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Mõisakülas olid 30. kodukandipäevad
Kirikus tunnustati
algatajaid

EELK Mõisaküla kiriku
juhatuse lahkel vastutulekul algasid Mõisaküla 30.
kodukandipäevad kirikus 3.
augusti hilisõhtul toimunud
traditsioonilise öökontserdiga. Tänavu rõõmustasid
saalitäit kuulajaid kauni
mitmekesise laulukavaga
Ingeri-Soome kultuuriseltsi
segakoor Sävel, dirigent Valli
Pang, ja kohalik kammerkoor
Kungla, mida juhatab Kadi
Kask.
Kontserdi eel tunnustati
linna tänukirja ja lillekimbuga kodukandipäevade
algatajad. Nendeks olid 1987.
aastal Ilmar Kütt, Arno Torn,
nüüdne Mõisaküla linna
aukodanik Helle-Liis Männik ja Leili Kuusk. Linnapea
Ervin Tamberg rõhutas oma
sõnavõtus, et kodukandipäevad on aidanud kohalikku
kogukonda tegusalt liita. Nii
kuulus tänavuste pidustuste
korraldusmeeskonda nelikümmend tublit inimest.
Kodukandipäevade sünnilugu meenutas kirikus Mõisaküla muuseumi juhataja
Anu Laarmann, tuginedes
endise Mõisaküla linnasekretäri Helle-Liis Männiku
mälestustele.
Ettepaneku, hakata korraldama Mõisakülas kodukandipäevi, tegi tollasele linna täitevkomitee esimehele
Arno Tornile ja sekretär Helle-Liis Männikule Mõisaküla
keskkooli vilistlane Ilmar
Kütt, kohates neid Viljandis
praeguse maavalitsuse maja
trepil. Ta oli enda peas juba
vähemalt aasta kandnud
mõtet ühendada suvised
traditsioonilised Mõisaküla
kultuuri- ja spordiüritused
ühtseteks kodukandipäevadeks, et haarata kaasa veelgi
rohkem inimesi, sealhulgas
Kamara, Veelikse, Laatre jt.
ümbruskonna küladest.
Arno Torn haaras kohe
härjal sarvist, sest aega oli
vähe: jutuajamine Ilmar Kütiga Viljandis toimus maikuus, pidustused otsustati
aga pidada augusti esimesel
nädalavahetusel, kui peeti
raudteelaste päeva. Kuna linna rahakott oli tühi, otsustas
Arno Torn käia majast majasse ja külast külasse, korjates
nii kokku raha. Tänu sellele

Uue-Kariste kandis sirgunud Henri Helemäe (2. vasakult) korraldatud
esinduslikule võitlusspordiõhtule „Mõisaküla Fight 2017“ elas suveaias
kaasa ligemale kuussada pealtvaatajat.
Foto: Erakogu

Tänukirja linnapea Ervin Tambergilt võtab vastu üks Mõisaküla kodukandipäevade algatajaid Arno Torn (vasakul).
Foto: Meelis Sõerd

Tuletõrjeplatsil uudistasid Viljandist kohale vuranud vana-autosid nii
suured kui väikesed.
Foto: Meelis Sõerd

Parasjagu põnevust pakkus rahvale kesklinna piirkonnas toimunud
Foto: Annely Tisler
murutraktorite kestvussõit.

sai kesklinnas võõbatud üle
kaks maja, tehti korda haljasalad, Karjamaa tänav sai
asfaltkatte. Lisaks soovis Torn
avada mälestuskivi paigas,
kus asus Mõisaküla esimene
koolimaja. Kahjuks ei jõutud kivi selleks ajaks valmis
teha. Helle-Liis Männik võttis enda vedada esimeste kodukandipäevade kultuurilise
poole, perekond Läll aitas
korraldada sportimist.
Tänu sellasele Mõisaküla
tööstuskaupade kaupluse
juhatajale Leili Kuusele leiti
sobiv kangatükk, millest õmmelda kodukandipäevade
lipp. Kuldse narmasäärisega
lipp valmis kunstikombinaadis Ars. Aasta hiljem, kui
hakkasid lehvima sini-mustvalged lipud, hankis Leili
Kuusk teisteks kodukandipäevadeks oma tutvuste
kaudu õiget värvi sinise,
lisaks musta ja valge kanga.
Rahvusvärvides trikoloor
õmmeldi neist kokku HelleLiis Männiku köögis tema
õmblusmasinal. Sealsamas

trükkis ta tulemuste saabudes järjest kohe valmis ka
poolsada kodukandipäevade
spordivõistluste diplomit.
Kui eelnevalt olid olnud
ilusad ilmad, siis ööl vastu esimesi kodukandipäevi
hakkas sadama paduvihma.
Hommikul oli korraldajail
suur mure, mida teha. Kiirelt
otsustati ümber korraldada
spordivõistlused Talleksis ja
linavabrikus, käsitöönäitus
oli avatud koolimajas. Talleksi ruumes tutvustas Alma
Ilison tolleaegset muuseumikogu. Õhtul toimus taidlejate
kontsert. Nii saidki esimesed
kodukandipäevad peetud.
Aasta hiljem lisandus
kodukandipäevade kavva
rongkäik tuletõrje pargist sellasele turuplatsile – praegusele keskväljakule. Siis sai ka
alguse ilus traditsioon heisata
kodukandipäevade avamisel
kolm lippu: sini-must-valge
riigilipp, tume sametpunane
kodukandipäevade lipp ja
punase-valgetriibuline Mõisaküla linna lipp.

Avatseremoonial võtsid
linnalt tunnustuse vastu
ja heiskasid keskväljakul
puhkpillihelide saatel lipud
kodukaunistamise konkursi
võitjad. Aasta jooksul olid
kõige rohkem oma kodumaja
kenamaks muutmiseks vaeva
näinud Juta-Irene Vili (Kivi
tn 6), Liine Kalmus (Ringpuiestee 29) ja Jüri Rajamäe
(Ringpuiestee 13).
Õhtu jätkus suveaias. Tuliseid lahinguid pidasid seal
vihmamärjal areenil võistFoto: Meelis Sõerd
luse „Mõisaküla Fight 2017“
käigus nii Eesti kui naaberriikide kick- ja taipoksiklubide
võitlejad. Neile oli kaasa
elamas ligemale kuussada
pealtvaatajat, kellel võitlejate
ja korraldajate aadressil küllaga kiidusõnu jagus.
Kogu ettevõtmine oli korraldaja Henri Helemäe sõnul
võimas. “Tahan, et võitlussport laieneks üle Eesti ja seega soovin, et ka sellises väikeses Eesti paigas oleks selline
võimas võitlusspordiüritus“.
Järgmise aasta plaanid on
Uue-Karistes sirgunud mitmekülgsel noormehel suured, aga täpsemad asjaolud
selguvad hiljem. „Kohtume
2018. aastal!” lubab ta.
Pidu suveaias jätkus peale
võitlusõhtut rahvarohkelt
tantsuga diskorütmide ja
Ott Lepland Bandi muusika
saatel.

Tegevust jagus igale
maitsele

Kunagise kodulinna raamatukogus kohtus oma endiste töökaaslaste
ja tuttavatega Tallinnas elav kirjanik Dina Gavrilova. Foto: Meelis Sõerd

Kodukandipäevad
jäävad
Pidustuste ametlikul avamisel reede pärastlõunal
lastepargis kandis Anu Laarmann ette Mõisaküla oma
luuletaja Eha-Diana Pikkori
järjekordse kodulinnale ja
kodukandipäevadele pühendatud toreda luuletuse. Head
peotuju ja ilusat ilma soovi-

sid linnavolikogu esimees
Jorma Õigus ja linnapea
Ervin Tamberg. Nad väljendasid kindlat veendumust,
et kodukandipäevade tähistamise väärikas traditsioon
jätkub Mõisakülas ka pärast
ühinemist Mulgi vallaks.
Linlasi oli taas tervitamas ka
Riigikogu liige Helir-Valdor
Seeder.

