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President teele tõmmatud köit kokku kerimas.

Foto: Keimo Kandla

Raske oli keset kaamerate möllu presidendipaari pildile saada.
Foto: Heelika Paarman

Eks ikka on nii olnud, et
pulmatavad on eestlastele
väga hingelähedased olnud. nii kogunesime meiegi
Veskimäe küla rahvaga uue
aasta alguses 2. jaanuaril, et
teha tõke pulmarongi kinnipidamiseks.
„Meie küla mehel on täna
pulmad ja kombekohaselt
teeme talle pulmaväravaid.
Presidendi kantseleisse on
helistatud ja sealt on luba
saadud. Koguneme kella
poole viie paiku Sarja tee 16
maja nurgale“ lausus Talu
Väino külarahvast kokku
kutsudes. Rahvas võttis sõnumi meelepäraselt vastu ja
õhin südames koguneti Sarja
tee nurgal. Rahvast saabus
järk-järgult. Pulmaväravate
tegemise plaaniga saabusid
Sarja tee 16 maja nurgale
meie üllatuseks ka Sakala
ajakirjanikud ja fotograafid
ning siis veel mingi osa Sakala meeskori meestest. Kuna
kõigil oli ühine eesmärk, siis
hakati oma mõtteid ja plaane
ühiselt arutama. Õhin oli
suur ja mõtted olid toredad.
Priit Oks, kes saabus koos
Sakala meeskoori meestega
tegi ettepaneku, et lisaks
„Viljandi paadimees“ laulu
laulmisele võiksime tantsida lõpetuseks ühiselt ka
kaerajaani. See mõte rahvale
mees ja koheselt läks harjutamiseks ning omale paarilise
otsimiseks. Ilm oli külma ja
tantsimine oli paras külma-

rohi. Ootamisel sooja saamiseks tantsiti „Kaera-Jaani“
nii enda laulu saatel kui ka
raadiost tulnud muusika saatel, mis oli oma rütmi poolest
„Kaera-Jaan“ laulu rütmist
kõvasti kiirem. Elevust ja
nalja oli pulmarongi ootamisel külarahva seas palju,
näiteks viskasid külamehed
nalja, et: „Näed oleks nüüd
seda teadnud, oleks suvel aia
ära värvinud.“
Aastavahetus oli kodukanti külastama toonud ka
mitmeid toredaid meie külast pärit inimesi. Üks neist
oli Veskimäe küla poiss Mart
Soomre, kes plaanitavast
sündmusest kuuldes arvas,
et tema tähistab seda sündmust väärikalt mulgikuues ja
mulgi kaabuga, mille laenas
sõbralt. Ilm oli väga külm ja
ühed vildid, kindakirjalised
labakud, villane mulgikuub,
soe sall ja mulgi kaabu kulus
selleks päevaks juba ilma
poolestki väga hästi ära.
Kuna aga Mart sedasi uhkelt
riides oli, siis valiti ta külarahva poolt ka pulmarongi
kinnipidamise kõnemeheks.
Külarahvas arvas, et kõnemehele on vaja ka paarilist ja
siis kibekärmelt valiti Mardi
paariliseks mind. Inimesed
olid rõõmsad ja trotsisid
külma, käidi kodudes ja
autodes soojas. Ootusärevus
kasvas ja isegi lapsed ei tahtnud enam pikemalt soojas
püsida. „Äkki jään millestki
toredast ilma!“ lausus üks

laps emale, kui ema teda
sooja minema manitses.
Autosid sõitis Sarja teel
mitmeid ja mitmel korral anti
ka naljatades valehäiret, et:
„Tulevad, tulevad!“ Korraga
peatus üks auto meie seas ja
autojuht küsis: „Tere! Mis teil
siin plaanis on?“ Vastasime,
et: „Ootame pulmapaari
saabumist Halliste kirikust,
plaanime pulmarongi kinni
pidada, pulmaviina nõuda ja
pruutpaari tegevusi tegema
panna.“ Autojuht vastas selle
peale, et: „Oi, sellega on siis
väike probleem. Külmakraadid on üsna kõrged, aga meil
pole proual mantlit seljas.“
Hetkeks nõutult üksteisele
otsa vaadates pakkusime,
et toome pruudile mantli.
Ütlesin, et mul on kodus pikk
villane mulgi mustritega
mantel, mis on ka väga soe ja
lippasin mantlit tooma.
Nii me seal ootasime
pruudile mõeldud mantel
autoistmel soojas ja igal meist
vaim pulmarongi kinnipidamiseks igati valmis. Siis ilmus
sama turvamees uudisega,
et peatselt on pulmarong
saabumas ja et pruudi mantli
probleemi lahendasime ka
ära, et te ei pea selle pärast
enam muretsema. Mõtlesin,
et kui mantel sai juba siia
toodud, aga vaja ei lähegi,
siis panen selle mantli ise
selga. Mõeldud, tehtud!
Lõpuks saabus ka kaua
oodatud pulmarong. Meie
hirm, et äkki ei jääda seisma

oli kummutatud, pruutpaar
astus autost välja. See oli
tõeliselt ilus hetk…. Meie
ootamine oli end mitme
kordselt ära tasunud ja edasi
läks kõik nagu valatult ja
südamlikult: tervitussõnad
külarahva poolt, ühiselt tervituslaulu „Viljandi paadimees“ laulmine, kus kaasa
lauljaks oli ka pruut, kes
laulis seda laulu läti keeles
ning ladusalt läks ka pruutpaaril ülesannete täitmine,
president keris kokku köie,
mis teele oli tõmmatud ja
Ieva pani mängleva kergusega niidi nõela taha. Fotokate
sähvides ja videokaamerate
valguses tantsiti kaerajaani
ja kõigil oli meeleolu ülev.
Olime auga pulmaviina välja
teeninud. Pulmaviinaks oli
Eesti-Läti ühistööna valmistatud Sievers vodka –
tedremaranaga maitsestatud
viin, millel oli nii eesti- kui
ka lätikeelne kirjeldav tekst.
Pulmalised saadeti teele ja
pruutpaari tervitama tulnud
rahvas maitses külmarohuks
pulmaviina. Kui president on
senini meid kenasti igal ajal
meeles pidanud, siis nüüd
oli meie kord teda meeles
pidada ja me arvame, et see
õnnestus meil kenast!

