕNNITLEME LAPSE SÜNNI PUHUL!
MAJALIS MÄNDOJA ja GUNNAR SEIN
5. III sündis perre tütar MARAN.
MARILIIS KAMPUS ja IGOR ŠTŠERBAKOV
6. III sündis perre tütar IIRIS.
TEELE LADVA ja SIMO SARAPUU
11. III sündis perre tütar BERIT.
Halliste vallavalitsus
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Hallistes tähistati Kalev Raave
90. sünniaastapäeva

Kalev Raave.

20. märtsil tähistati Hallistes legendaarse kirikuõpetaja
Kalev raave 90. sünniaastapäeva. Toimusid mälestusjumalateenistus Halliste püha
Anna kirikus ja meenutuste
pärastlõuna Halliste koolimajas. nii kiriku taastamise kui
koolimaja ehitamise eestvedajaks paljude mõttekaaslaste

toel kodu- ja välismaalt oli
Kalev raave.
Mälestusjumalateenistusel
Halliste kirikus teenisid Viljandi praost Marko Tiitus ja õpetaja emeeritus Helmut Mõtsnik.
„Kalev Raave oleks nagu praegu meie keskel toimetamas. Ta
oli suur vedur,“ sõnas Mõtsnik,
kellele Raave oli aastakümneid
tagasi olnud ka julgustajaks
vaimulikutee valimisel. Lisaks
kiriku taastamisele suutis 1.
oktoobrist 1988 kuni 15. juulini
2001 Hallistes kirikuõpetajana
tegutsenud Kalev Raave kasvatada koguduse liikmete arvu
tipp-perioodil 11-kordseks. Pühakoda sai tema ajal ka paljude
kontsertide toimumise paigaks
– tõeliseks kultuuritempliks.
Koguduse 500. aastapäeva
tähistati 1998. aastal kirikliku
laulupeoga.
Mälestusteenistusel kirikus
viibisid Kalev Raave lapsed
peredega, koguduse liikmed,

Halliste valla esindajad ja
külalised. Teenistust kaunistas
lauludega Mõisaküla kammerkoor Kungla Kadi Kase
juhatusel.
Kirikust siirduti edasi Viljandimaa Vapimärgi kavaleri
ja Halliste valla aukodaniku
Kalev Raave (20. III 1926 – 4. III
2004) hauale Halliste kalmistul,
kus süüdati mälestusküünlad
ja asetati Foto:
lilled.Meelis
LaulisSõerd.
MilviLydia Kallaste Karksi vallast,
kes tegi Kalev Raavega kultuurikoostööd juba Võrtsjärve
kolhoosi aastail.
Vallavalitsuse toel koguduse poolt kaetud kohvilaudades
Halliste kooli aulas meenutasid koostööd Kalev Raavega
soojalt tema mõttekaaslased
ja abilised Leo Liiber, Hedi
Vilumaa, Väino Kangur, Inga
Tiirats, Ene Staalfeldt, Andres
Rõigas ja Rein Triisa. Vaadati
režissöör Rein Raamatu dokumentaalfilmi Kalev Raavest

„Halliste kirikuõpetaja“. Kalev
Raave sugulaste nimel tänas
mälestuspäeva korraldajaid isa
mälestuse jäädvustamise eest
südamest tema tütar Anneli
Raave-Sepp.
Esimesed annetused tehti
sel päeval korjanduskarpi, et
koguda raha Kalev Raavele Hallistesse mälestuspingi
püstitamiseks. Milline ja kus
pink täpselt saab olema, see
lepitakse koguduse juhatuse
esimehe Made Kotkase sõnul
õpetaja Raave lähedastega
täiendavalt kokku. Kellel on
soovi mälestuspingi püstitamisele omalt poolt kaasa aidata,
saab seda teha taskukohase pangaülekandega EELK
Püha Anna koguduse kontole
EE881010302007156001 SEB
Pangas, lisades juurde märgusõna „Pink“.

meeLis sõerd

Lasteaias algas kevad tegusalt

Pärast tegevusrohket naljapäeva lasteaias jätkus mudilastel veel
jaksu kultuurimajja 3D kinoseansilegi matkata. Seal võttis väsimus
aga võimust ja mõni põnn nägi filmi ajal magusat und.
Foto: Tiina Raba

mõisaküla lasteaia mudilastele tuli kevad askeldusterohkelt.
Märtsi algul tähistasime
tüdrukute päeva, mil meie

rohkearvuline poistepere sai
imetleda väikeste preilide ilu
ja kokkamisoskust ning koos
tantsiti tantsude kuningat –
valssi.

Kuu keskel külastasid lapsed koos vanematega Viljandi
nukuteatrit. Nukuetenduse
käigus sai näha, kuidas kunstniku pintslitõmmetest tekkisid
imelised pildid loodusest.
17. märtsil osalesime Mulgimaa laste folklooripäeval.
Välja said otsitud linased riided
ja meelde tuletatud mulgikeelsed laulumängud. Lapsed said
koos teiste mudilastega Ritsu
lasteaed-algkoolis lustida.
Naljapäeval saabus lasteaeda kloune, zorrosid, ämblikmehi, printsesse, pipisid,
ninjasid ja kosmosetulnukaid.
Koos lustisime lõbusate võistlusmängude ja trikituste saatel. Kuigi nalja lasteaias jagus
küllaga, suundusime edasi

kultuurimajja. Juhatajatädi
Laine oli seal meie jaoks juba
3D kinoseansiks prillid „sooja“
pannud ja uue ekraani üles
sättinud, et saaksime osa multifilmist „Kodu“. Film oli tore ja
lapsed selle lõppedes rõõmsad.
Mõnel aga olid silmad filmi ajal
tumedate prillide taga väsimusest hoopis kinni vajunud.
Nädal hiljem elasime kultuurimajas aga kaasa Miksteatri etendusele „Nähtamatu
poiss“. Õpetlik lugu rääkis teise
inimese märkamise tähtsusest
enda kõrval.

Pärast köitvaid tantsuetteasteid laval jäädvustasid tantsurühmad end
lõbusatele ühisfotodele. Sellel pildil on Mõisaküla tantsurühm Vaprakesed, keskel pilliga juhendaja Ene Akkaja.
Foto: Meelis Sõerd

märtsi keskel toimus Kaarli rahvamajas kahekümnes loometantsupäev.
Tantsijaid tervitasid soojalt kahe aastakümne eest loometantsupäeva mõtte ellu kutsunud Laine Pedaja, kes praegu juhib
kultuuritööd Hallistes ja Mõisakülas. Ta tõdes, et algselt kohalik
ettevõtmine on nüüdseks kandepinda laiendanud ja haaranud
kaasa tantsurühmi lisaks Viljandimaale ka Pärnu-, Tartu-, Valga- ja
Järvamaalt. Toetajaiks on olnud siinsed kohalikud omavalitsused,
korraldajaiks vaheldumisi kultuuriasutused Halliste ja Karksi vallast
ning mujalt Viljandimaalt.
Kõik kakskümmend korda on loometantsupäeval kaasa löönud Halliste rahvamaja rühm „Aerodünaamilised“ Marina Läätse
juhendamisel. Üheksateistkümnendat korda osales Abja kultuurimaja klubi Meelespea memmede rühm Viive Niinemäe juhendamisel.
Taas võttis päevast osa ka Mõisaküla kultuurimaja rühm Vaprakesed
Ene Akkaja juhendamisel. Idamaist tantsustiili näitas võluvalt esmakordselt kaasa teinud Halliste rahvamaja rühm Hürrem, juhendajaks
Kristina Tukk.
Viljandimaad esindasid Lõuna-Mulgimaa rühmadele lisaks toredate etteastetega veel DCM naised Tarvastu vallast ja Saarepeedi
rühm Udusõlg. Peale nimetatute olid harrastuskaaslasi omaloodud
tantsude-kostüümidega rõõmustamas rühm Säreli Järvamaalt, Valguta Nägusad moorid Tartumaalt ning rühm Atina, kus tantsijaid
nii Tartu- kui ka Valgamaalt.
Tantsurühmade esinemiskostüümide vahetamiseks kulunud
aega sisustas meeldivalt lauludega Kaarli rahvamaja naisansambel
Rosin Ruth Mõttuse juhendamisel. Tantsijaid traditsiooniliselt hinnanud ja õpetlikke soovitusi jaganud meestest koosnev žürii eesotsas
Raivo Kutseriga leidis tunnustamisväärset iga rühma etteastetes.
Võitjad olid kõik, kes osalesid.
Kui kahekümnes pidu peeti taas n-ö sünnipaigas Kaarli rahvamajas, siis järgmine on loometantsu laiema populariseerimise eesmärgil
plaanis korraldada taas kaugemal.
meeLis sõerd