Kõige tegevusküllasem oli
laupäev, mis algas hommikul autokastis mööda linna
sõitnud puhkpillimängijate
äratusmänguga. Tuletõrjemaja ees sai näha restaureeritud vanu autosid. Alles
hoitaval raudteelõigul tehti
dresiinisõitu ja samas seisva
vana reisivaguni juures sõidutati lapsi ATV-ga. Vaguni
oli kodundusring sisustanud
toreda käsitöö- ja kunstinäitusega. Lapsed said ka
ise vagunis paberi ja pliiatsi
kätte võtta.
Koolimajas käsitöötoas oli
Mulgi Ukuvaka ja Käetöö
Koide ühine näitusmüük.
Pakuti kohvi ja suupisteid.
Kõrvalklassis sai vaadata
mitmesuguseid toredaid
õpilastöid.
Järgneb lk 2
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
21. VI 2017 toimunud istungil:
• otsustati maade munitsipaalomandisse taotlemine;
• kinnitati volikogu revisjonikomisjoni akt;
• kinnitati Halliste valla 2016. a majandusaasta aruanne.
Halliste vallavalitsus
13. VI 2017 toimunud istungil:
• otsustati valimisjaoskondade moodustamine kohaliku omavalitsuse valimisteks;
• kinnitati hajaasustuse programmi taotluste hindamise
komisjon
• kinnitati maa ostueesõigusega erastamise tingimused;
• kinnitati kirjaliku enampakkumise tingimused Halliste alevikus
Viljandi mnt 20, Nurme tn 3-8 ja Õisu alevikus Ringi 1-1 kinnistute võõrandamiseks;
• kinnitati Kirnu tee T4, Rakitse tee T1 ja Valgeluige tee
vormistamine.
27. VI 2017 toimunud istungil:
• otsustati kinnitada toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• otsustati lastelaagrite rahastamine;
• kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne;
• kooskõlastati Halliste valla õpilaste nimekiri Abja muusikakoolis.
14. VII 2017 toimunud istungil:
• otsustati lastelaagrite rahastamine;
• otsustati tugiteenuse osutamine raske ja sügava puudega lastele;
• kinnitati Indu tee, Kaubi tee ja Läti tee T1 ja Mõõnaste tee T7
vormistamine;
• otsustati korraldada riigihange „Investeerimislaenu võtmine
2017“;
• kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Valla teede remont 2017“
pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine
ja edukas pakkuja;
• kinnitati kirjaliku enampakkumise tingimused Kasarmu kinnistu
võõrandamiseks;
• tunnistati nurjunuks Halliste alevikus Viljandi mnt 20, Nurme
tn 3-8 ja Õisu alevikus Ringi 1-1 kinnistute võõrandamiseks
korraldatud enampakkumised.
27. VII 2017 toimunud istungil:
• kinnitati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine 2017“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
edukas pakkuja.
7. VIII 2017 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• otsustati lastelaagrite rahastamine;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes;
• kinnitati hajaasustusprogrammi taotluste hindamistulemused.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
29. VI 2017 toimunud istungil:
• lubati Mõisaküla linnavalitsusel võtta laenu 113 000 € Pärnu
tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks;
• otsustati võõrandada ½ linna omandis olevast kinnistust Kivi tn
15 (1450 m²) ja Karjamaa tn 24 asuv kinnistu (1811 m²);
• nõustuti 6 katastriüksuse jagamisega ja jagamise tulemusel tekkivate riigiteede teenindamiseks vajalike katastriüksuste tasuta
võõrandamisega riigile;
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
21. VI 2017 toimunud istungil:
• eraldati reservfondist KL Sakala malevale 100 € toetust;
• otsustati korraldada Mõisaküla linna 2017. aasta heakorrakonkurss „Kodu korda“, hindamaks ehitiste välisilmet ja kõrvalhoonete korrashoidu;
• eraldati MTÜ-le Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R projekti
omaosaluse katteks 143.56 € toetust;
• eraldati reservfondist 500 € Mõisaküla kammerkoori Kungla sõiduks 4.-13. VII 2017 Saksamaale Mindenisse Landart-festivalile;
• kinnitati Mõisaküla kultuurimaja rekonstrueerimiseks võetava
laenu andjaks Swedbank AS.
21. VII 2017 toimunud istungil:
• eraldati Spordiselts Ülo MTÜ-le 400 € toetust A. Luhaääre XXV
memoriaali korraldamiseks Mõisaküla spordihoones 30. IX 2017;
• eraldati eelarvevahenditest 1350 € Annor Group OÜ-le sauna
II poolaasta ülalpidamiskulude katteks;
• otsustati tasuda Abja Muusikakooli 2017./2018. õppeaasta arvestuslik õpilaskoha maksumus kuue Mõisaküla linna õpilase eest;
• kinnitati Mõisaküla linna 2017. aasta heakorrakonkursi võitjateks ning autasustati tänukirja ja majamärgiga „Kaunis kodu“
järgmisi heakorrastatumaid eramuid: Kivi tn 6 (Juta-Irene Vili),
Ringpuiestee 29 (Liine Kalmus) ja Ringpuiestee 13 (Jüri Rajamäe);
• kinnitati Pärnu tn vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks
laenu andjaks AS SEB Pank.

Halliste vald pidas lõpupidu
Halliste vald on aastaid tähistanud oma lasteaedade ja
kooli lõpupidusid. Tänavu
12. augustil toimunud rahvarohket vallapäeva võib
aga nimetada valla enda
lõpupeoks, sest, nagu ütles
pidulikul avamisel vallavanem Ene Maaten, jäi see
viimaseks oktoobris ees ootava ühinemise tõttu Mulgi
vallaks.

Keskseks peopaigaks oli
viimasel vallapäeval Leerimaja Kulla külas. Juulikuus
olid Silindia Ehituse tublid Halliste jooksus asus juba stardist võistlejaterivi etteotsa võitjaks tulnud Silver Hermiste.
töömehed teise etapi ehiLeerimajani kolmteist, kellest
tustöödena valmis saanud
kiireim poiss oli Ralf Kahu ja
hoone ruumika ülakorruse ja
tüdruk Inger Jürgenson. Tubheakorrastanud maja ümbrulid olid kõik, ka väiksematel
se. „Leerimaja on nüüd valkõrval jooksund vanemad.
mis ja ootab tegusaid inimesi
Veel enne kui palav päikehuvitavate ideedega. Loosepaiste andis maad äikesedan, et selles majas kantakse
tormile, jõudis Teadusteater
edasi kohalikku kultuuri ja
anda pooletunnise lasteetensäilitatakse ajalugu,“ soovis
duse „Kolm põrsakest“ Anvallapäeva arvuka rahva ees
natares. Tehti pauku, oli tuld,
avanud Halliste vallavanem
suitsu, vahtu ja muud põEne Maaten.
nevat, kus lastelgi võimalus
Halliste raamatukogus
kaasa lüüa.
Leerimaja allkorrusel oliÕhtuseks simmaniks Angi eksponeeritud kohaliku Vabaõhukohvikus Leerimaja terrassil sai Halliste valla päeval nautida nii
natarre heale hulgale rahajaloohuvilise Ado Tuuga kohvi kui elavat muusikat.
vale tantsumuusikat tegema
Halliste kandiga seotud hakutsustud ansambel nimega
ruldaste vanade fotode kooMissiis õigustas igati oma
piate näitus. Ülakorrusel sai
nime: kui peale pooletunnist
näha Uue-Kariste koduloopillimängu-tantsu tuledekülringi koostatud Halliste valla
lasel tantsupõrandal äikeseraajalugu kajastavat foto- ja
ju hoonest voolu viis, jätkus
dokumendikoopiate näitust.
tants küünlatulede valguses
Samuti Mulgi külamuuseumi
bändimeeste naturaalpillide
väljapanekut nimeka siitkanja laulu saatel hoogsalt seni,
di kunstniku Eevi Hulkko
kuni elektrivalgus taas süttis.
omaaegse Kosksilla kooli
Vallapäeval oli huvilistele
logokavanditest, mida võib
avatud ka Halliste Püha Anna
minna vaatama augusti lõkirik.
puni.
„Need olid küll viimased
Leerimaja kiviplaatidega
Halliste valla päevad, aga
kaetud avaral siseõuel, kus Vallapäeva kontserdil oli esinejate seas ka segarahvatantsurühm Turel.
Fotod: Meelis Sõerd.
Mulgi vallas on Halliste kihulk istepinke inimesi täis,
ja puitpõrandaga terrassil raldas MTÜ Kosksilla Aren- sas ligi kahe ja poole kilo- helkond esindatud tegusate
päikesepalaval pärastlõunal guselts õnneloosi. Võitis iga meetrisele distantsile Halliste ja tublide inimestega ning
peoks läkski. Terrassil lauda- pilet. Loosi läksid ka seltsi kaupluse eest Annatare ja ega koht maapealt ei kao.
des istujad lasid hea maitsta juhi Tea Kartau keedetud sealt edasi Leerimaja juur- Seetõttu loodetavasti elame
kohvil ja suupistetel. Vaba- mustsõstramoos, kuivatatud de paarkümmend jooksjat. edasi sama hästi kui siiaõhukohvikus musitseeris pärnaõied ja peaauhinnana, Pisut alla 7 minutiga oli kii- maani ja küllap pareminigi.
Uue-Kariste rahvamaja kapell mille võitis tantsurühm Turel, reim Silver Hermiste, järgnes Tänan kõiki, kes aitasid kaasa
Ukaas. Järgnenud kontserdi- tema küpsetatud kringel.
Rauno Neuhaus. Kiireim kuni vallapäevade läbiviimisele!“
kavas astusid platsil publiku
14-aastane poiss oli Kusti hindas vallavanem Ene Maaette Halliste kooli väikesed
Halliste jooksus
Mikelsaar. Naisi esindas rajal ten vallapäeva õnnestunuks.
võimlejad, eakate tantsuoalenuid praadis
Jaanika Laks ja kuni 14-aasMeelis Sõerd
rühm Sõsare, segarühm Turel,
päike
taseid neide Katrin ja Carol
naisansambel Rosin jne.
Erol.
Leerimaja ümbruses olid
Vallapäeva kavas on aasKuni 8-aastaseid lapüles seatud laadatelgid kireva taid olnud Halliste jooks. si jooksis Annatare juurest
kaubavalikuga. Hoovil kor- Seekord startis päikeselõõAlgus lk 1
Muuseumis olid üleval
näitused kodukandipäevade
ajaloost, 1938. aasta vallapiiride reformist ja sajanditagusest Mõisakülast. Neid
uudistas kahe päeva jooksul
kokku üle paarisaja inimese.
Koolimajas asuvas raamatukogus kohtus kunagiste
kaaslinlaste ja töökaaslastega
ning tutvustas oma uuemat
loomingut kirjanik Dina
Gavrilova.
Linna peamise liiklustrassi
Pärnu tänava kapitaalremondi tõttu peeti tänavu
laata koolimaja taga. Laadamüüjate annetustest ja
kohamaksu arvel laekunud
esemed pandi sealsamas

lõbusalt oksjonile, millest laekunud enam kui viissada eurot läks Mõisaküla lasteaiale
vajalike tarvete ostmiseks.
Murutraktorite traditsioonilises kestvussõidus
kesklinnas osales üksteist
ekipaaži. Standard-klassis
võistles seitse ja forsseeritud
mootoritega murutraktoritel
neli vähemalt kaheliikmelist
võistkonda. Põneva võistlusraja valmistasid ette kogu
ürituse ladusalt korraldanud
Uno ja Hannes Tisler. Võistlejatele võistlustrass ja -koht
meeldisid ja nad lubasid ka
tuleval suvel viiendal sõidul
kohal olla.
Laupäeva hilisõhtul astus suveaia laval võimsa
muusika ja valgusmänguga

vaimustatud publiku ette
ansambel Metsatöll. „Mõisaküla, te olete Eesti väikseim linn, aga pidutsete
ngu pealinn!“kõlas lavalt
pillimeeste suust. Pidustused lõppesid pühapäeval
kohalike ja Läti autopilootide
haarava ühistreeninguga vanal staadionil ning kettagolfi
võistlustega Linnamäel.
„Kummardan ja teen kniksu kõikidele, kes vaatamata
vihmale ja tuulele Mõisaküla kodukandipäevad väga
tegusaks, põnevaks ja super kordaläinuks muutsid,“
märkis kodukandipäevade
üks eestvedajaid Mõisaküla
kultuurimaja juhataja Laine
Pedaja FB-s. Tema sõnul
on see hea näide sellest, et

kui armastad oma kodu ja
kodukanti ning on tahtmine
nautida ja pidutseda, ei suuda seda tahet miski peatada.
„Korraldajaid ja abilisi oli
palju ja teiega kohtume varsti. Väga-väga tahan tänada
lahedat publikut, keda oli
ikka palju ja jagus neljal päeval igale poole,“ lisas Pedaja.
Taas on kõik Mõisaküla
kodukandipäevadele oodatud juba aasta pärast. Nagu
lubas seekordsel avamisel
linnapea, on Pärnu maantee
siis renoveeritud ja saanud
uue tänavavalgustuse ning
korda tehtud ka keskväljak.
Meelis Sõerd
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Mõisakülas toimus teine
pärimuslik lastelaager
Augusti teisel nädalal kõlasid Mõisaküla koolis taas
südantsoojendavad pillihääled ning laste lustiline
naer. Juba teist korda toimus
pärimuslik lastelaager “Väikekannel ja teised”.