PiRET lESKOVA
Veskimäe küla elanik

uba on möödunud ka taliharjapäev ning ka
Juliaanuse kalendri järgi jõulupühi ning uut
aastat tähistanud inimesed on pika pühademaratoni lõpetanud ning taas tegemas argitöid ja tegemisi.
Kolmas kooliveerandki on juba nädalajagu kestnud.
Gümnaasiumihoone, spordikompleks ja õpilaskodu töötasid koolivaheajal pea samas rütmis, mis õppetöö ajal.
Mitme spordilaagri noored rassisid varahommikust hilise
õhtuni nii vanas kui ka tulevases uues jõusaalis ning
spordihallis. Pühade ajal ja koolivaheajal olid veekeskuse töötajatel päevad tööd täis. Tundus, et lõunanaabrid
olid Pärnu ja Värska järel Abja-Paluoja ja tema veekeskuse kolmandaks Eesti talviseks puhkuse sihtkohaks
valinud. Oleme tänulikud neile selle eest! Abja vallas
toimusid aasta esimestel päevadel ka olulised lepingute
sõlmimised. Ühe abielulepingu sõlmijatele – Ilvestele –,
saatis Abja vallavalitsus -ja vallavolikogu valla inimeste
nimel head soovid ühiseks eluteeks ning pulmakingiks
kauni, Abja käsitöömeistrite tehtud Mulgi Halliste salli
naisele ja Mulgi õnnemustritega kindad mehele. Mulgi
Kultuuri Instituudi vanema ja Mulgimaa pealinna AbjaPaluoja esindajana osalesin ka Setomaal Obinitsas Soome-Ugri kultuuripealinna tiitli üleandmise tseremoonial
Ungari 60 000 elanikuga Veszpremi linnale ja Püha Jüri
nimelisele 2050 elanikuga sealsele külale. Õigeusklikud
setod pühitsesid Obinitsas samas ka väärikalt talsipühi.
Mulgimaalt tervitusi üle andes tõdesin ma, et Setomaa
inimesed on oma rahvakultuuri arendamisel ja Eestile
ning maailmale tutvustamisel meist, mulkidest, ees. Aga majanduse hoidmisel ja arendamisel oleme suutnud neid
edestada. Seega õppida
on nii meil kui ka neil. Algaval aastal targalt talitades tugevdame jätkuvalt
oma mulgikultuurilist
identiteeti ja majanduse
edendamisel peame olema oma otsustustes julgemad ning tegusamad.
PEETER RAhnEl
Abja vallavanem

Raamat „Pisike puu“
jõudis lasteni

Jõuluvanalt kommipaki ja
raamatu on saanud Henriette
Rahu koos emaga.
Foto: Abja raamatukogu

Beebiraamatud „Pisike
puu“ on mõeldud kingitusena 2015. aastal ning
järgnevatel aastatel Eestis
sündivatele lastele. Kinkeraamat, mille eesmärk on
toetada laste lugemishuvi
ja väärtustada eesti lastekirjandust, jõuab oma uute
omanikeni kõikjal Eestis
koostöös kohalike omavalitsuste ning raamatukogudega. Kinkeraamatu on koostanud Eesti Lastekirjanduse
Keskus ning rahastaja on

Kultuuriministeerium.
Abja vallas said lapsed raamatu kätte jõulupeol. Tulles
jõuluvana juurde kommipaki järele ulatas raamatukogu
juhataja Ingrit Porkanen lapsevanemale ka raamatu.
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OMAVAliTSuSKROOniKA
ABJA VAllAVAliTSuS
21.12.2015 toimunud istungil:
1) lahendati maaküsimusi ja anti välja korraldused: maaüksustele
nimede ja sihtotstarvete määramine kinnistu jagamisel; maa ostueesõigusega erastamine; õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine;
munitsipaalomandisse taotletava maa teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine ning maksustamishinna kinnitamine;
2) anti eraisikule ehitusluba elamu ehitamiseks;
3) lahendati eraisiku avaldus korraldatud jäätmeveoga seonduvates
küsimustes;
4) anti korraldus toimetulekutoetuse maksmiseks detsembrikuu eest
vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele 1105,89 eurot (6 taotlejat);
5) võeti vastu korraldus valla eelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuste maksmiseks vastavalt sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekule detsembrikuu eest raske- ja sügava puudega isikutele kokku
666,69 eurot (13 taotlejat), puudega lastele kokku 308,66 eurot (6
taotlejat), küttepuude toetust kokku 84,00 eurot (2 taotlejat);
6) anti korraldus „Riigihanke „Abja valla soojamajanduse arengukava koostamine“ (viitenumber 169466) taotlejate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine“.

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

Abja kultuurimaja tegemised
jaanuaris-veebruaris
Näitused: jaanuaris–veebruaris I korruse fuajees rändnäitus „II maailmasõja aegsed naljad ja karikatuurid mõlemalt poolt rindejoont“
28.01 kell 19.00 Vana Baskini Teater etendusega „Petised“. Tavapääse 14.-, õpilane, tudeng, pensionär 12.01.02 kell 18.00 Paul Kerese 100. Lõuna-Mulgimaa karikavõistlused males IV etapp
04.02 kell 19.00 Film „Must alpinist“ Tavapääse 3.-/
õpilane 2.05.02 kell 16.00 Noorte diskorite koolitus raadiohääl
Lauri Hermanniga (koolinoortele)
05.02 kell 18.00–21.30 Noorte disko (koolinoortele)
06.02 kell 10.00–11.00 Sõbrakuu talvemüük. Müügil
rahvusliku motiiviga tuunikad, pluusid, retuusid, püksid, kardiganid, lisaks värvilised sukkpüksid, bambusest
retuusid, aluspesu.
10.02 kell 14.00–14.30 Altai palsami, živitsa õli ja ortoflexi
esitlus.
11.02 kell 18.30 Abja mälumängu IV voor
12.02 kell 19.00 Eesti Kontsert kontserdisari „Muusika
Eestimaal“ „ Minu laulu pidu“ Andre Maaker kitarril. Populaarsemad laulupeolaulud läbi aegade. Pääse 5.15.02 kell 17.00 Abja muusikakooli klaveriosakonna
kontsert
18.02 kell 17.00 Abja muusikakooli orkestriosakonna
kontsert
18.02 kell 19.00 Film “Noorus“ . Pääse 3.19.02 Alates kella 10.00 Hindpere Optika. Nägemiskontroll.
24.02 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine. Kell 10.00
Hommikukohv. Film “Leida Lepland. 45 aastat füüsikaõpetajana Abja keskkoolis”
Kell 11.00 pidulik kontsert-aktus. Abja valla 2015 aasta
kokkuvõte ja paremate tunnustamine
25.02 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja
tel 436 0055 või 5698 3806.