Kuhu minna

Õnnitleme!
OLEV SARAL
EMMA-OLINDE KOIDU
MARTIN TEEARU
GEORGI SOLOVJEVSKI
ALIIDE KUUSK
HELGA SAMS
IVI KASESALU
LINDA KANGUR
LYDIA PÕDER
EEVI LUNTER

KODUKANDIS

TiinA rAbA

Koolisõnumeid Hallistest

Kevad on Halliste põhikooli õpilastele alanud huvitavate
ettevõtmiste küllaselt.
III õppeveerandi lõpus külastasid kooli noorkotkad ja kodutütred Kaitseliidu Sakala malevat. Emakeelepäeval esinesid
etteastetega IX klassi õpilased, selgusid sõnavõistluse parimad.
Nooremas vanuserühmas võitis Emili Gaston, vanemas Siret
Eller. Selgitati välja iga klassi ilusama käekirjaga kirjutaja.
Luuletuste lugemine toimus õppeveerandi viimasel päeval, mille
võitis IX klassi õpilane Silver Hermiste.
Tänavusel Abja gümnaasiumi korraldatud maastikumängul
Keeristorm sai III koha Halliste kooli V, VII ja VIII klassi õpilaste
võistkond. Tubli oli ka VI klassi võistkond.
Võistlussarja TV 10 olümpiastarti etapil Viljandis osalesid
tublilt Robin Kahu, Kurmet Reva ja Mairo Saarman.
Üleriigilisel matemaatikavõistlusel “Känguru” osales 22
õpilast. III klassi õpilased Emili Gaston, Helina Suurpuu ja Hanna-Bell Riigor olid tublid maakondlikul õpioskuste olümpiaadil
Karksi-Nuias.
Merekultuuri aasta puhul Viljandi raamatukogu korraldatud
täringumängul “Meri laevu kannab” lõid aprilli algul kaasa IV
klassi õpilased.
Folkloorirühma Karikakar liikmed I–V klassini osalesid
pärimuspäeval “Viljandimaa virred” Karksi-Nuias. Õpilastel
oli võimalik vaadata muusikalist jutustust Eesti rahvarõivaste kandmise traditsioonidest. Toimusid erinevate koolide
esinemised. Töötubades sai valmistada paelu, meisterdada, kuulata mulgikeelseid pajatusi “Mokalaada” memmedelt. Kokku osales
pärimuspäeval ligi 200 last Mulgimaalt.
42 rahvatantsurühma seas üle Eesti osales III–V klassi tantsurühm 9.–10. aprillini XI koolinoorte rahvatantsufestivalil Tallinnas.
Esineti Salme kultuurikeskuses ja Tallinna Lennusadamas, vaheldust pakkus tegevus erinevates töötubades.
miLvi KuLL
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75

Mõisaküla linnavalitsus

LINDA ARU
HANS RIIET
PILVI KIKKAS
LEILI MARTINSON
ILSE REIMANN
ANTONINA ALEKSANDROVA

93
89
85
83
83
80

Halliste vallavalitsus

HALLisTe rAHvAmAjAs
• 30. IV kl 20 Kevadpidu
ansambliga pool muidu.
Esinevad Halliste valla isetegevuslased. Külla tulevad
nõiad! Pääse ettetellimisel 5 €,
kohapeal 8 €. Info tel 525 6049.
• 4. V kl 18 emadepäeva
kontsert.
KAArLi rAHvAmAjAs
• 30. IV kl 12 laste volbritrall.
• 7. V kl 10 Teeme ära talgud
õisu järve ääres.
Info tel 5886 1997.
mõisAKÜLA KuLTuurimAjAs
• 21. IV kl 10-13 Saksa firma
Noral Vital kaupade müük ja
tutvustus.
• 24. IV kl 11-15 traditsiooniline tervisepäev.
• 28. IV kl 18 eesti mängufilm
„Päevad, mis ajasid segadusse“. Pääse 3 €, sooduspääse 2 €
• 6. V kl 19 teatriõhtu. Indrek Taalmaa A. Kivirähu
monokomöödias „Sinised
kilesussid jalas“. Pääse ettetellimisel 12 €, kohapeal 15 €.
Info tel 525 6049.

• 7. V kl 10 “Teeme ära” talgupäev endises mõisaküla
piiripunktis. Teeme ettevalmistusi suureks Eesti-Läti
kevadlaadaks ning ETV saate
“Suvenaabrid” salvestuseks.
• 8. V kl 12 emadepäeva
kontsert. Esinevad lasteaiaja koolilapsed, kevadmoodi
tutvustab noortetuba. Kohvija koogilaud.
• 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
solistid Lauris Reiniks ja Gerli
Padar.
• 23. VI kl. 20 mõisaküla linna
jaanituli. Info tel 525 6049.
uue-KArisTe rAHvAmAjAs
• 21. IV kl 18 klubi 60+ naljakuuõhtu koos külalistega
Lätist. Oodatud ka uued liikmed.
• 27. V kl 19 taidlushooaja
lõpetamine. Info tel 5344 8905.

Abja lehekülg
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OMAVALITSUSKROONIKAT
Abja Vallavolikogu:
15.03.2016 toimunud istungil.
Kuulati Abja kultuurimaja juhataja Tiiu Sommeri ülevaadet valla
kultuurialasest tööst;
Vallavalitsusele anti luba eraisikult kingi vastuvõtmiseks ja kinkelepingu sõlmimiseks;
Võeti vastu otsus pärimismenetluse alustamiseks.

Abja Vallavalitsus:
30.03.2016 toimunud istungil:
1. anti korraldus sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse maksmiseks;
2. anti korraldus Abja Õpilasmaleva läbiviimiseks 2016 aasta suvel.
06.04.2016 toimunud istungil:
Anti korraldus hüvitise määramiseks ja maksmiseks vastavalt valla
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekutele;
Muudeti maaüksuse koha-aadressi ja viidi vastavusse hoonete
koha-aadressiga;
Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne;
arutati vallavalitsusele eraisikute poolt esitatud avaldusi.
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

„Teeme ära 2016“
Abja gümnaasiumis

Kevad on jälle käes, loodus ärkab ja iga-aastased koristustööd
õues võivad alata. Tänavused „Teeme ära“ üleriigilised talgud
toimuvad 7. mail. Abja gümnaasium otsustas sel aastal korraldada heakorra talgud reedel, 29. aprillil algusega kell 12.00.
Talgud avab oma sõnavõtuga Looduskaitse Seltsi A. Kitzbergi-nimelise osakonna esimees Rein Mägi, kes tutvustab lühidalt
seltsi tegemisi ja plaane. Kohal on ka fotograaf Keijo Koort.
Kui igal kevadel on talgute põhirõhk pandud kooli pargile,
siis tänavu on plaanis korda teha staadion ja selle ümbrus ning
mängudeväljak (palliplats) koos sellega külgnevate nõlvade ja
teedega. Talgutele ootame oma kooli teotahtelisi õpilasi koos
õpetajatega. Osa võtavad ka looduskaitse seltsi liikmed, oodatud
on iga töökas kätepaar.
Palume osalejatel registreeruda talgute kodulehe „Teeme
ära 2016“, et saada ülevaadet osalejate arvust. Töö paremaks
organiseerimiseks palume talgulistel juba eelnevalt moodustada
4–6 liikmelised grupid. Hea, kui talgulisel on kaasas oma tööriist
(reha, oksakäärid, labidas) ja kindlasti töökindad.
Riietuda vastavalt ilmale.
Põhitöö on vana kulu ja lehtede riisumine, prahi kokkutassimine, okste kokkukorjamine ja lõikamine, kõnniteede
korrastamine ja ka pargist mahakukkunud okste korjamine.
Iga töötahteline talguline on teretulnud! Jääme lootma
ilusale talguilmale!
Kena kevadet kõigile!
Infot talgute kohta saab:
Sirje Renter tel 5621 1646
Imre Jugomäe tel 5597 2631
Riivo Roosnurm tel 5667 7040
Rein Mägi tel 523 5102
Talgute „Teeme ära 2016“ Abja gümnaasiumi ümbruse heakord korraldajate nimel
Evi Liivak

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

MÄLESTAME
HELDUR HAAMER
06.03.1930 – 27.03.2016
URMAS VÄLJATAGA
26.01.1969 – 03.04.2016

Keeristorm Abja gümnaasiumis

Neljapäeval, 17. märtsil,
toimus Abja gümnaasiumis
juba 49. korda suur sõjaline
seiklus Keeristorm. AbjaPaluojal ja lähiümbruses seikles ringi kokku 15 võistkonda,
12 koolivõistkonnale lisaks
kaks võistkonda Hallistest ja
üks Mõisakülast.
Päev algas kell 10 ühise
kogunemisega, seejärel läks
iga meeskond veel viimaseid
ettevalmistusi tegema enne, kui
nad rajale lasti. Igal meeskonnal pidi olema rühmalaul, lipp
ning ühtne tunnus.
Võistkonnad lubati rajale
kahelt poolt ning seetõttu sattus meie klassi esimeseks punktiks päästeamet. Punktis pidime jooksma päästeülikonnas,
ronima redelil, pingpongipalli
läbi vooliku ajama ja kanderaamil inimest transportima. Mulgimaa saatkonnas kontrolliti
meie mulgi keele oskust, Kaitseliit hindas me oskust suurt
telki püstitada. Noortekeskuse
punktis seletasime kehakeeles
Abja vaatamisväärsusi, söögipunktis tantsisime line-tantsu,
mille eest saime tasuks sooja
teed ja saiakesi. Samuti saime

Foto: Kristiina Korell.