Kokku tuli üksteist pillimängu ja laulu armastavat
noort laagrilist vanuses 7-12
aastat. Päevases lastelaagris
sai õppida väkekannelt ja
ukulelet ning veidi tutvust
teha karmoškaga. Lisaks
pillimängule meisterdati endale uhke rütmipill jauram.
Astudes möödunud aasta
laagri jälgedes, kingiti lõppkontserdil üks meisterdatud
jauram ka Mõisaküla koolile.
Lapsed õppisid lisaks
pillilugudele ka pärimuslikke
hoovi- ja laulumänge. Ette
võeti vahva ekskursioon

Pärimuskultuuri laagris Mõisakülas valmistas iga laps endale ka
rahvapilli jaurami.
Foto: Tiiu Mänd.

Karksi-Nuia, kus külastati
sealset kultuurikeskust, muusikakooli ja Karksi ordulinnuse varemeid. Kultuurikeskuse
kultuurispetsialist Leana
Liivson ja muusikakooli
direktor Margus Põldsepp
tutvustasid oma asutuste te-

gemisi. Ansambel Lõõtsavägilased kinkis muusikakoolis
laagrilastele tõeliselt ilusa
üllatuskontserdi.
Lastelaager kutsus Mõisaküla suveaeda esinema ja
eesti lõõtspilli tutvustama
duo Pärnatalu lõõtsapoisid,

küsimus ja vastus

kes rõõmustasid nii laagrilapsi kui ka teisi külalisi
Mõisakülast ning kaugemalt.
Pillilaagri lõpetas laste
imearmas kontsert, kus esitamisele tulid laagris õpitud
pillilood, laulud ja laulumängud. Lõppkontserdil
osalesid lisaks laagrilastele
kaks vahvat pillilast fagotil ja
karmoškal. Ülevad emotsioonid ning kaunid tänusõnad
hinges, hakati juba järgmist
laagrit ootama.
Erilised tänusõnad Mõisaküla koolile, kultuurimaja
direktorile Laine Pedajale ja
laagriliste toitlustajale Siina
Valdasele.
Laagrit korraldasid ja
lapsi õpetasid õpetajad Tiiu
Mänd ja Katrin Läll.
Katrin Läll

Vana-Karistes sai teoks lastelaager
Vana-Karistes külaselts korraldas juba teist aastat oma
küla lastele 21.-22. juulini
vahva suvelaagri.
Lastelaagri saime korraldada tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusele ja
laager oli lastele tasuta. VanaKariste külaselts kattis omafinantseeringuna puuduoleva summa, mis on teenitud
seltsimaja rentimisteenusest
saadud rahadega.
Külaselts korraldas laagrilastele väljasõidu Võrumaale,
kuhu jäädi ka ööbima Jakobi-Tiri tallu. Kaks päeva olid
tegusad ja toimekad. Sõbruneti hobustega, tehti liikluslinnakus liiklustund, räägiti
kasulikest taimedest ja käidi
Pokumaa teemapargis. Kahel
päeval oli tegevus planeeritud
nii, et kogu ettevõtmine oli
lõbus ja ei muutunud koormavaks ka väiksematele lastele.
Lastelaagri eestvedaja oli
Tiiu Savi ja tänu tema toime-

Vana-Kariste lapsed käisid laagripäevil ka huvitaval väljasõidul Võrumaal.

kusele sai see ka tänavu teoks.
Laagri lõppedes oli lastel sära
silmis. Püüame kindlasti ka
järgmisel aastal selle korraldamisega hakkama saada. Pea-

Kuhu minna
MÕISAKÜLAS
• 26. VIII kl 14 Vabriku
tn kodukohvikute päev.
Päev lõpeb kl. kl. 18 kodukontserdiga linnapea aias
ansambliga Noon.
Info tel 525 6049.

• 21. IX kl 18 rahvamajas
klubi 60+ hooaja avamine. Oodatud kõik senised ja uued liikmed.
Info tel 5348 2842.

HALLISTE ANNATARES
• 18. VIII kl 19 Avinurme
suveteatri komöödiaetendus „Millal sa tagasi tuled?“.
Info tel 525 6049.

MULGI KÜLAMUUSEUMIS
Uue-Kariste
rahvamaja juures
• 19. VIII kl 12 Mulgi
peremäng. Kl 14 kaastegev
kapell Ukaas.
Info tel 5204 205.

UUE-KARISTE RAHVAMAJA juures
• 16. IX kl 12 Uue-Kariste
vallast pärit Vabadussõjas
langenute mälestustahvli
avamine. Järgneb Lõõtsavägilaste kontsert rahvamajas.

RIMMU KÜLAKESKUSES • 19. VIII kl 14 perespordisündmus „Rimmu
pööriöö II“. Kavas võistlused, osavusmängud, jooks
(-3 km) ja kepikõnd.
• kl 20 tantsuõhtu
ansambliga Nööp.

mine on ju see, et lapsed nutiseadmetest eemale saada ja
pakkuda neile ajaveetmiseks
muid võimalusi. Vähemtähtis
pole ka, et meie Vana-Kariste
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Foto: Reelika Teder

külast pärit lapsed omavahel
sõbruneksid ja tulevikus oma
kodukohta meeles pidama
hakkaksid.
Anneli Aasna

Kooliteated
Halliste põhikool alustab uut õppeaastat 1. septembril
kl 8.30 Halliste kirikus. Järgneb aktus koolimajas.
Õpikuid ja töövihikuid saab kooli raamatukogust alates
28. augustist kl 9–13.
Mõisaküla kool alustab õppeaastat 1. septembril kl 8.30
klassijuhatajatundidega. Järgneb aktus kl 9.
Õpikuid ja töövihikuid saavad õpilased kooli raamatukogust laenutada alates 29. augustist.

vabandus
Lõuna-Mulgimaa juunikuu väljaande 7. lk-le on sattunud
kahetsusväärne viga.
Kirjutise „Mõisaküla koolis esitleti loovtöid“ 3. lõigus on vahetusse läinud Kris Elblausi, kes valmistas vineerist vahva Mulgi
mehe kujulise riiuli, ja Siim Kuuse, kes meisterdas puidust kohvilaua, nimed. Ka loo juures oleva pildi alltekstis peab olema riiuli
autorina Kris Elblausi nimi.
Kirjutise autor Maile Kreevs ja toimetaja Meelis Sõerd paluvad
asjaosalistelt ja lugejatelt vabandust.

Laat-külapäev
meelitas Kosksillale

Tantsuhetk Kosksilla laada-külapäeva kontserdilt.

Foto: Tea Kartau.

Kuidas läks tänavune laat-külapäev Kosksillal, MTÜ
Kosksilla Arenguselts juhatuse liige Tea Kartau?
Laata ja külapäeva on eelnevalt Kosksillal korraldatud
kaheksa korda. Eelmistel aastatel toimunud külapäev ja suvelaat näitasid, et rahva huvi ja osavõtt on suur. Külarahva
jaoks on see sündmus saanud traditsiooniks, millest võetakse
osa kogu perega, ja millel on ka suur tähtsus omakultuuri
säilitamisel.
Ka tänavu 8. juulil sai külarahvas taas kokku. Võisteldi
noolevisetes, valmistati lõhnaseepe ja joonistati teemal
Eesti Vabariik 100. Tegevust jätkus igale eale. Uue-Kariste
rahvamaja eakate kapell Ukaas mängis meeleolu- ja tantsumuusikat ning Halliste rahvamaja tantsurühmad esitasid
toredaid tantse.
Ümberkaudsed külaelanikud said kaubelda omakasvatatud ja -valmistatud toodetega. Kõigil oli ka võimalus lasta
mõõta oma vererõhku ja veresuhkru taset. Tore oli näha
külapäeval Halliste vallavalitsuse liikmeid, kes agaralt kõikjal
kaasa lõid. Söödi ka laadasuppi ja pirukaid.
MTÜ Kosksilla Arenguselts tänab kaasabi eest Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Halliste vallavalitsust, Metsakuru talu
aiandit, samuti seltsi liikmeid Tiiu Hiobit, Anne Kaljapulka,
Eha Viiki, Priit, Arvo ja Riina Kartaud ning Inga Tiiratsit. Suur
aitäh kõigile osalejatele!
Küsitlenud
Meelis Sõerd

Õnnitleme!
LINDA MERILA		
97
VENDA ADAMSON 		
86
UNO HERMISTE		
86
HELGI KIKKULL		
85
ELVI AAVIK			84
VALVE-VAIKE NÕUMEES
82
KAUPO KARTUS		
82
MAIMU KALJA			81
Halliste vallavalitsus
Mõisaküla linna aukodanik

LAILA HAKKAJA		
82
JAAN KOHJUS			86
LEO KULL			86
MILVERT KERSON		
84
LINDA KARBUS			84
RIINA SALU			70
ANNELI RANDLEPP		
70
LEILI-PAULINE KUSLAP
95
LEIDA RUBIN			90
LEHTE PALU			88
RUTH NUGIS			87
LEHTI ALLIK			81
OLGA TENNO			81
ALEKSANDRA PÄRT		
81
MATTI VIIRES			81
VELLO LAIN			81
VIRVE-VILVE VEINIKIVI
80
ANTS PIKKOR			80
NIINA JEGOROVA		
75
Mõisaküla linnavalitsus
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OMAVALITSUSKROONIKAT
Abja Vallavalitsus:

27.06.2017
1. Kooskõlastati vee müügi ja kanaliseerimise hinnad.
2. Otsustati hajaasustuse programmi esitatud taotluste rahuldamine
ja mitterahul-damine.
3. Lahendati eraisikute avaldusi sotsiaalküsimustes ja otsustati toimetulekutoetu-se maksmine vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele
4. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo küsimustes.