Õnnitleme pisipere
sünni puhul!
Siiri ja Üllar Palulill 07.12.2015 sündis
tütar BRITA
Kersti Sperling ja Aleksandr Golovko
21.12.2015 sündis poeg KRISTJAN

Euroopa Abjas

Alates veebruarist saab
Abja-Paluoja kodu-ja töökohaks kahele vabatahtlikule,
kes jõuavad siia tänu SA
Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmile. Itaallanna Valentina
Graziuso vabatahtlik teenistus kestab 10,5 kuud ning
tšehhitar Iva Žůrková töötab
vabatahtlikuna meie vallas
ühe aasta. Mõlemad on lõpetanud ülikooli, osalenud
vabatahtlike töös erinevates
projektides nii kodu- kui välismaal, valdavad mitmeid
võõrkeeli (inglise, prantsuse,
hispaania, poola) ning on
kõrgelt motiveeritud meile
saabuma.
Euroopa vabatahtlik
teenistus (EVT) pakub võimalusi paremini tundma
õppida ennast, teisi kultuure

ning erinevaid töövaldkondi õpirände projekti
raames, mis on osa Euroopa
Liidu haridusprogrammist
Erasmus+. EVT sai pilootprogrammina alguse juba
aastal 1998 ning on alates
sellest ajast toetanud noorte
aktiivset tegutsemist ja rahvusvahelistumist.
Abja vallavalitsus kui
akrediteeritud vastuvõttev
organisatsioon tagab kahele vabatahtlikule elukoha
ning töö Abja päevakeskuses, Abja noortekeskuses
ja Abja kultuurimajas. Iva
ja Valentina osalevad kõigi
eelpool toodud asutuste
igapäevatöös ning lisaks
hakkavad õppima ka eesti
keelt. Koostöötamine kohalikega võimaldab neil tundma
õppida Eesti kultuuri ning

tutvuda meie inimestega.
Loomulikult saame meie
omalt poolt avardada silmaringi nende kultuuri ja
oskuste suhtes - näiteks
Valentina on suurepärane
joonistaja ja Iva on osav
taaskasutuskäsitöös ning
oskab isegi žongleerida.
Sisseelamisel ja igapäevatöös aitab neid võrgustik,
kuhu kuuluvad Eestipoolne vabatahtlike vahetust
koordineeriv organisatsioon
EstYES, valla allasutuste
juhid ja töötajad ning isiklik
mentor.

Olgem uuele avatud ja
parafraseerides Gustav Suitsu: jäägem mulkideks, aga
saagem eurooplasteks!
Tiiu SOMMER
Abja kultuurimaja
juhataja kohusetäitja,
EVT vastuvõtva organisatsiooni koordinaator

Jõulud pargis

Sellel korral oli Abja lasteaia jõulupidu teistmoodi.
Otsustasime peo teha õues.
Kuna lootsime küll lund,
siis ikkagi ilmal polnud viga
midagi. Lapsed olid soojalt
riides, päkapiku mütsid
peas. Lasteaia trepi juures
said kõik päkapikud kokku,
nii kõige pisemad ja natuke
suuremad. Õpetajad olid
aga riietunud erinevateks
loomadeks. Korraga teatas
päkapikumemm, et üks päkapikk on puudu ning tihase käest nõu küsides mindigi
tulukeste järgi päkapikku
otsima. Ikka kõik koos laternad käes jõutigi turtsuva siili
juurde, kes kurtis, et lund
pole ja ei saa magama jääda.
Järgmiseks leiti üles karu,
kes pühkis koopa juures ja
uinutas oma poegi magama.
Loomulikult lauldi koos
loomadega ka üks laul. Järgmiseks nägid lapsed rebast,
kes oli päkapiku võlumütsi

Korraga teatas päkapikumemm, et üks päkapikk on puudu ning tihase käest nõu küsides mindigi tulukesFoto: Abja lasteaed
te järgi päkapikku otsima

leidnud ja koos arvati, et
see tuleb kindlasti päkapikule tagastada. Koos lastega
õppis rebane laulusalmigi
selgeks. Puu juures nähti
veel jänest, kes ei olnud
jõudnud üldse jõuluks val-

mistuda ja lapsed õpetasid
talle ühe toreda jõululaulu.
Lõpuks leidsidki lapsed
koos loomadega päkapiku.
See magas ja norskas kuuse
all. Päkapikk äratati üles,
rebane tagastas võlumütsi,

koos ehiti kuusk ka ära ja
jõuluvana võis tulla.
TiiA lillE
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sport
Abja gümnaasiumi poisid ja tüdrukud käisid Viljandis
rahvastepalli mängimas. 11.12.2015 toimunud 1.–3. klasside
rahvastepallivõistlusel tuli tüdrukute võistkond esimeseks.
Võistkonda kuulusid Meribel Jõgi, Elyse Järvelaht, Kendra
Kallisto, Ursula Kask, Meril Koha, Emily Lapun, Laura
Adamson ja Anette-Mirell Kallas. Poiste saagiks jäi II koht.
Poistest mängisid Kermo Kaasiku, Aron Arras, Gregor
Kaasike, Ekke Rahu, Miko Reimann, Rainis Raudam, Siim
Prants, Tehvan Marjapuu.
23. novembril oli 11. klassi õpilane Jaanus Hugo Ermits koos treenerist isaga Eesti Olümpiakomitee vastuvõtul. Jaanus Hugo saavutas Euroopa meistrivõistlustel
motospordis mäkketõusul 3. koha.
Abja gümnaasiumi õpilane Ekke Rahu osales Märjamaa
lahtistel ujumisvõistlustel, kus saavutas 2. koha.