Kaitseliit hindas me oskust suurt telki püstitada.

testida, kui täpne oli meie
silm lasketiirus märki tabama.
Politsei kontrollis meie teadmisi
politsei ja piirivalve ajaloo
osas, spordipunktis seletasime spordialasid ja vastasime
spordialastele küsimustele.
Raamatukogu uuris, kui palju
me teame raamatutest ning
meditsiinipunkt testis meie abi
kutsumise ja elustamise oskusi.

Ka pidime rajalt otsima QRkoode, mille alla olid peidetud
sõnad, mis andsid lisapunkte.
Algklasside raja pikkuseks
oli umbes 7 kilomeetrit, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased
läbisid ligikaudu 13 kilomeetrit.
Finišisse jõudes olime nii väsinud, et me ei suutnud sööklas
lusikatki suu juurde tõsta. Päev
oli tore aga väsitav, mistõttu

olid reedel koolis vaid vapramad ja tugevamad, kes said
väljateenitud autasud vastu
võtta. Ei jõua ära oodata, mida
toob järgmise aasta juubeli
Keeristorm.
Merike Voss
Abja gümnaasiumi 10. klass

Tantsujalaksed käisid Tallinnas festivalil
9. ja 10. aprillil toimus Tallinnas XI üleriigiline koolinoorte rahvatantsufestival,
millest võttis osa ka Abja gümnaasiumi rahvatantsurühm
Tantsujalaksed Viive Niinemäe
juhendamisel. Festivalil osales
kokku 48 rahvatantsurühma
üle Eesti. Esimese festivalipäeva tegevus toimus Salme
kultuurikeskuses, kus erinevate
töötubadega sisustatud päev
lõppes kontsertiga. Õhtusel
kontserdil esitas iga rühm ühe
tantsu, Abja lapsed tantsisid
Agne Kurrioff-Hermanni tantsu „Kodumäng“. Esimene tegus
päev lõppes Pelgulinna gümnaasiumis diskoõhtuga, kus
tantsuks mängis gümnasistide
oma bänd. Teine festivalipäev
algas Lennusadamas. Kontsert
toimus vesilennukite angaaris.
Põnev ümbrus ning valgus lõid
kontsertiks väga omapärase
õhkkonna. Meie noored tantsisid Maasilinna laevavrakki ees
Viive Niinemäe seatud tantsu

Foto: Liisi Rääbus

Tantsujalaksed kontserdi eel Salme kultuurikeskuses.

„Tantsime kõik Kaera-Jaani“.
Peale kontserti oli kõigil võimalus tutvuda Lennusadama

muuseumieksponaatidega.
Kahepäevase ürituse järel võib
öelda, et festivali tunnuslause

„Rahvatants paneb silmad
särama!“ peab tõesti paika.
Liisi Rääbus

Maakonna vokaalAbja lasteteater
ansamblite laulupäeval Chipolino tõi koju

2. aprillil toimus Suure-Jaanis järjekordne maakondlik vokaalansamblite laulupäev, mis kutsus kokku rõõmsameelseid
lauljaid nii noori kui ka vanu maakonna eripaigust. Samuti
osales sellel kaunil kevadpäeval ka Abja kultuurimaja naisansambel Viisivakk Anne Gomaa juhendamisel. Ansambel esitas
kaks laulu: A. Oit „Kodu“ ning K. Kikerpuu „Nüüd mu aias“.
Väga heasoovlikku žüriisse kuulusid tunnustatud koorijuhid
Viljandimaalt Tiiu Sommer ja Maret Mölder, Järvamaalt Lili
Välimäe, kes on Järvamaa rahvakultuuri spetsialist. Kuigi žürii
oli kolmeliikmeline, jagus kõikidele osalejatele tunnustust
esinemise eest ja puudujäägid ei kõlanud nende suust manitsusena, pigem õpetlikena ning soovitustena järgnevateks
lauluaastateks. Ansambel Viisivakk sai tunnustuse hingestatud
laulmise eest ning meie juhendaja Anne Gomaa tunnustati
parimaks klaverisaatjaks. Siinkohal täname korraldajaid ja
žüriid, kes süstis hobilauljatesse rõõmu ning teotahet edaspidiseks. Kaunist kevadpäeva ilmestas üllatusesineja Ain Arula
koos pojaga, musitseerides lõõtspillidel. Väike kripeldus jääb
südamesse nendele kollektiividele, kes ei saanud nautida seda
kaunist päeva koos lauluga.
Made Kotkas

grand prix!

17. märtsil toimus Viljandimaa noorema astme teatripäev
Pilistvere rahvamajas. Abja lasteteater Chipolino osales tuntud
muinasjutulavastusega „Saabastega kass“. Etenduse kaunid
laulud kirjutas Kaari Sillamaa. Paljud meie trupi liikmed õpivad muusikakoolis ja armastavad väga laulda, tundus seda
lugu lavastada ainuõige. Andekad lapsed pakkusid rõõmu nii
näitlemise, laulmise kui ka tantsimisega. Seda kõike kinnitas ka
auväärne žürii, kuulutades välja meie trupile peapreemia – grand
prix! Parimad rollipreemiad said Greete Mäger, Ekke Rahu ja
Mia-Brigitta Kommer.
Meie tänusõnad kuuluvad lapsevanematele, kultuurimajale,
Ülo Niinemäele, kes aitasid kaasa kostüümide ja dekoratsioonide
valmimisel Ees on ootamas mitmeid esinemisi ja festivale. Abja
rahvaga kohtume Abja suvepäevadel.
Juhendajad
Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus
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Päev täis teatrit

vallavanema veerg

on juba heaks tavaks saanud, et kevadel, kui pikad talveõhtused proovitunnid selja
taga, tulevad kogu maakonna
isetegevuslased žanrite kaupa
kokku ja näitavad üksteisele,
publikule ning žüriile, mida
põnevat seekord välja mõeldud ning selgeks harjutatud.

Päikesepaisteline 10. aprill
oli imeline päev tibude lugemiseks kõigil hobiteatritruppidel
üle Viljandimaa, sest Abja kultuurimajas toimus järjekordne
Viljandimaa täiskasvanute
teatripäev. Head meelt võisime
korraldajana tunda viie teatripäevale registreerunud trupi
ja juba hommikul saabunud
publiku üle.
Žürii koosnes inimestest,
kes on end teatriga sidunud
juba ammu ja teavad harrastajate teatritegemistest vaat et
kõike: Eesti Harrastusteatrite
Liidu harrastusteatrite koordinaator Liisi Tegelmann, Viimsi
keskkooli õpetaja ja näiteringi
juhendaja, laste kooliteatrite
festivali „Väike Lava“ ellukutsuja ja korraldaja Maarika Koks,
Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide
osakonna näitlejaeriala tudeng
Karolin Jürise ja Viljandi Nukuteatri näitleja Romet Koser.
Pikal teatrimaratonil oli
võimalik nautida Abja kultuurimaja pensionäride näitetrupi Kolmas Voorus etendust
„Sann“, Mõisaküla näiteringi
ja kammerkoori Kungla ühist
etendust „Vigased pruudid“,
Viljandi gümnaasiumi õpetajate näitetrupi etendust „Uljas
neitsi“, Suure-Jaani näiteringi Tegeltkah „Armastusluule
pooltundi“ ja Abja EHH-teatri
etendust „Sõdalane“.
Vaheaegadel oli võimalus
kõigil truppidel jäädvustada
end kostüümides, mida ka
usinasti kasutati.
Pärast tuliseid vaidlusminuteid tagaruumis selgus žürii
otsus sel korral plaanitud grand
prix’ mitte välja anda, vaid
kuulutada teatripäeva laureaatideks kaks truppi: mõlemad