06.07.2017
1. Kinnitati riigihanke „Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuse
projekteerimis-ehitustööd“ hindamiskomisjon.
2. Otsustati vajaduspõhise peretoetuse maksmine vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.

31.07.2017
1. Anti nõusolek avaliku ürituse „Laste Vabariik Abja-Paluojal“ korraldamiseks 18.08.2017
2. Otsustati toimetulekutoetuse maksmine vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.
3. Lahendati eraisikute avaldusi korraldatud jäätmeveo küsimustes.
4. Kooskõlastati puurkaevu asukoht.
5. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
6. Otsustati maaüksustele nimede ja sihtotstarvete määramine
kinnistu jagamisel.
7. Lahendati vallavalitsusele laekunud eraisikute avaldusi.
8. Vallavanemale anti volitused töövõtulepingu sõlmimiseks AS-ga
Eston Ehitus Abja-Paluoja esmatasandi tervisekeskuse projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

LEO TIITUS
15.07.1932 – 04.07.2017
Klubi Meelespea ja kapelli De La Roza tabas sel suvel korvamatu
kaotus. Vaid 11 päeva enne oma 85. aasta juubelit lahkus meie hulgast
kauaaegne klubikaaslane ja ansambli liige Leo Tiitus.
Leo Tiitus oli meie seltsiline 25 pikka ja tegusat aastat. Tema kanda
oli asendamatu roll kontrabassistina kapellis, ta võttis aktiivselt osa
klubi Meelespea tegemistest ja selle juhtimisest. Leo oli hulk aastaid klubi juhatuse liige ja kroonik, talletades klubi tegevust ajaloo
tarbeks. Teda jäävad meenutama sajad esinemised koos kapelliga
Abjas ja ümbruskonnas, ka piiri taga.
Nooruses elas Leo läbi raske tee Siberisse. Raskused teda ei murdnud
ning tagasi jõudes rajas ta kauni kodu just Apja.
On inimesi, kelle töö ja vaimsus elavad inimesest endast kauem.
Sina, Leo, olid üks neist!
Jääd meie mälestustesse.
Klubi Meelespea
Kapell De La Roza
Abja kultuurimaja

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

MÄLESTAME
HENN PARTS 23.10.1952 – 14.06.2017
LEO TIITUS 15.07.1932 – 04.07.2017
JUHAN LEHISTE 25.02.1947 – 02.08.2017

Abja suvepäevad 2017

Erilises hoolimise ja koostegemise vaimus Abja suvepäevad 2017 ja VIII Mulgimaa Pealinna Akordionfest
on nüüdseks selja taha jäänud. Neli päeva täis kultuuri, sporti, kodukohvikuid,
teatrit, nalja, naeru ja pidutsemist jäävad loodetavasti
veel kauaks meelde.

Kuna Abja suvepäevad on
aegamisi paisunud, otsustasime korraldusmeeskonnaga
alustada juba neljapäeva
õhtul Abja xuvepäevadesse
sisseelamiseks kodukohvikutega. Ilm, mis oli küll kõike
muud kui kaunis, ei suutnud
kuidagi väärata inimeste rõõmu ning kohe alguskellaajast
oli vihmakindlalt riietatud
huvilised iga kohviku ukse
taga valmis sisse astuma.
Siinkohal suurim tänu kohvikutepidajatele, keda sel suvel
oli kokku kuus seltskonda
ning kes andsid endast parima, et võõrustada külalisi
suurepäraste hõrgustistega.
Lisaks olid kõik hankinud
varjualused mugavamaks
äraolemiseks ning mitmel
juhul korraldanud ka kontserdid. Jaama kohvikusse oli
selle õhtu tarbeks ehitatud nii
uhke müügilett kui lava, millel esines šarmikas duo NooN
koosseisus Grethel Seegel ja
Meeliann Kosk. Liivi Lahe
Kohvik pakkus itaaliapäraseid hõrgutisi ning kontserdi
andis telgi all vokaalansambel VOX. Kaide kohviku tõmbenumbriks olid hõrgutavad
koogid ning ilmale kohaselt
toekas soe supp, silma hakkas
nutikas lahendus akna kaudu
külastajaid teenindada. Päevakeskuse toimekad perenaised olid valmistanud paljude
lemmikut – klassikalist kartulisalatit ning sealgi ei olnud
puudust heast muusikast,
sest mõnusat meeleolu tekitas Kaskede pereansambel.
Üllatuse ja boonusena kõigile kohvikutes seiklejatele
avas uksed pargi servas asuv
endine pangamaja ja Abja
vaieldamatu arhitektuuripärl,
kus vallavanema jäätisekokteil osutus taas nõutuimaks
kaubaks.
Neljapäeva õhtu lõppes
Abja kultuurimajas pensionäride näitetrupi Kolmas
Voorus etendusega „Elu on
– otsast teise“, mille on instseneerinud Indek Koffi „Eestluse elujõust“ ainetel trupi
juhendaja Kersti Sillaots.
Abja suvepäevade ametlik avamine sai teoks reede
õhtul Abja kultuurimajas.
Sõna said Abja vallavolikogu
esimees Villu Võsa ja vallavanem Peeter Rahnel, kes
mõlemad kinnitasid, et ka
ühinemisjärgselt jäävad igas
piirkonnas kestma armsaks
saanud traditsioonid, nende
hulgas Abja suvepäevad.
Kuna juba kaheksandat korda
astus suvepäevadega ühes
rütmis Mulgimaa Pealinna
Akordionfest, jätkas õhtut

Suvepäevade avamisel andis meeleoluka, väga
Meeliann Kosk duost NooN Jaama kohvikus.
vahetu ning virtuoosse kontserdi Viktor Tarassov
Fotod: Ketly Adamson
akordionil.

meeleoluka ning väga vahetu
ning virtuoosse kontserdiga
Viktor Tarassov akordionil.
Pärast hea tuju loonud kontserti muutus saal teatrisaaliks,
milles toodi esimest korda
oma publikuni Abja EHHTeatri etendus „Papa“. Liigutav lugu pani silmanurgast
pisara pühkima nii mõnegi
teatrisõbra ning meie oma
näitlejatele ja lavastaja Andres Linnupuule aplodeeriti
püsti seistes.
Reedene õhtu lõppes peoga lasteaiatagusel platsil, mis
oli rahvast tulvil, kuna oma
ja hea RetroKiirabi kõrval oli
peaesinejaks kõikjal Eestis
hetkel laineid lööv ja ülinõutud ansambel Patune Pool.
Laupäev on Abja suvepäevadel tavapäraselt kõige
sündmusterikkam ja nii ka
sellel korral. Tiigi tänavat
ja parki hõlmav laadamelu
sai sel aastal uuendusena
täiendust esinejate telgi ja
publikuala näol. Oma valla
taidlejate ülesastumistele
lisasid värvi külalised Pärnu
folklooriseltsist Kunglarahvas
ning Tartu II muusikakooli
vilistlaste ansambel Unisoon.
Lisaks laienesid tegevused
Abja noortekeskuse hoovi,
kus oli võimalik meisterdada
unenäopüüdjaid ning nautida noortekohviku hakkajate
kokkade poolt valmistatud
palu ning noorte ettekandjate suurepärast teenindust.
Mulgi Ukuvakk lubas kõigil
soovijatel kududa kangastelgedel jupikese kaltsuvaipa ning käsitöömeistrite juhendamisel sai valmistada
õnnenööpi. Abja-Paluoja
päästekomando sai sel päeval
endale seltsilisteks maanteeameti koostööpartnerid Aide
Autokoolist ja OÜ-st Maranel,
kes näitasid kõigile soovijatele praktika kaudu, kui oluline
on kaitsta end õigete võtetega
liikluses. Selle tarbeks olid kohale toodud mitmed ohutusstendid ja pöörlev auto. Abja
päevakeskuses pakuti kõigile
laadalistele mulgi putru ning

juba varahommikust kestis
II Abja valla koduleivakonkurss. Küpsetajaid jagus nii
omast vallast kui kaugemaltki, otsuse parima maitse kohta tegid ikka laadakülastajad,
kes said ühe lemmiku poolt
hääletada. Sel aastal noppisid
kõik võidud mehed: I koha
heeringa-peki leivaga sai
Tõnu Janter, II koha soolasilgu-peki leivaga ja üllatusena
ka III koha kukeseene-puraviku leivaga Kunnar Kiis Lodja
postijaamast.
Sporti sai samuti teha ja
kui mitte teha, siis kaasa
elada kindlasti. Abja tänavakorvpalliturniir vältas nelja
võistkonna vahel bussijaama
servades kahel väljakul paar
tundi, lisaks viskevõitlused
kõigile soovijatele. Tänavakorvpalli esikolmik kujunes
järgmine: III koht võistkond
Õlled koosseisus Aleksandr
Golovko, Martin Ilmjärv,
Taavi Toomla, Madis Hein;
II koht võistkond Mõisaküla koosseisus Aimar Sepa,
Martin Ots, Villu Seepter;
I koht võistkond BC Lokomotiiv koosseisus Silvester
Veimann, Allan Pajo, Kaspar
Kukk, Peedu Tammistu. Kõige
väärtuslikuma mängija ehk
MVP auhinna pälvis võitjameeskonnast Allan Pajo.
Abja Rammumehe võistlus on iga aastat publiku
huvi kasvatanud ja sarnaselt
eelmisele oli seda võitlust
kommenteerimas raadiohääl
Lauri Hermann. Neljal alal,
milleks olid rehvi kantimine,
raskuste vedamine, sangpommi rebimine ja väikebussi vedamine, pani ennast proovile 7 noormeest.
Lõppjärjestus kujunes tänu
proovilepanekule järgmine:
6.–7. koht Mihkel Kalda ja
Heiko Suviste, 5. koht Roland
Sirg, 4. koht Danil Katkov,
3. koht Kermo Lapp, 2. koht
Taavi Tomp ning Abja Rammumees 2017 on Henri Helemäe.
Abja suvepäevad on ikka
olnud koht, kus kohtuvad