KODUKANDIS

Abja Nelipühi kogudusel on ilusaks kombeks
juba mitmendat aastat
neljandal advendil esitada Abja kultuurmajas
lasteetendust Jeesuslapse sünnist. Traditsioon on
juba üksjagu vana, sest
omaaegsetest lastest on
osa jõudnud täisikka ja
saanud pereinimesteks.
Ütleks isegi, et on tekkinud põlvkondade vahetus. Vaadates lapsi laval

peab märkima, et koguduse liikmetel Mirjamil,
Theal ja Tiial on lastega
sellekohane töö väga
hästi korda läinud. Laste
esinemine oli rõõmus ja
ilma kartuseta. Selleks,
et läbi mängida Jeesuslapse sündi, peabki kogu
etendusest läbi kumama
mängulust. Võis märgata, et saalis etendust
vaatavad emad-isad olid
rahul ja vaatasid oma

laste esinemist rõõmuga.
Eks lapsedki laval tajusid
oma vanemate meeleolu ja seda toredam oli
esineda. Üllatas pillipoiste mäng. Lood tulid
nagu iseenesest ja mitte
keegi ei näinud vaeva
„lugude otsimisega pilli
pealt“. Eripäraks meie
laste esinemisel ehk ongi
see, et lapsed ei ole esinemispinges, esinevad
rõõmuga ja kui natuke

läkski meelest ära, siis
tühja sest. Jätkake ikka
ja tulge esinema. Etenduse lõpus tuletas päeva
tähtsust meelde koguduse pastor Guldar Järve,
kes on Abjas suurt tööd
teinud ja kogudusetööd
arendanud.
Tänu kõige eest!
ABJA ElAniK

Enne, kui lähed
Pariisi, käi ära
Nuustakul ja
enne, kui lähed
Tallinna, käi ära
Abja muuseumis!
MTÜ Mulgi Ukuvaka
naised külastasid jaanuarikuu alguses Eesti Käsitöö
Maja rahvakunstigaleriis
näitust „Rahvarõivaste
radadel“. Suure üllatuse
osaliseks said Ukuvaka
naised, kui mulgi rahvariietena esitletud Halliste
naise riided polnud harjumuspäraselt need, mida
oldi harjutud nägema.
Naiste esimeseks üllatuseks oli, et vaid puusapõll
ja sukad on n-ö õiged.
„Nii öelda õige on ka
see näitusel olev komplekt.
Halliste naise rahvariided
on erinevatel sajanditel ol-

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

nud erinevad ja see näitusel olev komplekt pärineb
18. sajandist, selline komplekt on ka Abja muuseumis
olemas. Meie kasutame
peamiselt 19. sajandi Halliste naise rahvariideid,“
teadis rääkida Eve Kuuse.
Kokkuvõtteks ütleks,
et see reis läks vägagi asja
ette ja vat selline peabki üks õppereis olema…
Jälle ollakse vaksa jagu
targem. Aga enne, kui lähed Tallinna, käi ära Abja
muuseumis!
PiRET lESKOVA
MTÜ Mulgi Ukuvakk

Abja kultuurimajal on hea meel teada anda, et ka alanud
2016. aastal jätkub koostöös sihtasutusega Eesti Kontsert
kontserdisari „Muusika Eestimaale“, mille raames jõuavad Eesti tippartistid meie oma kodulavale. Plaanime igas
kvartalis pakkuda kaks väärtkontserti ning seda endiselt
soodsate hindadega.
12. veebruaril on külas kitarrivirtuoos Andre Maaker
oma nägemusega laulupeolauludest ehk kavaga „Minu
laulu pidu“.
Kava valik sai kokku nendest lugudest, mida laulupidudel esitatud ja kitarristile kõrva on hakanud. Laulud
kõlavad kammerlikus seades akustilisele kitarrile. Kitarriseaded on Maakeri enda loodud, sidudes endis nii uut
ja vana, selget kompositsiooni ja vaba improvisatsiooni,
suursugust marssimist ja vaikset hõljumist.
Naistepäeval 8. märtsil ootame kõiki aga vokaalansambli Kuninglik Kvintett kontseti nautima. Lähem info nagu
ikka Abja kultuurimaja koduleheküljel ja Facebooki lehel.
Nagu heaks tavaks saanud, algavad kontserdid kell
19.00 ja pilet maksab 5 eurot.
Kogugem häid emotsioone muusikast ning ärge hoidkem end tagasi – et sari jätkuks ka edaspidi, ootame rohket
osavõttu!
Tiiu SOMMER
Abja kultuurimaja juhataja kohusetäitja

Halliste naise rahvariided on erinevatel sajanditel olnud erinevad
ja see näitusel olev komplekt pärineb 18. sajandist, selline komplekt on ka Abja muuseumis olemas.
Foto: Piret Leskova
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Toomapäevast kolmekuningani
Vanarahva traditsioone järgides algas jõuluaeg uue-Kariste rahvamajas toomapäeval
21. detsembril ja jõudis lõpule
kolmekuningapäeva tähistamisega 6. jaanuaril.