Rändlindude saabumine ja ülelend näitavad kevade
jõulist tulekut. Nii nagu talve ja pika rännaku üle elanud
linnud peavad kevadel oma jõuvarusid taastama, peavad
seda tegema ka inimesed. Võimalikult rohkem tuleb minna
välja - loodusesse, aeda, terviseradadele. Päike ja mõõdukas
füüsiline koormus aitavad meil
laadida energiat kogu eesseisvaks aastaks. Aprillis-mais ootavad meid mitmed üleriigilised
talgupäevad. Ees on ka kohalikud heakorratalgud. Kõigile
heakorraüritustele on inimesed
teretulnud kaasa lööma. Kuid ka
jõudu mööda ainult oma kodu
ja selle ümbruse heakorraga
tegelemine on tänuväärne ja
tervislik. Selleks meile kõigile:
„Jõudu tööle!“

2016. aasta Viljandimaa täiskasvanute teatripäeva laureaat Abja kultuurimaja pensionäride näitering
Kolmas Voorus ja lavastaja Kersti Sillaots.
Fotod: Iva Žůrková

peeTer rAHneL

SPORT
1. märtsil toimus Abja kultuurimajas malesimultaan, mis oli
pühendatud Abjas sündinud maletaja Maaja Ranniku 75. sünniaastapäevale. Simultaanil mängis teiste vastu Lõuna-Mulgimaa
karikavõistluste mitmekordne võitja Ion Mõndresku, kellel tuli
alla anda vaid kahele mehele. Võidud said endale kirja Olev Raal
Abja-Paluojalt ja Mati Saks Karksist.
26. märtsil toimus Abja spordi- ja tervisekeskuses Lõuna-Mulgimaa karikavõistlused lauamängude mitmevõistluses. Koolinoortest
oli parim Margus Jaansoo Suure-Jaanist. Meestest kuni 60 a olid
teistest kindlalt paremad Aivo Joamets (Abja) ja Mats Tõhk. Mehed
60–69 a esikolmik oli Hillar Kuhi (Olustvere), Mati Saks (Karksi) ja
Ürjo Mälksoo (Abja). Meeste 70+ vanuseklassis tuli võitjaks Enn
Grünverk (Mõisaküla). Talle järgnesid Martin Linder (Halliste) ja
Hugo Hommik (Olustvere).
2016. aasta Viljandimaa täiskasvanute teatripäeva laureaat Abja EHH-Teater ja lavastaja Andres Linnupuu.

üllatuslikult Abja kultuurimaja
katuse all tegutsevad Abja
pensionäride näitering Kolmas
Voorus ja Abja EHH-teater. Samuti üllatuslikult kuulutati välja lausa kaks parimat naisnäitlejat: Riina Mankin Suure-Jaani
näiteringist Tegeltkah veenva
lavaloleku eest „Armastusluule
pooltunnis“ ja Kersti Sillaots
intensiivse esinemise eest Abja
EHH-teatri etendusest „Sõdalane“. Parimaks meesnäitejaks

kuulutati veenva karakteri
loomise eest etenduses „Vigased pruudid“ Arvo Pede
Mõisaküla näiteringist. Parima
lavastaja preemia võitis Andres
Linnupuu Abja EHH-teatri lavastuse „Sõdalane“ eest. Lisaks
peapreemiatele otsustas žürii
välja anda kolm eripreemiat:
näitleja eripreemiad pälvisid
Kristiina Jürisson Viljandi gümnaasiumi õpetajate näiteringi
etendusest „Uljas neitsi“ ja Ülle

Rõigas Abja EHH-Teatri etendusest „Sõdalane“, eripreemia
kontseptsiooni eest sai Margus
Mankin Suure-Jaani näiteringi Tegeltkah „Armastusluule
pooltunni“ hästi läbimõeldud
koostamise ja teostamise eest.
Aitäh kõigile teatritegijalile
ja -nautijaile!
Tiiu sommer
Abja kultuurimaja juhataja

Abja koolinoored
Ööpeol Karksi-Nuias
kooliteatrite riigifestivalil

Aga alustame algusest. Nii alustan minagi meie lavastust
„Sarjametsa vilus“. Meid on vähe, kõigest neli, kuid siiski
suudame täita terve lava ja teid kõiki õhetama panna. Lavastuse prooviprotsessi alustasime juba kooliaasta alguses ning
töötasimegi just selle momendi nimel – Paistus võitsime maakondliku vooru ning sealt edasi oli meil suur rõõm esindada
Viljandimaad kooliteatrite riigifestivalil Rakeveres 8.–10. aprillil.
Kolmepäevane festival oli tulvil uusi elamusi, inimesi ja teatrit! Meie
esinesime esimesel päeval, seega ülejäänud aeg oli pingevaba ning
saime kõike seda toredat, mis seal oli, kahe käega endasse tõmmata.
Päeval erinevaid etendusi nautida ning õhtul koos kõigiga pidutseda
oli lihtsalt lust. Saime ka palju mõtteteri järgnevateks lavastusteks.
Žürii tagasiside oli väga positiivne, mis andis julgust ja tahet edaspidiseks palju juurde. Meie lavastajale, Andres Linnupuule, on ka juba
korduvalt öeldud, et see on tema parim lavastus siiani, mis teeb meil
kui tema mõtete teostajatel südame soojaks. Festivali tulemus oli ka
meile endile väga suureks üllatuseks. Noppisime ühe kahest eripreemiast – stiilipuhtuse eest. Sellist tunnustust saada on tõesti au.
Me oleme tänulikud oma parimale lavastajale, kes on oma haruldaste ja huvitavate ideedega meile palju andnud ja õpetanud. Kindlasti
tänan ma oma lemmikuid trupikaaslaseid, nemad on need õiged, kellega tahan lava jagada. Nagu öeldakse, teater on kollektiivne kunst!
Tulge meid kindlasti vaatama Abja päevadele ja olgem ikka teatrilembelised!
KäTLin Tiidu

Ujumisvõistlus
3. mail toimuvad Abja spordi- ja tervisekeskuse ujulas
ujumisvõistlused.
Võistlused toimuvad erinevates vanuseklassides.
Stardi kellaaeg, vanuseklass, distants:
Kell 17.00
8–10-a 25 m vabalt T, P
Kell 17.15
11–13-a 50 m vabalt T, P
Kell 17.30
14–16-a 50 m vabalt T, P
Kell 17.45
kuni 7 a 25 m vabalt T, P
Kell 18.00
17–39-a 50 m vabalt N, M
Kell 18.15 40 a ja van 50 m vabalt N, M
Registreerimine enne võistlust valvelauas.
Täpsem info Mari Kahu tel 5340 3849

Õnnitleme lapse
sünni puhul!
Silvi Lepik
ja Tanel Tomingas 20.03.2016
sündis poeg ROMET
Merle Siniroht 24.03.2016
sündis tütar SOFIA

Abja ja Karksi-Nuia noored koos toitu valmistamas.

Foto: Liisi Rääbus

Kevadvaheajal 22. märtsil käisime Abja noortekeskusega KarksiNuia noortekeskuses toimunud Pillow party´l. Lisaks Abja ja Nuia
noortele olid kohal ka Mõisaküla noored. Öö läbi toimusid erinevad
sündmused. Toimus filmiöö, kus vaadati õudukat. Tehti mitmeid
võistkonna mänge ning toimus moe-show. Hommikul, kui üritus
lõppema hakkas, valiti välja ka kõige lahedam kaisukas. Pillow party
oli väga lõbus ning ma usun, et kõigil oli tore!
mAArjA peTerson

Liisi Tinn ja Janno Tauts
04.04.2016 sündis
tütar INELYA
Lily ja Maiko Škurin 04.04.2016
sündis poeg DANIEL

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Martin Nassar võitis Estoloppeti

Mulgimaalt Halliste vallast pärit 22-aastane Martin
Nassar võitis esikoha Estoloppeti pikamaasuusatajate
sarja 19. hooaja kokkuvõttes.
Lõppenud edukast hooajast
ja tulevikuplaanidest lähemalt
kõneleb õppimise kõrvalt
treeniv visa suusamees alljärgnevas intervjuus.
• Kas jäite lõppenud hooajaga rahule?
Hooajaga jäin üldjoontes
rahule, kuna tihedas konkurentsis õnnestus saavutada
Estoloppeti maratonisarja üldvõit. Läti meistrivõistlustel, kus
olid stardis lisaks Läti paremikule ka leedulased ja valgevenelased sain klassikasprindis
teise koha. Eesti meistrivõistlustel olin U23 vanuseklassis
kolmas ning meeste üldarvestuse seitsmes, napilt jäi puudu
pääsust U23 MM-le.
• Kuidas tuli üldvõit Estoloppeti maratonisarjas?
Estoloppet koosneb kolmest vabatehnika ning kolmest
klassikalise stiili etapist. Sarja
kokkuvõttes läheb arvesse
nelja parema maratoni tulemus. Sarja kuuluvad Viru,
Tamsalu, Tallinna, Haanja,
Tartu ning Alutaguse maraton.
Tänavu toimus viis etappi,
ainult Tartu maraton jäi ära.
Esimesena peetud Viru maratonil, mis sõideti vabatehnikas, saavutasin kolmanda koha.