siin sirgunud inimesed ja
suve keskpaik on ideaalne
aeg klassikaaslaste kokkusaamiseks. Abja hariduselu
123. aastapäeva puhul olid
15. juulil uksed avatud Abja
gümnaasiumis ning jalutuskäigu laadamelust eemale
võtsid ette nii mõnedki vilistlastegrupid.
Pärast ürituste lõppu linnasüdames ja väikest hingetõmbepausi jätkusid suvepäevad kultuurimajas Abja
laste näiteringi „Cipolino“
etendusega „Buratino“ ning
Abja gümnaasiumi teatritrupi
etendusega „Godzilla“. Abja
gümnaasiumi staadionil sai
aga teoks sõpruskohtumine
jalgpallis Abja ning JJ Invictuse (Soome) vahel. Kodumuru
omade poolt ei olnud ning
võitis JJ Invictus seisuga 3:0.
Laupäevase peoõhtu suure
lava koos kõrgetasemelise
heli- ja valgustehnikaga vallutas esmalt Abja muusikakooli noortebänd, seejärel
peaesineja Traffic ning õhtu
lõpetas Eesti Disko.
Pühapäev Abja paisjärve
ääres andis taaskord märku,
et harrastusspordiga tegelejaid tuleb iga-aastaselt märkimisväärselt juurde. Lõbus
hommik algas kella kümne
paiku RetroKiirabi muusika ning meeleolukate kommentaaridega, mida jätkus
läbi päeva. Kell 11 sai alguse
ülipopulaarne rannavõrkpalliturniir. Vastavalt heale
ilmale kogunes uue liivakatte
saanud järveäärsel väljakul
lausa 14 võistkonda, mis on
ka uueks osalusrekordiks.
Mängiti kahe miinuse süsteemis 21 punktini. Päeva teises
pooles olid jäänud poolfinaalidesse mängima Jaani Kool
vs Kert&sõbrad ja MsEesti
vs Rauno. Poolfinaalid olid
väga tasavägised, kus esimese võitis Jaani kool 22 : 20 ja
teise MsEesti 24 : 22. Finaalis
Jaani Kool enam vastastele
võidulootust ei jätnud ning
kallutas kulla oma taskusse
seisuga 21 : 15.
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Abja suvepäevad 2017
Kolmanda koha võttis
Kert&sõbrad tulemusega
21:17.
Lõplik paremusjärjestus:
1.Jaani Kool (Sven Saarpere, Pille-Riin Saarpere, Karl
Maidle)
2.MsEesti (Timo Teearu,
Kätti Allik, Heiki Hunt)
3.Kert&sõbrad (Kert Kärner, Anniki Jaama, Steven
Kabanen)
4.Rauno; 5-6.Kariste; 5-6.
Siiri; 7-8.TTÜ/Dynamo; 7-8.
Kulla; 9-12.KRR; 9-12.Ekspromt; 9-12.Pala;
9-12.POPSi köök; 13-14.
RTM; 13-14.3LAST.
Jooksuvõistlused avasid
ikka kõige väiksemad, kes
kõik nimelise diplomi kätte
ja kuldse śokolaadimedali
kaela said. Kolmes eri vanuseklassis pisikese tiiru jooksnud
eelkooliealisi oli osalemas 59.
Ka järvejooksude osalejaid
lõid sel aastal osalemisrekordeid lausa nii, et välja
kuulutati 2 starti. Siin iga
võistlusklassi kolm parimat:
1.–6. klass tüdrukud:
I koht Laura- Liis Kaljur,
II koht Carmen Kazantseva,
III koht Jane Liis Lepik.
1.–6. klass poisid:
I koht Jörgen Järve,
II koht Marcus Randloo,
III koht Kurmet Kutti.
7.–12. klass tüdrukud:
I koht Elisabeth Rõigas,
II koht Marie Kramer,
III koht Age Küper.
7.–12. klass poisid:
I koht Daniel Zmogin,
II koht Silver Hermiste,
III koht Alender Vaarmari.
Naised:
I koht Kati Kuusk,
II koht Mari-Liis Kaljur,
III koht Tiia Kaupmees.
Mehed:
I koht Igor Zahharov,
II koht Marko Saarela,
III koht Riho Kallisto.
Seeniorid naised:
I koht Aive Salusaar,
II koht Olesja Roosmaa,
III koht Nelli Zahharova.
Seeniorid mehed:
I koht Maido Kaljur,
II koht Ahto Pärt,
III koht Rene Sang.
Korraldajate poolt suur
tänu vabatahtlikele, kes aitasid rajal ning sekretariaadis.
Abja päästekomando ohutusalased võistlused tõid
veepiirile nii päris pisikesed
kui ka suuremad, tegevust
jagus kõigile.
Juba neljandat aastat on
suvepäevade lõbusaks lõppakordiks iseehitatud veesõidukite ralli ehk lühidalt paadiralli. Kostümeeritud osalejad ning kärudel ja autokastides kohaleveerevad alused
hoidsid tuju mõnusalt üleval
ning vaatemäng oli sel aastal
tõesti vägev. Lausa nii vägev, et ajalehes Sakala ilmus
üksikasjalik ülevaade toimunust. Lühidalt kokku võttes

vallavanema veerg

K

Abja Rammumees 2017 Henri Helemäe väikebussi vedamas.

Erilise kostüümiga Paadirallil võistelnud Abja nunnad Peeter Lääne
Foto: Lauri Sepp
ja Ragnar Jaasma.

Paadiralli võitja OolRait ehk Rait Mõttus.

Medalijooksu start.

leidis aset tasumise tund –
kolm aastat võidutsenud duo
Mulgi Ässad koosseisus Kair
Pruuns – Aimar Peterson said
murdunud aeru tõttu troonilt
tõugatud ainsa soolovõisteja
Ool Rait ehk Rait Mõttuse
poolt. Aumehena aitas Rait
hätta sattunud võistkonna
kaldale pukseerida. Kokku
viie aluse paremusjärjestus
kujunes järgmiseks:
5. koht Merememmed
koosseisus Karmen Kovaljova ja Evi Liivak;
4. koht Nuia Naiste Päästjad koosseisus Kai Kannistu,
Eleriin Öövel, Tarmo Tõnissoo, Reiko Virit;
3. koht Mulgi Ässad koosseisus Kair Pruuns, Aimar
Peterson;
2. koht Abja Nunnad koosseisus Peeter Lääne, Ragnar
Jaasma

Foto: Lauri Sepp

Foto: Ketly Adamson

1. koht Ool Rait ehk Rait
Mõttus.
Eriliseks muudavad ühe
sündmuse ikka ja ainult inimesed, kes sellest osa võtavad. Suur hea meel on märkida, et koostegemist ja ühist
panustamist oli sel aastal
tunduvalt rohkem märgata.
Heast tahtest ja värsketest
ideedest võitsid sel kesksuvel
kõik, kes vähegi nina kodust
välja pistsid.
Soovin tänada asutusi ja
inimesi, kes 2017. aasta juulikuu keskpaiga nii meeldejäävaks muutsid:
Kodukohvikute korraldajad perekond Petersonid ja
sõbrad Jaama kohvikust,
Kaide Vallas koos abilistega,
Abja päevakeskus, perekond
Mäger sugulastega Liivi Lahe
Kohvikust, Abja hobinäit-

Foto: Ketly Adamson

lejad kultuurimaja teatrikohvikust, Abja muuseumi kohvik; MTÜ Accordion
Music Group ja Valdo Värk,
Tartu II muusikakooli vilistlaste ansambel Unisoon ja
juhendaja Olga Kostjukovitš:
Abja päevakeskus: Mari
Saarela, Selma Ainik, Aino
Laisaar; Abja noortekeskus:
Maie Bratka, Liisi Rääbus,
Kristi Reinson, Katerina Agafonova, Anne-Mai Vaikjärv,
Krissy-Eliis Raba, Marianne Liis Oissar, Kirke Kond,
Helari Tehver, Triinu Rääk;
Abja spordi- ja tervisekeskus: Imre Jugomäe, Riivo
Roosnurm, Merle Lubi; Abja
muuseumi Sõprade Selts
ja Rein Mägi; MTÜ Mulgi
Ukuvakk; Abja muusikakooli
noorteansambel, lapsevanemad ja juhendaja Endel
Purju; fotograaf Ketly Adamson; rannavõrkpalliturniiri
korraldaja Harles Kiveste;
heli- ja valgustehnikud Toomas All ja Jarmo Põlluste;
erinevates töölõikudes abistanud Keijo Koort, Lauri
Sepp; Peeter Mõttus ja OÜ
Abja Elamu meeskond; ettevalmistus- ja haljastustöödel
osalenud Abja valla õpilasmalev; päästeameti Abja-Paluoja
päästekomando ja pealik
Aimar Sikka; maanteamet ja
partnerid OÜ Aide Autokool,
OÜ Maranel; lisaks kõikide
Abja valla harrastuskollektiivide juhendajad, külalised
Pärnust Kunglarahvas ning
Abja kultuurimaja personal:
Ülle Rõigas, Lea Kallas ja
Pille Vodi.
Õla Abja suvepäevade
2017 toimumisele panid
alla Abja vald, Abja spordija tervisekeskus, Abja TÜ,
Büroopluss Abja raamatukauplus, Tammiku mesila,
Kerli Ilutuba, Mulgi Kõrts,
Popsi köök, fotograaf Kristi
Heil, OÜ H.E.A, Pajumäe Talu
OÜ, HRM Tootmine OÜ, Abja
Autokeskus OÜ, Lodja postijaam, Popsi Köök, Dreams by
Eleanora, Mulgi pruulikoda,
Penuja külamaja.
Tänan kõiki toetajaid ja
koostööpartnereid!
Tiiu Sommer
Abja kultuurimaja juhataja