Toomapäev rahvakalendris
langeb enam-vähem kokku
talvise pööripäevaga. Vanad
eestlased uskusid, et toomapäev
on oluline kurjade jõudude
peletamise, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise
poolest. Usuti, et sel päeval on
liikvel surnute hinged. Tapeti
pühadeks loomi ja soolati liha.
Paadid keerati kummuli ja nendele valati anniks õlut. Keelatud
olid kõik tööd peale pühadega
seotud koristamise, kraamimise
ja toiduvalmistamise. Oluline oli
mustuse ja laiskuse minemasaatmine kaltsu- ja õlenukkudena
– tahma-toomastena. Kuni uue

Traditsioonilisel kolmekuningapäeva tähistamisel Uue-Kariste rahvamajas tänas ja tunnustas klubi 60+ poolt vastset Viljandimaa rahvakultuuri
auhinna laureaati rahvamaja kauaaegset juhatajat Ivi Alpi (vasakul) tehtu
eest Leili Tšernõšova.
Foto: Meelis Sõerd.

aastani viidi nukud pimeduse
varjus ukse tagant ukse taha teise
peresse. Seal, kus tahma-toomast
ei märgatud ega viidud edasi,
tähendas see laiskuse, mustuse,

lohakuse ja muu halva majja
tulekut.
Uue-Kariste rahvamaja
juures tegutsev Halliste valla
eakate klubi 60+ alustas too-

mapäeva tähistamist endises
raamatukogus ja selle kõrval
pargipuude all vanas renoveeritud aidas asuvas Mulgi
külamuuseumis. Järk-järgult
täienevat ja uuenevat ajaloolist
väljapanekut tutvustas külalistele ka kosti pakkudes muuseumitöötaja Eda Niin.
Koosviibimine jätkus soojaks köetud rahvamaja saalis
särava jõulukuuse alla kaetud
peolaudades. Klubi 60+ juhatuse liige Leili Tšernõšova tegi
tagasivaate lõppenud aastale.
Sooviti vastastikku häid jõule.
Lilledega õnnitleti hiljutisi sünnipäevalapsi ja tervitati klubi
uusi liikmeid. Ühislaulmine ja
tants klubi oma muusikute saatel aitasid unustada sügissombust masendavat pimedust ja
tuua hinge helget jõuluvalgust.
Jõuluajale tõmmati UueKaristes joon alla taas rahvat-

Uue-Karistes toimus koduloopäev

uue-Kariste rahvamajas
sai 28. novembril teoks osalejaterohke koduloopäev, mille
teemaks oli „uue-Kariste mõis
220“.

Mõte koduloopäeva korraldamiseks tekkis juba mõni aasta
tagasi, kui alustati pildimaterjali kogumisega kunagistest
talumajapidamistest. Esialgu
kogunes pilte mõnedest esimese Eesti Vabariigi taludest,
ühisüritustest, lisandusid fotod
nõukogudeaegsetest majadest,
ühiskondlikest hoonetest, töödest-tegemistest kolhoosides ja
sovhoosides. Mõned aastad tagasi toimus Uue-Kariste rahvamajas nn. nostalgiakino. 2015.
aasta alguses koliti Uue-Karistesse Mulgi külamuuseum.
Halliste kihelkonna ajalugu
hakkas leiduma ka internetis.
Nii suurenes fotode ja muude
kohalikku ajalugu kajastavate
kodulooliste materjalide hulk
ja pani kodulooringi liikmeid
mõtlema koduloopäevale.
Koduloopäeva ettevalmistamine ja korraldamine sai
teoks tänu koduloohuviliste
tublile tööle. Otsustati panna
välja Uue-Kariste teemaline
fotonäitus, võeti ühendust
inimestega, kes tahaksid oma
teadmisi ja mälestusi ka teistega
jagada.
Koduloopäeva avamisel
aitasid sobivat meeleolu luua
esimese advendiküünla süütamine Halliste vallavanem Ene
Maateni poolt, akordionipalad
noorelt mulgi akordionistilt
Karl Kristofer Albilt ja teemakohane nostalgiline katkend
Heino Juttuse 1936. aastal kirjutatud koolikirjandist, mille
luges ilmekalt ette Hilve Koidla.
Kuni pooletunniseid ettekandeid oli koduloopäeval
kokku seitse. Kõik nad olid ühtvõi teistpidi seotud kunagise
Uue-Kariste mõisaga. Esmalt
võimaldas Tallinna tehnikagümnaasiumi emakeeleõpetaja
Anne Mädo käsitlus „Uue-Ka-

Uue-Kariste koduloopäeval esinesid huvitava ettekandega ka (esiplaanil vasakult) Viljandi muuseumi
direktor Jaak Pihlak ja Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor Heiki Pärdi.
Foto: Meelis Sõerd.

riste mõis ühe suguvõsa loos“
saada osa ehedast mulgi keelest
ja ilusaid aegu meenutavatest
lapsepõlvemälestustest.
Järgnevalt andis Muinsuskaitseameti Viljandimaa
vaneminspektor Anne Kivi
hea ülevaate Uue-Kariste mõisa kaitsealustest objektidest,
pakkudes ühtlasi mõistlikke
soovitusi nendega edasiseks
tegelemiseks.
28. november 1918 on Eesti
Vabadussõja alguspäev. Sel
puhul tegi Viljandi muuseumi
direktori Jaak Pihlak oma ettekandes „Eesti Vabadussõda“
huvitava päevakohase tagasivaate Vabadussõjast osavõtnuile, kes seotud Mulgimaaga.
Eesti Vabaõhumuuseumi
teadusdirektor Heiki Pärdi
pajatas huvitavat Eestimaa
ilusatest taluhäärberitest, keskendudes Eestis esimesena
arhitektide projekteeritud
Uue-Kariste kandi nüüdseks
hävinenud Puisi taluhäärberi
arhitektuurilisele väärtusele.
Koduloopäeval viibis Puisi talu
peretütar Vaike Ruubel, kes
esines päeva avamisel lühikese
sõnavõtuga.
Tallinna linnamuuseumi
koguhoidja Ene Heimvell kir-

jeldas oma ettekandes, kui
imeväärselt osati lugu pidada
puudest ja põõsastest Sammaste küla Taru talupargis.
Mulgi külamuuseumi koguhoidja Eda Niin kõneles 205
aastat tagasi asutatud endisest
Kosksilla koolist, mis on Halliste
kihelkonnas olnud tuntud nii
kultuuri- kui haridustemplina.
Halliste vallavolikogu esimees Andres Rõigas veenas
oma ettekandega, et vanadest
talumajadest saab huvitavalt
rääkida ka oma lähedaste ja
oma suguvõsa kaudu.