Tamsalu maratonil, kus oli
stardis ka koondislane Peeter
Kümmel, olin kergele haigusele
vaatamata neljas. Vabatehnikas
Tallinna maratonil, kus oli stardis koguni kolm koondislast
ning üks tugev maratonimees,
sain viienda koha. See oli tugev
saavutus ning ka kaotus parimatele ei olnud väga suur.
Klassikamaratonil märtsi
algul Haanjas, mis on Eesti
üks raskemaid, saavutasin kolmanda koha. Seejuures sõitsin
üksinda koguni 30 kilomeetrit.
Stardis oli ka minu eakaaslasest
koondislane Marko Kilp.
Vi i m a s e n a t o i m u n u d
Alutaguse klassikamaratonil,
kus taas olid stardis tugevad
maratonimehed ning koondislane Andreas Veerpalu,
olin neljas. Võistlus oli põnev, kuna peagrupis olid kõik
peale minu ilma pidamiseta
ehk paaristõugetega. Kuna
võistlesin maratonil Alutaguse
Team’is siis teadsin, et enne
lõppu on mulle sobivad tõusud
ning klassikasuusa eelis peaks
seal mängu tulema. Mõned
kilomeetrid enne lõppu õnnestus ka vahe sisse saada, kuid
viimasel kahel kilomeetril oli
rada uuesti üle käidud ning
seal oli ilma pidamiseta suusa
eelis märkimisväärne.
Peamine eesmärk oligi
kindlustada võit sarja kokkuvõttes. Kahjuks ei õnnestunud
saavutada etapivõitu, kuna
tavaliselt olid etappidel stardis
Eesti koondislased, kes on
täiskohaga sportlased. Konkurendid olid väga tugevad ning
võit lihtsalt ei tulnud.
• Millistel võistlustel veel
kaasa tegite?
Häid kogemusi andis osalemine detsembris Skandinaavia karikavõistlustel Soomes. Jaanuari algul võistlesin
Leedu meistrivõistlustel, mis
toimusid seekord Lätis. Kohal
oli muidugi nii Läti kui ka
Leedu paremik ning mõningad
tugevad mehed ka Eestist. Vabatehnika sprinti tuli sõita -22
kraadi juures ning see oli karm
nii hingamisteedele kui ka
lihastele. Samuti toimus ka 10
km klassikasõit, kus saavutasin

kõrge neljanda koha.
Hooaja lõpus sain viimast
korda osaleda ka ETV-Swedbank noorte suusasarjas,
kus olid stardis nii Andreas
Veerpalu kui ka laskesuusataja Rene Zahkna. 20 km
ühisstardist klassikasõidus
kaotasin Andreasele vaid 0,2
sekundiga. Samuti sõitsin
hooajast kurnatuna ning viirushaigusega Eesti MV 50 km
maratoni, kus olin kaheksas.
Hooaja lõpetas Heino Bergmani mälestusvõistlus, kus üle
poole distantsist hoidsin sammu Algo Kärbiga ja olin tema
järel finišis teine.
Suvel sõitsin ettevalmistuse
mõttes ka Estonian Cup rattamaratone, kus kokkuvõttes
saavutasin 34. koha, mis on
suusamehe kohta tugev tulemus. Võistkondade arvestuses
olin Raplamaa KoMo klubiga
teine. Seega tuli aasta peale
kokku 14 maratoni.
• Palun tutvustage end
veidi lähemalt.
Olen 22-aastane ning
viimast aastat võistlesin U23
klassis. Järgneval hooajal pean
rinda pistma juba meeste klassis. Õpin Tallinnas Sisekaitseakadeemias teisel kursusel
finantskolledžis. Hetkel esindan Viljandi Suusaklubi, kuid
peamiselt treenin üksinda,
kuna suusatamisega tegelevaid eakaaslasi siinkandis ei
ole. Kahjuks ei mahu ma Eesti
koondisesse, kuna õnnest on
natuke puudu jäänud.
• Millised sportlikud sihid
olete seadnud tulevikuks?
Järgmisel hooajal on eesmärgiks kaitsta Estoloppet
sarja meistritiitlit. Eesmärk on
kindlustada koht ka kodusele
Otepää maailmakarika sarja
etapile, kus eelmisel hooajal
juba startida õnnestus, kuigi
vaevlesin terviseprobleemide
küüsis. Kindlasti on soov tugevalt esineda Eesti meistrivõistlustel ning võimaluse korral
käia ka naaberriikides võistlustel. Kaugema eesmärgina
tahaksin jõuda mõnda Euroopa
maratonitiimi, et saaks osaleda
välismaratonidel.

Neljanda Mulgi mälumängu võitsid Karksi mulgid

Möödunud talve viievoorulise Mulgi teadmisteproovi
viimaseks kohtumiseks tuldi
kokku 23. märtsil Kaarli rahvamajas, võõrustajaiks Halliste
vallavalitsus ja volikogu.
Kogu hooaja vastu pidanud
16 võistkonna vahel toimus
jälle pingeline rebimine, kuigi
üldise esikoha võitja oli aimata
juba kolmanda vooru järel ja
lausa teada juba eelviimase
lõpuks. Ent järgmiselegi kuuele
võistkonnale –Halliste, Tarvastu Vallavalitsus, Võrtsu Veerest,
Helme, Mõisaküla ja Abia – oli
pjedestaalile tõusmine käeulatuses, sest nende vahe oli ainult
kuni 8 punkti. Kaarlis rebisid
end kohe ette Karksi Mulgid ja
Helme, nii et enne viimast nn
käpp kullas küsimust oli nende
vahe vaid 2 punkti. Helmekad
läksid välja täispanga peale ja
said neli punkti juurde ja kuna
Karksi mehed riskisid oma
vastuse anda alles kolmanda
vihje peale, oli mõlemal tabelis
35 punkti. Vooru esikoha otsus-

Õige vastus lisaküsimusele andis Mulgi kilva 3. koha Halliste valla võistkonnale. Pildil (vasakult) Andres Rõigas, Arne Putnik, Mait Mikelsaar, Maimu
Paumere ja Ene Maaten mulgiteemaliste auhindadega. Foto: Meelis Sõerd.

tavale lisaküsimusele oskas õigesti vastata Helme. Kolmaski
koht – kahe võrdselt 31 punkti
saavutanud Abia ja Tarvastu
vahel – otsustasid lisaküsimused: 3 : 2 Abia kasuks. Viiendaks
platseerus Halliste võistkond
ja kuuendaks Sõõr (Halliste
põhikooli esindus). Esikuuikust
jäi napilt välja Mõisaküla.
Traditsiooniliseks saanud
mälumängu võitsid üldkokkuvõttes ka seekord Karksi mulgid: Enn Kauber, Jaan Kukk,
Tõnis Laurik, Arvo Maling ja

• Kes on teid suusasportlasena toetanud?
Mind on peamiselt toetanud minu perekond. Tänu
perele olen ma üldse oma
eesmärkideni jõudnud. Tänu
klubile A2K Sport olen saanud
võimaluse soetada väga soodsalt suusavarustust. Alutaguse
klubi, keda sel hooajal esindasin, aitas tasuda stardimaksud
ning tagas suuskade ettevalmistuse. Toetanud on mind
võimaluste piires ka Halliste
vald, kelle logo võistlustel rinnas kannan.
Eelarve on olnud väga tagasihoidlik, peamiselt olen
treeninud suvel ja sügisel kodus. Hooaja tähtsaim laager
on novembrikuine lumelaager,
milleks olen üritanud raha
koguda. Palju aitas ka kool,
kes jagab spordistipendiumeid.
Tänu sellele õnnestus käia ka
välismaal võistlustel. Eelmisel
hooajal sai käidud ka Slovakkias üliõpilaste universiaadil,
mis toimus keskmäestikus.
Tulemused olid keskpärased.
Kooli poolt tagati küll transpordikulud, kuid ise pidime olema
roolis, suuski hooldama ning ka
võistlema.
Spordin õpingute kõrvalt
niipalju kui võimalik. Tipptasemel tegemiseks oleks
vaja kordades suuremaid ressursse. Kõige olulisem on sügisene ettevalmistus, kui oleks
vaja käia nii mäestikus kui ka
lumel treenimas.
Järgmise hooaja eelarve
võiks olla peaaegu et viiekohaline number. Siis oleks
treenimine murevaba ja oleks
võimalik laagrites hästi ette valmistuda. Siis saaks talvel oma
head treenitust realiseerida
ka välismaratonidel, kus oleks
lootust välisklubidele silma
jääda. Samuti on vaja igal aastal
uuendada suusaparki. Seega
olen avatud toetajatele.
Positiivne on see, et maratonidelt tehakse Postimehe
vahendusel otseülekandeid,
mis on sportlasi toetavatele
firmadele hea väljund enda
reklaamimiseks.
Küsitlenud
Meelis Sõerd

Tõstjad tõid
Mõisakülla
viis meistrivõistluste
medalit

Eesti tänavustelt noorte
meistrivõistlustelt tõstmises,
mis toimusid 2. aprillil IdaVirumaal Tammikul, toodi
M õ i s a k ü l l a ko k ku v i i s
medalit.