äes on kuldne suvekuu – august. On soe ja sume augustiööaeg ning küpsed viljapõllud ja saaki täis aiad
ootavad meid. Loodus on helde, kuid samas näitas hiljutine
äikesetorm, et inimene on looduse vastu üsna võimetu. Lühiajalised, kuid samas ägedad vihmahood on mitmel pool kurja
teinud. Kinnistutel ja tänavate ääres olevad sademeveekraavid on inimeste poolt kinni aetud. Ilus on vaadata ja kindlasti
ka lihtsam on hooldada tasast maapinda. Sademeveekraave,
mis vett ära juhiksid, aga pole ja pinnas ei suuda võtta vastu
korraga maha tulnud suurt hulka vett. Pikki aastaid oodatud
tolmuvaba katte panek tänavatele Abja-Paluojal ja Kamaral on
lõpusirgele jõudmas ja tänasel päeval ning lähitulevikus on
esmaseks ülesandeks valla teede renoveerimine ja hooldus.
Kraavide olemasolu kinnistute ja teede ääres sademevee
ärajuhtimiseks on aga väga oluline tänavate ja teede säilivuse
tagamiseks.
Abja vallas on sõbralik lasteaed, arengut ja loomingulisust
soodustav gümnaasium, muusikakool, noortekeskus, päevakeskus, raamatukogu, kultuurimaja ja erinevatele vanusegruppidele mõeldud huviringid. Inimestele on tagatud heal
tasemel infrastruktuur ja sotsiaalne
turvalisus kaubanduse ja perearsti
keskuse näol. See kõik annab eelduse, et piirkonda tuleb ettevõtlike
inimesi, kes loovad tööandjatena
töökohti. Töökohtade olemasolu on
valla arengu seisukohalt esmatähtis.
Usun, et meie võimekasse valda
tuleb jätkuvalt teotahtelisi inimesi.
Edu meile kõigile! Head jätkuvat
suve!
Peeter Rahnel

Õnnitleme lapse
sünni puhul!

Reet Puks ja Kristjan Nigol
13.06.2017 sündis tütar ANETT
Agnes Lina ja Gert Teesaar
02.06.2017 sündis poeg GERHARD
Liia Laarmann ja Tauno Küber
18.06.2017 sündis tütar KELERI
Deivika Luste ja Raul Varik
18.06.2017 sündis poeg RAIGO
Laine Lindvest ja Keijo Koort
20.07.2017 sündis poeg REMI
Jane ja Hannes Kasak
23.07.2017 sündis poeg KASPAR
Age Põder ja Tanel Tverdohleb
03.08.2017 sündis poeg CHRISTOFER
Meristel Õigus ja Ruslan Navotnõi
09.08.2017 sündis tütar MARIA

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Uue-Karistes tehti peresporti
Uue-Karistes toimus 29.
juulil Uue-Kariste – Rimmu naisseltsi eestvõttel
16. piirkondlik perespordipäev. Osalejaid oli üle
kuuekümne.
Päeva alustati traditsiooniliselt lipu heiskamisega.
Lipu heiskasid eelmise aasta
punktiarvestuses päeva parim tüdruk Kirke-Karoliina
Krotov ja poiste arvestuses
teise koha saanud Heikko
Alp.
Kavas oli kaheksa spordiala suurematele ja kolm
eelkooliealistele. Selgitati
välja päeva parim tüdruk
ja poiss punktiarvestuses,
kus punkte andsid ko had esimesest kuuendani.
Parima tüdruku ja poisi karika võitsid Marie Purge ja
Kermo Kaasiku. Lõuna ajal
pakuti maitsvat suppi, mille
valmistas Ele Saar.
Esimese koha saavutanud parimad osalejad alade
kaupa olid JÄRVEJOOKSUS
Marie Purge, Erik Koodi,
Kaisa Mädo, Kermo Kaasiku, Kirke-Karoliina Krotov,
Mairo Maalinn, Heikko Alp,
Kati Mädo ja Andres Siiman;
NOOLEVISKES Kirke-Karoliina Krotov, Kermo Kaasiku,
Kaili Saar ja Raido Kaasiku;
PARGIJOOKSUS Christelle
Niin, Kevin Hiob, Marie
Purge ja Kermo Kaasiku;
PETANGIS Marie Purge,

Kettagolf

Viljandimaa koostöögrupi poolt 2017.-2018. aastani korraldataval
kuue-etapilisel noorte kettagolfi turniiril selgusid juunikuus III
etapi tulemused. Võistlustel osales kokku 24 sportlast neljast
omavalitsusest.
19-26-aastastest meestest võitis Jüri Aaste Karksi-Nuiast. Teine
oli Tavo Taim Mõisakülast ja kolmas Kristjan Pärn Saarde vallast.
19-26-aastaste naiste konkurentsis oli esimene Nele Ramjalg
Mõisakülast, teine Kadri Taim Mõisakülast ja kolmas Deily Tatar
Halliste vallast.
7-18-aastaste esikolmikusse mahtusid poistest Steven Tihomirov ja Mats-Eerik Tõhk Karksi-Nuiast ning Sander Statsenko Saarde
vallast, tüdrukutest Iti Marii Varik, Viktoria Siigur ja Helena Kook
Mõisakülast.
Kolme etapi kokkuvõttes juhivad oma alagrupis Jüri Aaste,
Deily Tatar, Mats-Eerik Tõhk ja Viktoria Siigur.
Kaja Õigus

Toimub külade võrkpalliturniir
Iga võistlusala kolm paremat astusid perespordipäeval autasustamispjedestaalile.

Mihkel Kaseorg, Piret Koodi
ja Riho Kallaste; SAAPAVISKES Kevin Hiob, PilleRiin Kaseorg, Mihkel Kaseorg, Kirke-Karoliina Krotov,
Mairo Maalinn, Heikko Alp,
Mari-Liis Kuus, Kristo Sosi,
Kaia Kallaste ja Hannes
Mädo; TEATEVÕISTLUSE
võitis võistkond Koodi koosseisus Tanel ja Piret Koodi,
Kirke-Karoliina Krotov ja
Anti Vainult; VÕRKPALLI

võitis võistkond Kaasiku
koosseisus Ragnar, Raido,
Kermo ja Lea Kaasiku ning
Heldur Piiskop; RAMMUMEHE võistluse võitis Kristo
Sosi.
E E L KO O L I E A L I S T E
aladel osalesid Erik Koodi,
Lisanna Kaasiku, Grete Sosi,
Kaisa Saar, Christelle Niin,
William Niin ja Gerda-Aurora Krotov.

Foto: Anneli Pälsing

Perespordipäeva toetasid
Halliste vallavalitsus, Rimmu külaselts Rimmo, UueKariste rahvamaja, Syntpot
OÜ, Anu ja Andrus Sosi,
Hannes Mädo, Liis Purge,
Tiina Sosi, Eha Viik, Irene
Kool, Arvo Kaljapulk, Kersti
ja Kuldar Orumets, Maarika
ja Heiki Anniste. Suur tänu
ka Andres Siimanile.

Anne Kaljapulk

Huvilised tutvusid maismaatigudega

Halliste jahiseltsi loodusmajas Tilla külas tegid
loodushuvilised projekti
„Eesti LUSi ekspeditsioonid
2016-2017“ raames 28. juunil
tutvust maismaatigudega.
Malakoloogid Tiina Talvi
ja Piret Kiristaja tutvustasid kohalikele elanikele
tigusid, kes elavad meie
ümber erinevates elupaikades. Kohaletulnutele oli
uudiseks, et Eestis on lausa
85 liiki maismaatigusid ja
teol on üle 20 000 hamba.
Osalejatel oli võimalus ümb-

sport

rusest ise proove võtta, neid
sorteerides ja binokulaarist
vaadates leida enda jaoks
uusi liike, mis on vaid ca
2-4 mm suurused. Mitmete
liikide (kakshammastigu,
kirju ketastigu) leidmise üle
rõõmustasid ka juhendajad.
Halliste loodusmajal on
nüüd oma tigude liikide
nimekiri ja usinamad huvilised saavad tigude määramisel kasutada rakenduse
„Teoaabits“ abi.

Maismaatigusid leidub Eestis koguni 85 liiki. Pildil tigudehuvilised
Foto: Anneli Roosalu
Halliste jahiseltsi loodusmajas.
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Anneli Roosalu

Vana-Kariste külaselts korraldab 20. augustil külade karikavõistlused võrkpallis.
Osalema on oodatud väikesed külad. Võistkonnas peab olema
viis liiget, kellest vähemalt üks võistleja peab kindlasti olema naine.
Lähem info tel 520 5403.
Anneli Aasna

Tõstmine
Mõisaküla spordihoones toimuvad 30. IX algusega kl. 11 XXV
kahekordse olümpiamedalisti Arnold Luhaääre mälestusvõistlused
tõstmises. Võistlevad kuni 17-aastased noored Eestist ja Lätist.

Külaselts ostis pesumasina
Vana-Kariste külaselts ostis seltsimajja pesumasina, et
pakkuda pesupesemisteenust oma külarahvale.
Kahjuks on meie külas elanikke, kellel pole majapidamises
kanalisatsiooni ega veevärki. Sellest tulenevalt tuntakse niisugustes peredes vajadust pesupesemisteenuse järele. Külaselts,
mille eesotsas on suve algusest Liina Paumere, otsustas hakata
neile igapäevaeluks tarvilikku teenust pakkuma seltsimajas.
Sel eesmärgil ostiski selts oma maja rentimise eest kogunenud
tuludest pesumasina.
Esimesed uue teenuse tarbijad on juba käinud pesu pesemas ja jäänud rahule. Kindlasti hakkab edaspidi inimesi
rohkem käima. Külaselts loodab tulevikus toetuse abil osta
ka pesukuivati.
Anneli Aasna

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

MÄLESTAME
HELJU VAARPUU
11.V 1938 – 17.VI 2017

• 19. juunil kell 15.55 kutsuti päästjad appi Mõisakülla
Viljandi tänaval, kus inimene oli autot remontides selle alla
kinni jäänud. Päästjad aitasid kannatanu auto alt välja ja
andsid kiirabile üle.