Esitleti raamatut „Saandi
mõttekangas“
Lisaks ettekannetele toimus koduloopäeval kohaliku
kultuuripärandi kandja Laine
Kivilo raamatu „Saandi mõttekangas“ esitlus. Raamatu valdavas osas mulgikeelne käsikiri
valmis aastail 1989-1990 pärast
Uue-Kariste rahvamaja 50.
juubelit. Käsikiri, mille panid
kokku Laine Kivilo ja Ivi Alp, jäi
ootama, millal raamatuks saada. Mõned aastad tagasi alustas
Hilve Koidla käsikirja arvutil
ladumist ja trükiks ettevalmistamist. Käsikirja aitas arvutil
küljendada Piret Holtsmann.

Raamatu toimetas Ülo-Alo
Võsar, illustreeris Eevi Hulkko
ning noodikirja tegi Eve Laanmets-All. Suur tänu neile selle
abi eest! Raamatu väljaandmist
toetasid Halliste vallavalitsus,
Mulgimaa Kultuuriprogramm,
Aivar Pehme MTÜ Säärane
Mulk, Üllar Kivilo ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, väljaandmist organiseeris Ivi Alp.
Raamatut „Saandi mõttekangas“ saab osta uue-Kariste
rahvamajast ja halliste raamatukogust ning Tallinnas Aivar
Pehmelt (tel 5551 2609).
Nüüd veel ühest meeldivast kokkusattumusest enne
koduloopäeva. 2015. aasta esimeses pooles avastasime internetist Facebook’i lehekülje
Halliste kihelkond. Selgus, et
selle looja on kunagine UueKariste mees Ado Tuuga. Tänu
tema poolt avaldatud fotodele
ja lugudele saime meiegi teada
põnevaid juhtumisi Uue-Karistest. Tänu perekond Tuugale on
rahvamajas suur kaart Uue-Kariste mõisa hoonetest, maadest,
metsadest ja märkimist vääriv
kogu vanadest mõisaaegsetest
fotodest.
Koduloopäeva ilmestas
Halliste raamatukogu näitus
„Kodukoht Halliste“. Tänu Eesti

raditsioone järgides kolmekuningapäeval. Leili Tšernõšova meenutas, et vanasti viidi
jõulu- ja näärikuused just sel
päeval toast välja, linnades
koguti nad kokku ja viidi metsa. Euroopas sai möödunud
sajandil tavaks sel päeval jõulukuused pidulikult põletada
ja viimastel kümnenditel on
suuremates Eesti linnadeski
nii tehtud. Läbi aegade on
kolmekuningapäev olnud oluline lastele – neil oli ju õigus
jõuluehted ära korjata ning
jõuluõunad ja -maiustused
kuuse küljest ära süüa.

Koosviibimine Uue-Kariste rahvamaja kaminasaalis
peolaudades külmal lumisel
6. jaanuari õhtul algas Juhan
Liivi kaunist talveluulet kuulates. Muusikaliselt kujundatuna
esitas seda ilmekalt Hilve Koid-

la. Leili Tšernõšova andis edasi
tervitused klubi nimekaimu
ajakirja 60+ peatoimetajalt Eve
Rohtlalt.
Õnne, jätkuvat tervist ja
teotahet sooviti Uue-Kariste
rahvamaja juhatajale ja klubi
ühele eestvedajale Ivi Albile, kes
äsjasel maakondlikul pärlipeol
võttis vastu Viljandimaa 2015.
aasta rahvakultuuri auhinna.
Üksteisele sooviti head uut aastat ja meenutati, mida head lõppenud aasta kellelegi kaasa tõi.
Põgusa leinaseisakuga mälestati
hiljuti manalateele läinud klubi
vanimat liiget Aime Putnikut.
Arutati, mida huvitavat alanud
aastal üheskoos võiks ette võtta.
Valati õnnetina ja lauldi ning
tantsiti klubi kapelli saatel.

MEEliS SÕERd

Õnnitleme eakaid
hällilapsi!
ELLA METS
AINO KÄÄRA
ADA VIROLAINEN
LINDA KALLAS
LEO KOIK
VAIKE HOIDERMA
ASTA-VIRVE HUNT
LAINE SOE
HELMI KOIK
LEMBIT PEDAK
KENNI ALP
MARET SAAR
JAAN OJAPERV
REIN SEPP
JAAK MITT

ELSA KÕUTS
LAINE ILVES
ROOSA MIRKA
ARVO KAMA
LINDA NÕMMELOO
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Halliste vallavalitsus

Mõisaküla linnavalitsus
Looduskaitse Seltsi August
Kitzbergi nimelise osakonna
esimehele Rein Mägile eksponeeris Abja muuseum Puisi
talu peahoone maketti. Päeva
lõpetas rahvamaja näitering
Elle Eha Are luuletusega. Avatud oli Mulgi külamuuseum.
Väga head lõunasööki pakkus
Popsi Köök. Kuigi päev oli
ajaliselt pikk, jätkus huvilisi ka
nostalgiakinno.
Koduloopäeva kordamineku eest väärivad toetajate ja
abilistena suurt tänu Halliste
vallavalitsus ja vallavanem Ene
Maaten, Ühisnädala projekt ja

Jaanika Toome, MTÜ Uue-Kariste Külade Seltsi liikmed, Ado
Tuuga pere, Karl Õmbluse pere
ja Kivisilla talu. Aitäh ka kõikidele headele inimestele, kes
usaldasid koduloohuvilistele
oma fotod koopiate tegemiseks
ning näitusel eksponeerimiseks.
Mõtted järgmisest koduloopäevast ja raamatust juba
liiguvad. Aeg annab arutust.
Uue-Kariste koduloohuviliste nimel
SiRJE ÕRuSTE

Halliste, Mõisaküla ja Abja ühislehekülg

Rõõmus jõuluõhtu Rimmus
Jõulude lähenedes korraldasid päkapikud Rimmu
külamajas muinasjutulise
jõulupeo.