Enn Sarv, kogudes 185 punkti.
16 punktiga jäi neist maha Helme võistkond (Kaja Allilender,
Silvar Lelle, Andrus Lepikov,
Evelyn ja Tarmo Tamm). Kolmas-neljas olid ainult kahe
punkti võrra (167) nõrgemad
Halliste ja Tarvastu; esikolmikusse pääses Halliste, jälle
lisaküsimusega. Viiendat kuni
seitsmendat kohta jäid jagama
võistkonnad Võrtsu veerest,
Abia ja Mõisaküla.

Eesti noortemeistriks tuli
kehakaalus -40 kg Kris Elblaus
kogusummaga 60 kg. Hõbemedali sai kehakaalus -58 kg
Kelly Kadak kogusummaga
89 kg.
Samas kaalukategoorias
kuulus pronks Iti Marii Varikule 58 kg-ga.
Pronksmedali teenisid ka
Norman-Erik Linnas kehakaalus -35 kg tulemusega 47 kg ja
Karl Robert Karpa kehakaalus
-94 kg tulemusega 155 kg.

Olav Renno

Enn Raieste

sport

Mõisaküla korvpallimeeskond võitis tänavustel maakonna meistrivõistlustel
pronksmedalid.
Foto: Reelika Koorits

Korvpall

Mõisaküla meeskond võitis Viljandimaa tänavustel korvpallimeistrivõistlustel pronksmedalid.
Veerandfinaalis alistati mullune pronksimeeskond Männimäe
Külalistemaja 71 : 62. Poolfinaalis tuli heale algusel vaatamata
tunnistada eelmise aasta võitja Hansa Ilutulestiku paremust 80
: 74. „Kohtunike töö selles mängus oli ebaprofessionaalne, selle
taha jäi ka suuresti meie finaalikoht,“ märkis meeskonna kapten ja
eestvedaja Aimar Sepa.
Pronksikohtumiste vastane Eesti Maavara/Baltic Agro oli eelmise
aasta finalist. Võitja selgitati kahe mängu punktisumma liitmisel.
„Esimeses mängus puudus meil võitluslikkus ja emotsioon ning
tuli vastu võtta napp 83 : 84 kaotus. Teises mängus olid mehed kui
uuesti sündinud, tahtmist ja jõudu täis ning selle krooniks kindel
võit 92 : 76. See tähendas seda, et eelmise aasta viies koht vahetati
kolmanda vastu“, kõneles Sepa.
Mõisaküla meeskonnas tegid hooaja jooksul kaasa Rasmus Ots,
Ott Varik, Karli Kaljula, Aimar Sepa, Miko Kotšetov, Riho Raid,
Joosep Mooses, Rene Koorits, Mirjo Koit, Villu Seepter, Egert Kivistik, Meelis Rannama, Mikk Varik, Magnus Ots, Riho Raid, Illimar
Pilk, Ardi Oja, Sander Kuusk ja Kristjan Keres.
Meeskond tänab oma toetajaid, kelleks olid Mõisaküla linnavalitsus, Nuia POP Cafe, RR Rakennus ja Vaskorehitus.
Meelis Sõerd

Eestlane Läti autokrossi meistriks!
Veebikeskkonnas Stardipaik.ee on võimalik toetada noort
Mulgimaa autokrossi sõitjat Heinar Lehtsaart, kes möödunud
hooajal sai VAZ-autode klassis Läti meistrivõistluste arvestuses
5. ja Balti liigas 3. koha.
„Eesmärk on järjest edasi areneda ning tulevikus võimalusel
võistlusklassi vahetada. Selle saavutamiseks on soov parandada
auto tehnilist poolt sel määral, et Balti võimsamate autodega
konkurentsis püsida. Käib kiire töö, et parandada auto vedrustust
ja kõrvaldada eelmisel aastal tekkinud kahjustused ning vead,“
kirjutab Heinar.
Sel hooajal on tema eesmärk tulla Lätis oma võistlusklassis ainsa
eestlasena osaledes aasta kokkuvõttes esikolmikusse ja pakkuda
tõsist konkurentsi naaberriikide võistlejatele. „Kui saame auto
tehnilise poole vajalikule tasemele, siis saadab mind kindel edu!“
usub sportlane ise.
Siiani on Heinarit toetanud tema perekond. Tema eeloleva
hooaja eelarve on 5000 eurot, millest vähemalt 2000 eurot soovib ta
koguda toetajate abiga. Minimaalne toetussumma on 5 eurot. Heinar on ette tänulik kõigile, kes tema sportliku eesmärgi täitumisele
kaasa aitavad. Kõiki toetajaid ootab ka auhind.
Vt lähemalt: Stardipaik.ee, FB Team Huligan grupp.
Meelis Sõerd

Tähistati Paul Kerese aastat

Uue-Kariste rahvamajas tähistati rahvusvahelist Paul Kerese
aastat veebruarist aprillini väldanud male- ja kabeturniiri ning
malesimultaaniga.
Maleturniiril olid kolm paremat naistest Eha Lihtne (Rimmu),
Lilika Torim (Uue-Kariste) ja Tiina Vanker (Õisu), meestest Rein
Tarkus (Ülemõisa), Harri Ellermaa (Vana-Kariste) ja Mihkel Kalda
(Ülemõisa).
Kabe- ja pöördkabeturniiril võitis naistest ülekaalukalt Tiiu Hiob
(Uue-Kariste). Talle järgnesid Tiina Vanker (Õisu) ja Janne Järvelt
(Uue-Kariste). Meeste esikolmikusse mahtusid Jüri Koorits (Kõpu),
Sven Forsel (Kuksi) ja Harri Ellermaa.
11. aprillil andis soovijatele malesimultaani allakirjutanu, olles
sunnitud tunnistama maleturniiri parima naise ja meeste esikolmiku võitu.
Maleaasta tähistamist Uue-Karistes toetasid kohalik rahvamaja
ja Halliste vald.
Martin Linder

Abja lehekülg
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Abja memmed loometantsupäeval

Sel aastal toimus Viljandimaa loometantsupäev Kaarli
rahvamajas, millest võttis juba
18 korda osa ka Abja kultuurimaja memmede tantsurühm
Meelespea. Osalemas oli 7
rühma. Memmed tantsid 2
tantsu: „Suured koerad, väiksed koerad“ ja „Kauges külas“.
Mõlemad tuntud muusikapaladele seatud tantsud valmisid
ühisloominguna. Nii saidki
need eakohased ja endile meelepärased. Neid tantse tantsivad nad meeleldi ja meeleoluka
esinemise eest said ka žüriilt
kiita. Kui tuju ja tervis hea, siis
ikka jalg tatsub!
Suur tänu korraldaja Lainele toreda sündmuse eest!
viive niinemäe
Abja memmede tantsurühm Meelespea juhendaja

Ansamblimuusikapäev Ruhjas

Foto: Meelis Sõerd

Kui tuju ja tervis hea, siis ikka jalg tatsub!