TIIU HELIMETS

• 21. juunil kell 20.15 teatati tulekahjust Abja vallas AbjaPaluojas Kaare tänaval. Teataja sõnul põles tootmistsehhis
laevalgusti. Päästjate saabudes oli tulekahju töötajate endi
poolt pulberkustutiga kontrolli alla saadud.

MELANIE TÕLVA

• 7. augustil kell 12.16 teatati, et Halliste vallas Hõbemäe
külas põleb saun. Päästjate saabudes põles kõrvalhoones
asuva saunaruumi kohal katusealune. Tulekahju kustutati
ligi poole tunniga ja kaugemale leegid ei levinud. Põlengu
tekkepõhjus on selgitamisel.
Lõuna päästekeskus

15.VIII 1957 – 3.VII 2017

HELMI KOIK
24. I 1933 – 24.VII 2017

14.VIII 1937 – 27.VII 2017

OLEV KALDMA
10.V 1934 – 2.VIII 2017

Halliste vallavalitsus

TAIVO LAUR
10.V 2017 – 7.VII 2017

LAINE ILVES
25. I 1921 – 16.VII 2017

Mõisaküla linnavalitsus

Abja lehekülg

Abja valla õpilasmalev 2017

Õpilasmalevate korraldamise traditsioon Abja
vallas ulatub aastasse 2002
ning alates sellest aastast
on pea igal aastal noortele
malevas töötamist võimaldatud. Sel aastal oli malevasse
kandideerimine natukene
keerukam kui tavaliselt.
Noored pidid malevasse
kandideerimiseks esitama
lisaks avaldusele CV ning
motivatsioonikirja. Seejärel
läbisid kõik kandidaadid
töövestluse vooru. Soovijaid
oli palju ning kõigi tublide
kandideerijate hulgast sai
malevasse 20 noort. Dokumentide täitmine ning
motivatsiooni kirjapanek oli
osa olulisest õppeprotsessist.
Noortel oli võimalus proovida, kuidas käib tööle kandideerimine päris maailmas.
Vestlus võimaldas noorel
oma kandidatuuri kaitsta.
Kandideerimisprotsessi kaudu said noored praktilise
kogemuse, mille abil hiljem
tööturul edukamalt läbi
lüüa. Lisaks pani dokumentide täitmine noort endasse
vaatama ning oma oskusi ja
motivatsiooni hindama ja
väljendama.
Õpilasmalev toimus
3. juulist 14. juulini ning
noored töötasid 10 päeval 4 tundi päevas. Lisaks
töötegemisele osalesid malevlased kahes Töötukassa

poolt korraldatavas töötoas,
milledest esimene keskendus enesetutvustamisele
ning teine töövestlustele.
Esimese töönädala keskel
külastasime naabervalla
Saarde õpilasmalevat, mängisime üheskoos seltskondlike ja sportlikke mänge
ning grillisime. Töönädala
lõpetas esmaabi töötuba,
mida juhendas Merit Laan
Eesti Punase risti Viljandimaa seltsist. Teisel nädalal
jätkus usin töötegemine
ning neljapäeval pidasime ühekoos noortekeskuse
hoovis pikniku. Usinaid
töömalevlasi jätkus selle
kahe nädala jooksul noortekeskuse hoovi, peatänavatele, keskparki, turuplatsi,
lasteaia ümbrusesse, gümnaasiumi staadionile ning
kultuurimajja. Malevlaste
tublile tööle andis tagasisidet
Abja kultuurimaja juhataja
Tiiu Sommer „Selleaastaste malevlaste kohta võin
siiralt häid sõnu öelda. Nii
distsiplineeritute ja arukate
töötajatega oli suur rõõm
ülesandeid jagada. Oma
vaatenurgast pean oluliseks, et noored said aimu
kultuuritöö telgitagustest:
näiteks kui mahukas töö on
lavakardinate mahavõtmine
ja parandamine ning miks ei
tohikski neist klaverijalgadega üle sõita. Samuti said

res Linnupuud. Eripreemia
lavastajatöö eest pensionäride näitetrupi etenduse „Elu
on – otsast teise“ ja näitlejatöö eest Abja EHH-Teatri
lavastuses „Papa“ Kersti
Sillaotsa. Näitlejapreemia
Papa rolli eest Abja-EHH
Teatri lavastuses „Papa“
sai tunnustuse Arvo Lamp.
Suur tänu meie valgustehnik Toomas Allile!
14. septembril kell 19.00
on võimalik Abja kultuurimajas vaadata Abja-EHH
Teatri etendust „Papa“. Peale
etendust toimub ka kohtumine lavastaja ja näitlejatega.
Rõõmsate taaskohtumisteni!
Ülle Rõigas

18.08 kell 11–16 elamustuur Laste Vabariik Abja keskpargis (vihma korral kultuurimajas).
31.08 kell 17.00 Klubi Meelespea peoõhtu.
04.09 kell 15.00 Abja muusikakooli 2017/18 õppeaasta
avaaktus.
09.09 kell 9–15 Abja sügislaat Keskpargis ja Tiigi tänaval.
11.09 kell 14.00–14.30 looduse energia tervisetoodete
müük.
28.09 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.

Õnnitleme eakaid hällilapsi

Mõnikord on töö tulemus nii ilus, et ei usu oma silmi.
Foto: Kristi Reinson

paljud Abja suvepäevade
ettevalmistustööd tänu nooruslikule energiale ja värsketele vaadetele kiirelt tehtud
ning uue hingamise.“
Abja noortekeskus tänab
kõiki noori, kes osalesid
Abja valla õpilasmalevas.

Oli rõõm teie kõigiga koos
töötada, teid motiveerida ja
juhendada. Jääme ootama
järgmise aasta malevasuve!
Liisi Rääbus
Abja noortekeskuse
juhataja

Abja EHH-Teater enne “Papa” etendust Tori rahvamajas.
			
Foto: Ülo Soomets.

Ärge risustage oma kodulinna

Abja vallavalitsus on
paigaldanud Pärnu mnt 25
olevale platsile pakendite,
vanapaberi ja papi ning ohtlike jäätmete kogumiseks
konteinerid, kuhu on valla
elanikel võimalus jäätmeid
liigiti paigutada.
Viimasel ajal on tekkinud olukord, kus inimesed
on hakanud ladestama konteineritesse ja konteinerite
juurde massiliselt segaolmejäätmeid, ehitusprahti ja

autokumme, millega on
risustatud suur osa platsist
ja konteinerite ümber tekitatud prügimägi, mis riivab
meie kõigi hinge ja silma.
Abja vallavalitsus palub
elanikel mitte tuua ja ladestada konteineritesse ja
konteinerite kõrvale segaolmejäätmeid. Pakendi- ja
paberikonteineritesse võib
paigutada ainult ettenähtud
jäätmed ja mitte ladestada
neid konteinerite kõrvale.

Abja kultuurimaja tegemised
august/september 2017
Abja kultuurimaja I korruse fuajees kuni 31. oktoobrini
fotonäitus “Orhideed Hanila vallas ja mujal Eestis”.
Autorid Rainar Kurbel ja Arno Peksar.

Abja teatritrupid XVII Külateatrite festival Toril
11.–13. augustini kohtusid Eesti harrastusteatrid
XVII Külateatrite festivalil
Toris. Kohale oli tulnud üle
30 teatritrupi Eesti erinevatest paikadest. Näha sai
väga mitmepalgelisi lavastusi. Traditsiooniliselt võtsid
üleriigilisest festivalist osa
ka Abja kultuurimajas tegutsevad pensinaride näitering
Kolmas Voorus ja EHHTeater. Lavastusi analüüsis
seekord lausa rahvusvaheline žürii. Abjakatel õnnestus
noppida mitu tunnustust.
Kolleegipreemia EHH-Teatrile tuli Saue Seeniorteatrilt etenduse „Papa“ eest“.
Lavastaja eripreemiaga pärjati Abja EHH-Teatri ja Paistu
näiteringi juhendajat And-
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Segaolmejäätmed ja
muu igasugune prügi palume paigutada enda isiklikku
prügikonteinerisse, mitte
vedada seda sinna kuhu
pole ette nähtud.
Abja vallavalitsusel on
võimalus läbi videokaamera salvestada ja jälgida
teie tegevust konteinerite
platsil. Kui olete risustanud
oma olmeprügikottidega
konteinereid ja konteinerite
ümbrust, tuvastame teie

isiku, sh. politsei abi kasutades ja teil tuleb risustatud
prügikonteinerite ümbruse
koristamise teenuse eest
tasuda teile koostatud arve
alusel.
Loodame, et hoiame
kõik koos puhtust ja korda
nii, et konteinerite ümbrus
oleks puhas ja korras.
Abja
vallavalitsus
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Meenutades õpetaja Hans Leplandi
Tänavu suvel möödus 90
aastat Abja keskooli legendaarse matemaatikaõpetaja Hans Leplandi sünnist.

Hans-Verny Lepland
sündis 9. juulil 1927 praeguses Põlva maakonnas.
Ta lõpetas Räpina keskkooli, 1951. aastal matemaatikõpetaja kutsega Tartu
Õpetajate Instituuti ning
suunati tõõle Abja keskkooli. Kaugõppes lõpetas ta 1957. aastal Tallinna
Pedagoogilise Instituudi
matemaatika-füüsikaõpetaja kutsega. Abjas töötas ta
õpetajana 1993. aastani, mil
siirdus pensionile.
1959. aastal abiellus
Hans Leida Kinguga, kes
oli Abja koolis alates 1957.
aastast füüsikaõpetaja. Perre sündisid poeg ja tütar.
Kõigi tööaastate jooksul
õpetas Hans Lepland valdavalt keskkooliklassides
matemaatikat, ka astronoomiat ja harva füüsikat.
Õpetamisel püüdis ta alati
olla kursis uuega, kujundades ja sisustades ise ka
kooli matemaatikakabineti.
Tihti võttis ta vastu Tartu
Ülikooli matemaatikateaduskonna üliõpilasi, näitas
neile didaktilisi materjale
ja andis näidistunde. Ta
hindas kõrgelt matemaatikaolümpiaade – tema
õpilased saavutasid seal
auhinnalisi kohti. Paljud
tema õpilased läksid edasi
õppima matemaatikat. Lisaks juhtis ta kooli fotoringi
ja raadiosõlme tööd. Ta oli
kaheksa klassi klassijuhataja (keskkooliklassides),
kellena toetas väga õpilaste
enesealgatust ja iseseisvust.
Ta oli äärmiselt hea abikaasa, isa ja vanaisa. Vabal
ajal meeldis Hansule nokitseda aias ja käia perega
automatkadel. Hobideks
olid mälumäng, bridž, raamatud jm.
Tulemusliku töö eest
anti Hans Leplandile 1978.
aastal vanemõpetaja kvalifikatsioon ja 1992. aastal
hinnati tema tööd professor
G. Rägo nimelise mälestusmedaliga.