Hingega ja oma enda pihuga valmistasid usinamad
piparkooke ja katsid lauad.
Hubasemate pühade loomiseks oli külaelanik Leo toonud
külatuppa imeilusa jõulupuu, mida varasemad tulijad
said kaunistada ehete ja laste
valmistatud soovikaartidega
ning süüdata küünlad. Usin
päkapikk Ulvrika keetis kuuma
glögi ja muutis tube jõululisemaks.
Pidu läks lahti, kui lõõtsamehed meelitasid välja lõõtsahelid. Ägedust andis veelgi
juurde noore poisi laululust.
Rahvatoa vallutasid naisansambli Rosin kaunid jõuluviisid.
Jõuluõhtu tõmbas jõuliselt
käima lustakas ja rõõmus jä-

Muinasjutuhõngulisele jõulupeole Rimmu rahvatoas andsid hoogu mitut masti lõõtspillimängijad.

nes Viis. Lõbus jänesetüdruk
naerutas ja hullutas rahvast
oma jutuga ning lauldi ja löödi
tantsu. Hoogsas mängus osalenud külalistele jagas ta kingiks
oma lemmiktoitu – tervislikku
kapsast ja porgandit.
Lapsed otsisid koos jänesega jõuluvana. Oh seda rõõmu,

kui lõpuks leiti pikutav jõuluvana karukoopast. Etteastete
või habeme paitamise eest jagas ta kõigile lahkelt kingitusi.
Suhelda oskas jõuluvana ka
ühe vaid inglise keelt kõnelenud külalisega. Lusti ja rõõmu
jätkus hiliste õhtutundideni.
Jõuluõhtu korraldas kü-

Foto: Janne Järvelt

laselts Rimmo, abistava käe
ulatas Halliste vald. Täname
kohaletulnuid ning nõu ja
jõuga jõuluõhtu õnnestumisele
kaasaaidanuid. Uute kohtumisteni Rimmus!
AnnEli PÄlSing

Fotomeenutusi jõuludest

Kammerkoor Kungla Kadi Kase juhatusel jõudis läinud advendi- ja jõuluajal teha kokku kümme pikemat või lühemat kontsertetteastet. Kuulajate
südameid soojendati Mulgimaa eri paigus ja Viljandis. Üks viimastest
esinemistest toimus jõuluõhtu jumalateenistusel EELK Mõisaküla kirikus,
mille järel tehti ka rõõmus ühispilt.
Foto: Uno Tisler
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Sõsarel täitus
20 tantsuaastat

Foto:Laine Pedaja

Sõsare aastapäevapeol tantsuhoos.

Eakate rahvatantsurühm Sõsare tähistas jõulukuul halliste
rahvamajas sõprade seltsis tujuküllaselt oma 20. aastapäeva.
Tantsurühma asutajaks oli tollane rahvamaja juhataja Maret
Põder ning esimeseks juhendajaks Aive Aavik. Seitseteist aastat
on rühma juhendanud allakirjutanu. Rühma koosseis on olnud
küllaltki püsiv. Ehkki päris asutajaliikmetest on tänaseks rivis
ainult üks – Lembi Tani, on pooled rühmaliikmed koosseisu kuulunud üle 15 aasta. Tänaseks on Sõsare endistest ja praegustest
tantsijatest kujunenud sõpruskond – ka need, kes tantsuringis
enam ei käi, tulevad ikka sünnipäevi ja teisi olulisi sündmusi
tähistama. Sõsare tegevuse kohta on olemas kroonikaraamatud,
läbilõike tegevusaastatest andis slaidiprogramm.
Aastapäevapeole olid tervitama tulnud lähinaabrid: naistantsurühmad Meelespea Abjast, Vaprakesed Mõisakülast ja
Särts Kaarli rahvamajast, lisaks oma maja taidlusringid. Kõik
rühmad esitasid oma tantse ning kontserdikava sai mitmekülgne ja huvitav. Lisaks rahvatantsule olid esindatud ka show-tants,
line-tants ja idamaine tants.
Detsembri algul oli Sõsare rühma esindus kutsutud Pärnu
kontserdimajja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi aastapäevapeole. Seal anti meile üle tänukiri „Kolmõpuari“ kauni
ja väärika esituse eest rahvusvahelisel tantsupäeval.
Kokkuvõttes võib öelda, et möödunud kaks tantsukümnendit on olnud täis toredaid sündmusi, huvitavaid esinemispaiku ja kohtumisi ning väga häid elamusi. Aitäh kõikidele
kaasosalistele!
Anu KAnguR

ÕNNITLEME!
TALVI ja MYKKO MAASEPP –
25. XII sündis perre tütar MIRJAM
Halliste vallavalitsus
Halliste valla mudilased tulid oma jõulupeol
talvetunde loomiseks lavale mängulumepallidega, sest päris lund sel päeval veel maas polnud.
Foto: Meelis Sõerd.

Halliste valla eakad lõid
oma seekordsel jõulupeol
tantsu Reet Linna laulu
ja Are Jaama pillimängu
saatel. Foto: Meelis Sõerd.

Swedbank Mõisakülas
Nõustamisteenus:
Pakume nõustaja teenust üks kord kuus

Mõisaküla eakate ja puudeinimeste jõulupeol olid
külalisteks naaberlinna
Ruhja kultuurimaja eakad
taidlejad üle piiri Lätimaalt. Pildil laulab Ruhja
naisansambel.

Mõisaküla raamatukogus I kvartalis
14.00-15.00
21. jaanuaril
18. veebruaril
Sularaha väljamakse poest
Mõisaküla A ja O

Foto: Meelis Sõerd.

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik tellida
pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega saate
tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot panga teenuste kohta saate 24h
nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

Pärast meeskoori Sakala ja
kammerkoori Kungla kaunist
ühiskontserti kuulajaid tulvil
Mõisaküla kirikus toimus Halliste
rahvamajas kahe koori jõulupidu.
Sakala koori topeltkvartett esitas
seal lustaka lavastuse tuntud lastelaulust, kuidas jänku emmega
saunas vihtlemas käis.
Foto: Meelis Sõerd.