Mulgi Ukuvaka tublid naised said
tunnustuse osaliseks
Laupäeval, 9. aprillil kell
11 toimus Suure-Jaanis Kondase majas Viljandimaa 20.
rahvakunstipäev, teemal
“Minu rahvarõivas”. Päeva
juhatas sisse Leida Mägi
Viljandimaa Rahvakunstiühingust, millele järgnes
Tiina Jürgeni põnev ettekanne: “Mulgi rahvarõivaste arhailisus ja omapära”.
Ettekannet oli põnev kuulata ka vilunud meistritel,
kes omasid aastate pikkust
kogemust rahvarõivaste

õmblemisel. Lisaks käsitööhuvilistele Viljandimaalt
olid kohal ka külalised KeskEesti Käsitööseltsist Türilt.
Lisaks ettekannetele sai
nautida Andres Ratassepa
märsside näitust ja kohalike
käsitöömeistrite loomingut,
õppida tuntud käsitöötegijate juhendamise all uusi
oskusi. Vestlusringis teemal
“Minu rahvarõiva lugu”
jagasid osalejad vahvaid
lugusid endale rahvariiete
muretsemise või ise rahva-

rõivakomplektide õmblemisest. Toimus ka ringijuhtide
tunnustamine, kus Mulgi
Ukuvaka naised, Eve Kuuse,
Hilda Pidim ja Elvi Pedak,
said tubli tunnustuse osaliseks. Tänu neile tublidele
naistele leiavad tee käsitöö
juurde nii vanad tegijad kui
ka uued huvilised.
Päeva lõpuks mängis
Saarepeedi rahvamaja kapell tervituskontsert ning
kuulutati välja „Viljandimaa
Rahvakunstimeister 2016“.

rast valminud multifilmide
vaatamist suunduti tuntud
nukufilmilavastaja Heino
Parsi auks avama mälestustahvlit tema kodumaja
seinal. Päev lõppes Mustla
rahvamajas, kus autasustati
parimaid festivalile laekunud töid. Abja gümnaasiumist osalesid festivalil
4. klassist Ronja-Lisette
Ööpik ja Ronja Metste ning
3. klassist Kaisa Varik ja

Õnnitleme eakaid
hällilapsi
MEETA RUMMEL
LEONORA BUROKIS
ANNI RÄÄBUS
HILDA PIDIM
ELGA LEPPIK
ALEKSANDRA SÕSOJEVA
MIHKEL SOOMETS
TIIU OSINA
PRIIT PÕRU
JORMA ARVO SAMULI KORTESMAA
MILVI ROSTIN
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88
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82
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Angelika Tukk. Kahe klassi
õpilaste ühistööna valmis
festivaliks multifilm „Appi!
Karu tuleb”. Abja gümnaasiumist osales festivalil veel
ka 3. klassi õpilane Teili-Liis
Suvi, kes tegi multifilmi
pealkirjaga „Salakaval tarantel”. Ootamatul kombel
naerutas saalisviibijaid kõige rohkem hoopis Abja
lasteaiapoisi Emil Lindvesti
tehtud multifilm „Kraana-

Rahvusvahelisel naljapäeval 1. aprillil sai teoks Ruhja
kultuurimajas Abja muusikakooli, Karksi-Nuia muusikakooli, Kilingi-Nõmme muusikakooli ja Ruhja muusikakooli
järjekordne, arvult juba kuues tore koosmusitseerimine, mis
kandis ühisnimetust ansamblimuusika päev.
Päev täis muusikat kulmineerus ühiskontsertiga, kus
kõlasid erinevad ansamblikoosseisud. Abja muusikakooli
esindasid akordioniansambel, noorteansambel Sliky Notes, saksofonitrio, kitarriduett ja flöödiansambel. KilingiNõmme muusikakoolist esinesid kitarriansambel, kooli
bigbänd, klaveriduo ja akordionistide ansambel. KarksiNuia muusikakoolist astusid üles Lõõtsavägilased, puhkpillitrio ja noorte rockbänd. Ruhja muusikakoolist esinesid
klaveriduo, puhkpillikvartett ja flöödiduetid. Kahe tunnine
ühiskontsert kulmineerus ühisorkestri esinemisega, mis
täitis terve maja meeldivate puhkpillihelidega.
Järgmine ansamblimuusika päev toimub 2017. a KilingiNõmmel.
HeiKi vungi
Abja muusikakool

Aprill – südamekuu

Selle tiitli pälvis Ingrid Uus
Olustvere teenindus- ja majanduskoolist.
Seekordne rahvakunstipäev oli ilus ja särav, suurem
osa rahvakunstipäeval osalejaid kandis rahvarõivaid,
mis muutis selle päeva eriti
säravaks.
pireT LesKovA
MTÜ Mulgi Ukuvakk

Aprillis tähistame Eestis esimest korda südamekuud.
Ka meie lasteaias on terve aprillikuu kaetud erinevate
üritustega, mille eesmärk on juhtida varakult tähelepanu
südamele. Kuna meie lasteaed kuulub ka tervist edendavate
lasteaedade hulka, siis peaksime liikumisele seda enam
tähelepanu pöörama.
4. aprillil alustasime päeva hommikvõimlemisega, mis
oli ava-stardiks südamekuule. 13. aprillil tegid kõik rühmad
plakati teemal „Terves kehas, terve vaim!“ Plaanis on veel
matkad Abja ümbruses, tervislikke smuutide valmistamine, maastikumäng ja jüripäeva teatejooks. Kuu lõpetame
lasteaia sünnipäevaga, mil toimub laulupäev ja teeme
kokkuvõtte südamekuust.
Loodame, et ilm on ilus. Siis saame kõik plaanid ellu viia.
KersTi KÜnnApuu

Multikahuvilised said kokku Tarvastus
Naljapäeval, 1. aprillil
said multifilmihuvilised
lapsed ja noored üle terve
maakonna kokku Tarvastus
juba kolmandat korda toimuval animafilmifestivalil,
mille teemaks sellel korral
oli „Nalja nabani”. Ees ootasid töötoad, kus osalejad
said plastiliini ja nutiseadme
abil teha multifilme. Õpilasi juhendasid Nukufilmi
lastestuudio õpetajad. Pä-

KODUKANDI UUDISED

mees keerab käkki”. Emil
sai endale enim ihaldatud
publiku lemmiku auhinna uhke karika näol. Kõik
osalejad said tänutäheks
medali.
Juhendaja
LAine LindvesT

Rahvusvaheline lasteraamatupäev
2. aprillil tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva.
Abja raamatukogu tähistas päeva täringumänguga. Küsimusi oli lasteraamatute kohta, loodusest, Eesti kohta
kui ka vanarahva tarkuste kohta. Mängimas oli 9 last,
kes läksid nii hoogu, et pidime mängu mitu korda mängima. Kõige rohkem õnne oli sel päeval Ursula Kasel.
Kokkuvõtvalt said lapsed testida oma teadmisi ja kui veel
ei teadnud, siis mängu käigus said tarkust juurde.
mAriLiis järveLT

Mulgi Ukuvakk võõrustas
Raplamaa käsitöönaisi

Abja kultuurimaja tegemised
aprillis-mais
Näitused: Aprillis - „Arvo Pärt – tuntud ja tundmatu“
Mais – Hymyä- Naeratus! Naivistid Iittalas.
28.04 kell 17.00 Klubi Meelespea peoõhtu.
07.05 kell 22.00 Tantsuõhtu. Ans Udo Bänd. Pääse
eelmüügist 5.-/ kohapeal 7.08.05 kell 11.00 Emadepäeva kontsert.
12.05 kell 18.00 Film „Päevad, mis ajasid segadusse“.
Pääse 3.-/õpilastele 2.- .
14.05 kell 9.00 Abja kevadlaat Tiigi tänaval ja Keskpargis.
15.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 7. klassi lõpuaktus.
16.05 kell 14.00-14.30 Altai Palsami, živitsa õli ja
ortoflexi müük.
22.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 4. klassi lõpuaktus
ja kevadkontsert.
25.–26. mai Lõuna-Mulgimaa laste kevadpäevad.
Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja
tel 436 0055 või 5698 3806.

Iga külaline tikkis endale Halliste rahvarõivaste puusapõlle mustri
Foto: Olli Laanmets
motiiviga nõelapadja.