Mulgi Kultuuri Instituut ootab taas
ettepanekuid Mulgimaa Uhkuse auhinnale!
Auhinna eesmärk on tunnustada inimesi või organisatsioone,
kes oma pikaajalise tegevusega on Mulgimaa pärandihoidjad ja
väärtustavad mulgiks olemist ning on andnud oma panuse Mulgimaa
heaks.

Abja keskkooli XXII lennu kokkutulekul viidi lilled Abja kalmistule klassijuhataja Hans Leplandi
Foto: Meelis Sõerd
hauale.

Pensionipõlves andis ta
kõrgkooli astujaile lisatunde. Hans Lepland suri ootamatult 24. jaanuaril 1998.
Hans Lepland oli klassijuhtaja ka 1967. aastal
lõpetanud Abja keskkooli
XXII lennule, kellel tänavu
möödus keskkooli lõpetamisest pool sajandit. Lennu
juunikuisel kokkutulekul
Abjas istutati muuhulgas
kooli parki puu ja asetati
lilled armastatud õpetaja
kalmule Abja kalmistul.
Kõigil oli ka meenutada
Hansust midagi head ja
inimlikku.
ENNO LIIBER: „Tema
põhimõtteks oli: meest sõnast ja härga sarvest. Kui
ta ütles, et sa pead seda
tegema, siis sa pidid seda
tegema.“
MAI KÕLI-SAUNANEN: „Matemaatika ei
olnud mul tugev, aga Hans
oli matemaatikaõpetajana
suurepärane, oskas aine
huvitavaks teha. Ta oli väga
tore inimene.”
LY K Ü N N A P U U KOVANEN: „Meenub üks
lõbu seik. Kui ta kuulis, et
ma olen abiellunud, siis ta
oli küsinud minu vennalt,
kes oli ka meie kooli õpilane: „Mis ta nimi siis nüüd
kah on?” Vend öelnud: „Ly
ikka!” Hans sai aga aru,
et mu perekonnanimi on
nüüd Ikka.”
LEMBIT MITT: „Hans
tegi matemaatika väga selgeks. Ta juhtis ka kooli
raadiosõlme tööd. Ükskord
oli seal mingi tehniline
probleem ja Hans ütles, et

lahendame selle ära. Ta oli
väga aldis nõu andma, kuidas teha ja tegime seda tehnikaosa päris palju edasi.”
E N E T Õ N ISS O N HANSON: „Mis minule Hansus kõige rohkem
meeldis, oli tema niisugune
lai joon ja väikluse puudumine, mis on õpetaja puhul
väga oluline, ning sõbralikkus ja heatahtlikkus. Ta
õpetas meile vist juba VII
klassis matemaatikat või
füüsikat, siis me olime lapsed ja ta sinatas meid. Aga
kui me jõudsime keskkooli,
pöördus ta meie, tüdrukute
poole rõhutatult teietades.
See kõditas meie, naisehakatiste eneseteadvust,
aidates isegi ehk keerukast
puberteedieast kiiremini
üle saada.”
A N N E K U U SI K TAUTS: „Minu edasiõppimine pedagoogilises instituudis jäi kümne-viieteistkümne aasta taha pärast
keskkooli. Iga kord, kui ma
matemaatikaeksamit tegema läksin – seal oli autahvel, kus oli ka meie Hansu,
õpetaja Hans Leplandi pilt
– käisin seal Hansuga juttu
ajamas ja ütlesin, et hoia
mulle täna pöialt. Ja ta alati
hoidis ja mul läks eksamil
hästi, kuigi keskkooli ajal
ma olin kolmeline.”
TAIMO SARV: „Käisime valimiste ajal kuskil
esinemas. Pärast anti meile
suur korvitäis pirukaid. Kui
bussis korvist lisaks ka ühe
koduveini avastasime, siis
kõik vaatasid Hansule otsa,
et mis nüüd saab. Hans

ütles, et veini joome ära ja
bussist lahkudes keegi ei
mäleta.”
H E L E - M A LL
EEVEL-JÄRV: „Mul oli matemaatikaga kooliajal ikka
väga kehvasti. Ükskord ma
käisin jälle konsultatsioonil, olin vihane ja ütlesin
Hansule, et mul ei lähe
eluski seda matemaatikat
vaja. Aga tegelikult on oh
kuidas läinud vaja. Tahan
öelda veel ka seda, et keegi Abja kooli õpetajatest
ei naernud nii nakatavat
naeru nagu Hans Lepland,
kui oli põhjust naerda. See
oli niisugune rõõmus naer.”
PIRET KARU-ERG:
„Tema naer oli selline soe,
pehme, see alati julgustas.
Kui kurtsin kord, et mul ei
tule ülesanne välja, sest pea
valutab, tuli ta mu juurde,
pani kaks kätt teine teisele
poole ümber pea ja pigistas.
Peavalu oligi kadunud. Aga
ükskord, kui ta juhtus minu
spikerdamist nägema, siis
joonlaud tema käes ei käinud mitte lapiti, vaid serviti
kergelt vastu mu näppe.”
HELJO KUKK-ALLIK:
„Hansul oli üks leidlik võte.
Kontrolltöö ajal vaatas ta
aknast välja, jälgides samal
ajal aknapeegelduse kaudu
vaikselt klassis toimuvat.
Ta küll ei öelnud midagi,
aga tal ikkagi oli kontroll
meie üle.”
ILMAR LAAS: „Ta oli
üks paremaid matemaatikaõpetajaid, keda ma elus
näinud olen.”
Meelis Sõerd

Valimised toimuvad 15. oktoobril
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad sel aastal 15. oktoobril.
Valimistega seotud infot saab Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt aadressil http://www.vvk.ee/.
Väljaspool elukohta saab Viljandimaal hääletada Viljandi linna valimisjaoskonnas nr 4
(asukoht Tallinna tn 5 Viljandi linn, Sakala Keskus), kus valijad saavad hääletada kümnendast kuni
seitsmenda päevani enne valimispäeva.
Viljandi maavalitsus

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.

Ootame MULGIMAA
UHKUS 2017 kandidaate!

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

Käsiraamat puudega
laste peredele
Eesti Puuetega Inimeste Koda
andis välja uuendatud kordustrüki
käsiraamatust „Teekond erilise lapse
kõrval“ puudega ja erivajadustega
laste ja noorte lähedastele.
Käsiraamatut on erivajadustega
laste lähedastel võimalik
tasuta küsida kõigist Apollo
raamatukauplustest.

Mulgimaa Uhkusega tunnustatakse pikaaegset tööd mulgi
murdekeele ja mulgi meele edasikestmise heaks, uut head algatust
oma keele ja pärandi ergutamisel või mõnda muud olulist tegu
mulkide toetamisel ja Mulgimaa elu edendamisel.
Auhinna väljaandmisel arvestatakse:
•
kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist välja
näidatakse;
•
kuidas mulgi identiteedi ja enesest lugupidamisega
väljaspool kodu silma jäädakse;
•
kuidas mulkide identiteeti ja enesest lugupidamist edasi
kantakse ja noortele edasi antakse;
•
kuidas mulgi tegemisi toetatakse ja edendatakse.
Mulgimaa Uhkuse kandidaate võivad esitada ja sellele
kandideerida saavad nii eraisikud kui ka juriidilised isikud.
Ettepanekud palun saata kirjalikult vabas vormis põhjendusega
ja kontaktandmetega 13. oktoobriks 2017 Mulgi Kultuuri Instituuti
aadressil Kevade 1 Tõrva 68405 või e-postiga mki@mulgimaa.ee.
Mulgimaa Uhkus 2017 kuulutatakse välja novembris 2017
toimuval XI Mulgi konverentsil!
Esimese Mulgimaa Uhkuse tiitli pälvis Asta Mäeorg alias Tõrva
Tilde 2012. Järgmisel aastal pärjati Mulgimaa Uhkuseks Kitzbergi
muuseumi eestvedaja Asta Jaaksoo ja Mulkide Seltsi taasasutaja
Kaupo Ilmet. 2014 nimetati Mulgimaa Uhkuseks rahvamuusik Ants
Taul, 2015 pälvis tiitli tekstiilikunstnik Anu Raud. 2016 kuulutati
Mulgimaa Uhkuseks mulgi keele õpetaja Alli Laande.
Jääme ootama taas väärikaid kandidaate!
Mulgi Kultuuri Instituudi vanem
Maido Ruusmann		

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja
Kaja Allilender

KUULUTUSED
• Karksi-Nuias asuv puidutööstuse ettevõte AS Textuur otsib
töötajaid. CV palume saata e-mailile textuur@textuur.ee või võtta
ühendust tootmisjuhiga telefonil 517 5485.
• AS Toom Tekstiil pakub tööd Abja-Paluojal liinitöölistele,
operaatoritele ja õmblejatele. Info tel 4354 350. CV saata: personal@
toomtekstiil.ee
• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. Küttekollete ja
korstnate puhastamine, aktide väljastamine ja küttekollete remont. Henno
Sarv, tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com
• Valgustusraie, metsauuenduse ja noore metsa hooldus.
Pädevus R3 olemas. Silmakare OÜ, tel 505 7412, Aivar Mäetagas.
E-post silmakare1@gmail.com
• Kliimaseadmete müük, paigaldus ja hooldus. Tel 557 4994.
• Ostan remonti vajava talu koos metsa või põllumaaga. Huvitatud
ka lihtsalt maa või metsa ostust. Võib pakkuda kõike. Tel 503 0339 või
sebastian@agur.ee .

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa tellimusi
2017. aasta lõpuni 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!