6. aprillil võõrustas Mulgi Ukuvakk Raplamaa käsitööseltsingu Süstik käsitööhuvilisi naisi. Juhatuse liige
Eve Kuuse tutvustas Ukuvaka töid ja tegemisi ning sellele järgnes töö õpitoas. Veronika Pajo tutvustas Halliste
rahvarõivaid ja seejärel tikkis iga külaline endale Halliste
rahvarõivaste puusapõlle mustrimotiiviga nõelapadja.
Võõrustamine lõppes kohvilaua ääres vesteldes ja kogemusi vahetades.
Oli tore koosviibimine!
oLLi LAAnmeTs
MTÜ Mulgi Ukuvakk

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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RMK maa-aladelt saab korjata
mahesaadusi
Mahe-Eesti algatus kutsub kõiki tänaseid ja tulevasi mahetootjaid üles registreerima oma selle aasta
korjealasid RMK aladel.
Mahekorjealad saab
registreerida põllumajandusametis koos taotlusega. Registreerimine on
iga aastane kohustus, kus
mahetootjad määratlevad
piirkonnad ja nende suuruse, kust nad plaanivad sel
aastal metsasaadusi korjata.
Mahepõllumajandusliku
tootmisega jätkajatel palutakse esitada vastav taotlus

Põllumajandusametile 21.
maiks. Alles alustavatel
mahetootjatel, kes soovivad
ühtlasi mahekorjega algust
teha, on võimalik põllumajandusametile esitada
avaldus 10. aprilliks.
Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK haldab
1,29 miljonit hektarit maad,
mis on 28% ehk enam kui
neljandik Eesti 4,52 miljoni
hektari suurusest pindalast.
RMK kinnitas, et riigimetsas ei ole vähemalt kolme
aasta jooksul kasutatud
mahepõllumajanduses kee-

latud vahendeid ning RMK
aladel kasvavad ökoloogiliselt puhtad saadused.
Mahekorjega tegelejate
arv on olnud Eestis püsiv.
2015. aastal tegeles korjega
38 ettevõtet enam kui 93
tuhandel hektaril.
Kodanikualgatuse Mahe-Eesti (Organic Estonia)
idee, mille kaugem visioon
on kujundada Eestist maheriik, valiti eelmisel aastal
Eesti Arengufondi konkursil Arenguidee üheks võiduprojektiks. Idee autorid
olid Krista Kulderknup,

Siim Kabrits, Erki Peegel
ja Katre Ratassepp. Loe
Mahe-Eestist lähemalt
www.organicestonia.ee.
Täpsemat infot mahekorjeala tunnustamise ja
registreerimise kohta saab
Põllumajandusameti maakondlikest keskustest või
kodulehelt www.pma.agri.
ee
KrisTA KuLderKnup
Mahe-Eesti eestvedaja
Tel 507 6551.

Kolmandik elektriarvestitest viidi
mullu kauglugemisele
Möödunud aasta detsembris kogus võrguettevõte Elektrilevi rohkem kui
kahe kolmandiku ehk 422
330 majapidamise ja ettevõtte elektriarvesti näidud
kauglugemise teel. Kõik
arvestid viiakse kauglugemisele käesoleva aasta
lõpuks.
Möödunud aastal viidi
kauglugemisele ligi 202
000 majapidamist, mis on
ligi kolmandik kogu projekti käigus paigaldatud
arvestitest. 2016. aastaks

on paigaldada jäänud veel
viimased 103 000 kaugloetavat elektriarvestit ja
viimane kolmandik arvestitest kauglugemisele
üle viia.
Viimastelt klientidelt,
kellel uut arvestit veel ei
ole, loodab Elektrilevi mõned kuud kannatlikkust.
“Järgmine poolaasta saab
olema töine. Loodame viimased arvestid paika saada suve lõpuks,” selgitas
Elektrilevi kauglugemise
programmi juht Mait Rahi,

kelle sõnul vahetatakse
keskmiselt 3000–4000 arvestit nädalas.
Kokku on 2015. aasta
lõpu seisuga paigaldatud
üle 520 000 kaugloetava
arvesti.
Erinevalt senistest arvestitest tuleb kaugloetav arvesti hoida pidevalt
elektrivõrgus, sest nii teab
võrguettevõtja, et arvesti
on töökorras ja edastab
infot tarbitud elektrikoguste kohta. Kohtades,
kus igapäevast tarbimist

ei toimu, näiteks suvilad,
saab elektri välja lülitada
arvestil asuvast lülitist. Nii
suletakse vool tarbimiskohas, aga arvesti ise jääb
vooluvõrguga ühendatuks.
Lisainfo ja küsimused:
mAreT reinumägi,
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist,
tel 5693 8148,
www.elektrilevi.ee

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmis veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on

Mulgimaa foorumi teemaks
on tulevane Mulgi elamuskeskus
Karksi valla kultuurikeskuses algab 2. mail kell 14 Mulgimaa
foorum, mille teemaks on Mulgi elamuskeskuse visiooni ja
ideekontseptsiooni tutvustus ning kontseptsiooni edasiarendamine ja elluviimine.
Helme valda Sooglemäe tallu kavandatava Mulgi elamuskeskuse visiooni ja strateegiat tutvustab foorumil AS Cumulus
strateeg ja konsultant Mihkel Lang. Kirjaniku ja semiootiku
Valdur Mikita ettekande teemaks on „Mõtteid Mulgi elamuskeskuse arenguvõimalustest – mütoloogia, müstilisus ja mulgid“.
Muusikust visionäär Reigo Ahven mõtiskleb eksperimenteerimisest seoses pideva arenguga. Sihtasutuse AHHAA juhatuse
esimees Andres Juur kõneleb nutikusest.
Kontseptsiooni edasiarendamiseks ja elluviimiseks toimuvad
ajurünnak ja arutelud. Päeva kokku võttes kavandatakse edasist
tegevust.
Mulgimaa foorumi korraldab Mulgi Kultuuri Instituut koostöös
Mulgimaa Arenduskojaga.

Kohal parimad kauplejad Eestist, Lätist, Leedust.
L A AT AVAT U D

R 13. mai kell 9.00-19.00
L 14. mai kell 9.00-17.00
Korraldaja:
MTÜ Pärnu Aiaklubi
www.parnuaiaklubi.ee

kuulutused
Halliste kirik ootab talgulisi

Laupäeval 30. aprillil kell 10 on kõik vabatahtlikud oodatud
Halliste kiriku korrastustööde talgutele.
Pärast talguid pakutakse töötegijaile suppi.
Info: Made Kotkas, tel 566 16797.
Liimpuitkilpe tootev AS Textuur Karksi-Nuias vajab ettevõttesse

müügijuhti ja saeliini operaatoreid.

Kandideerimiseks saata CV aadressile textuur@textuur.ee

Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal.

Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine ja
küttekollete remont. Järjekorrad lühikesed.
Henno Sarv, tel 511 2511, henno.sarv@gmail.com

Algas murdeluulevõistlus

Hajaasustuse programm ootab taotlusi

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt
viljandimaal toimub 8. aprillist 8. juunini Abja, Halliste,
Karksi, Kolga-jaani, Kõo, Kõpu viljandi, suure-jaani, Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

Tõelised aiahuvilised valmistuvad hooajaks
Pärnu Taimelaadal, Vallikääru aasal.

6500 eurot ning arvesse lähevad ka aastatel 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning
hajaasustuse programmist saadud toetuse summad.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest
kuludest.
Taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Kõiki tähtpäevaks esitatud ja vastavaks tunnistatud
taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud
hindamiskomisjon.
Täiendav info: http://viljandi.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm-2015 , http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuseprogramm/#articleblock-Taotlejale .

Jäädvustagem
Mulgimaa
videosse
Tõrva Dokfest kuulutas 6. aprillil välja
videokonkursi „Ühest vaatenurgast saab mitu“, kuhu oodatakse dokumentaalseid
või animeeritud lugusid Mulgimaast – selle inimestest,
ajaloost, loodusest ja objektidest. Konkursi tähtaeg
on 1. mai.
Video pikkus võib olla 20 sekundist 3 minutini. Žürii poolt
välja valitavad parimad tööd linastuvad 10.–14. augustini
Tõrva Dokfestil Tõrva kinos Koit. Klippide autorid ja
meeskonnad saavad festivalile priipääsme.
Lisainfo: jorgen.norkroos@gmail.com , +372 5344
3365; konkursi tingimused: http://dokfest.ee/konkurss/
.

Tarvastu vallavalitsus kuulutas avatuks 12. Hendrik Adamsoni nimelise murdeluulevõistluse. Võistlusele oodatakse luulevalikut vähemalt
viiest luuletusest, mis on kirjutatud autori lemmikmurdes. Täiskasvanute
ja õpilaste loomingut vaetakse eraldi arvestuses.
Võistlustöid oodatakse Tarvastu vallavalitsusse 1. septembriks kas
ümbrikus (sel juhul kuues eksemplaris) või meilimanuses. Mõlemal
juhul peab võistlustöödel olema märgusõna, et žürii saaks luuletusi
erapooletult hinnata. Märgusõnale tuleb lisada kas kinnine ümbrik või
eraldi meilimanus autori nime, aadressi ja kontaktandmetega. Õpilasautoritel on tarvis töödele juurde märkida oma vanus.
Parimaks osutunud täiskasvanud luuletaja ning õpilasautor saavad
tunnistuse ja preemia, mis antakse kätte Hendrik Adamsoni 125.
sünniaastapäeval 6. oktoobril.
Töid oodatakse e-aadressil maive.feldmann@tarvastu.ee või
postiaadressil Tarvastu vallavalitsus, Posti tänav 52-e, Mustla, 69701
Viljandimaa.

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 Lõuna-Mulgimaa ja kodukandi uudised jõuavad koju kätte!

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

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