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

6

OMAVAliTSuSKROOniKAT
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
17. XII 2015 toimunud istungil:
• võeti vastu Mõisaküla linna teine lisaeelarve;
• muudeti Mõisaküla linna ametiasutuste palgajuhendit;
• määrati linnapea töötasuks 1295eurot kuus;
• otsustati, et Mõisaküla linn osaleb liikmena Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-s;
• otsustati loobuda linnavalitsuse raamatupidamises kajastatud
lootusetust nõudest summas 590,16 eurot;
• otsustati maksta preemiat linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetele, sh volikogu esimehele ja linnapeale;
• tunnistati peremehetuks Kivi tn 15 elamu ½ mõttelist osa.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
9. XII 2015 toimunud istungil:
• määrati teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele;
• lahendati korraldatud jäätmeveo ja haljastusega seotud küsimusi;
• moodustati 2015./2016. õppeaastaks Mõisaküla kooli hoolekogu
koosseisus: Juri Kotšetov, Aita Matson, Triin Teearu-Seli, Maiko
Škurin, Pille Ruubel, Veronika Zujeva ja Airi Trumberg;
• määrati õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
2016. aastal ühe õpilase kohta Mõisaküla koolis 195 eurot ja ühe
lapse kohta Mõisaküla lasteaias 282.75 eurot;
• sõlmiti teenusleping Interinx OÜ-ga.
21. XII toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja detsembrikuu toimetulekutoetus 5 taotlejale kokku 662,69 eurot ja vajaduspõhine peretoetus 6 perele
kokku 450 eurot;
• lahendati sotsiaaltoetuste maksmise ja hooldusega seotud
avaldusi;
• määrati teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele.
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
16. XII 2015 toimunud istungil:
• kuulati Viljandi linnavalitsuse ettepanekuid veekeskuse ehitamiseks;
• võeti vastu Halliste valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2019;
• võeti vastu Halliste valla 2015. aasta lisaeelarve;
• otsustati vallavara võõrandamine enampakkumise teel.
HALLISTE VALLAVALITSUS
11. XII 2015 toimunud istungil:
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri summas 1395
eurot ja hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 837,32 eurot;
• otsustati õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2016.
aastaks;
• otsustati Halliste valla esindaja nimetamine Kesk-Eesti Jäätmekeskus MTÜ-sse;
• otsustati kahe kirjaliku enampakkumise korraldamine;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• otsustati lihthanke „Investeerimislaenu võtmine“ korraldamine;
• vaadati läbi ettepanekud seoses eelarvestrateegiaga aastateks
2015–2019.
21. XII 2015 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri summas 2339,72
eurot;
• lahendati hooldusega seotud küsimusi;
• otsustati lihthanke „Investeerimislaenu võtmine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse
kinnitamine;
• otsustati Halliste valla õpilasveo korraldamine;
• arutati Õisu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise
projekti;
• otsustati munitsipaalomandisse taotletavate hoonete ja rajatiste
teenindamiseks maade maksustamishinna ja koha-aadresside määramine;
• otsustati ühissõidukipeatuste nimede määramine.

MÄLESTAME

Mõisaküla linna aukodanik

ALMA ILISON

30. IV 1923 – 30. XII 2015

LAINE LUIK

1. IV 1945 – 21. XII 2015

EDGAR-LEONID LAINELA
27.VI 1929 – 2. I 2016

Mõisaküla linnavalitsus

URVE SINIROHT

17. IX 1958 – 21. XII 2015

PRISCILLA REMMEL
14. X 1931 – 8. I 2016

Halliste vallavalitsus

Kodutütred kohtusid Mõisakülas
detsembrikuu tormisel esimesel nädalavahetusel toimus
Mõisaküla koolimajas Kodutütarde Sakala ringkonna
traditsiooniline kahepäevane
talvelaager.

Juba kümmekond aastat
korraldatakse Kaitseliidu juures noorteorganisatsioonidena
tegusevatele noorkotkastele, kelleks on poisid, ja kodutütardele
igal aastal kaks suuremat ühist
laagrit – üks suvel ja teine talvel.
Sel aastal olid laagrid poistele ja
tüdrukutele eraldi. Siiski osales
ka seekordses laagris Mõisakülas
ligi kuuekümne 8–18-aastase
tüdruku seas viis noorkotkast
Karksi-Nuia Kaheksajalgade
rühmast.
„Tänavune laager on jõuluteemaline – instruktorite juhendamisel toimuvad meisterdamise õpitoad, kus tüdrukud
omandavad käsitööoskusi,“
selgitas laagri tegevust juhtinud
Kodutütarde Sakala ringkonna
vanema abi Enno Teiter.
Tegevus laagris toimus mõlemal päeval vaheldumisi gruppidena. Sellal kui üks grupp jalutas

Detsembris Mõisakülas toimunud jõuluteemalises talvelaagris õppisid kodutütred meisterdamise õpitoas klaasnõude kaunistamist.
Foto: Meelis Sõerd.

rivis tutvuma põneva Mõisaküla muuseumiga, oli teine osa
tüdrukuid koolimajas asuvas
käsitöötoas Juta Jalaka juhendamisel õppimas klaasnõude
kaunistamist. Kolmas seltskond
harjutas trummitüdrukutena
samal ajal ühes klassiruumis
aafrika trummide põristamist ja
neljandad õppisid kooli fuajees
rivitarkusi – on ju kodutütardel
vaja ka paraadile minna.
Teisel laagripäeval harjutati
patsipunumist, meditsiinilise
esmaabi andmist, õpiti pehmest

materjalist helkurite õmblemist
ja puutööfänni Enno Teiteri käe
all puidust erikujuliste võtmehoidjate valmistamist. Laager
lõppes teisel päeval haarava
sportliku teatevõistlusega kooli
spordihoones.
Ööbiti magamiskottides
koolimaja klassiruumides, magamisvarustus oli kõigil kodust
kaasa võetud. Kooli sööklas sai
laagripere neli korda päevas
tasuta süüa.
Lapsed jäid laagriga taas
rahule. Üks neist oli 11-aastane

Kitzbergi nimelise gümnaasiumi
IV klassi tüdruk Meeri Ero, kes
alates 8-aastaseks saamisest on
osalenud kõigis laagrites. Ühe
eredama mälestusena neist
meenus tüdrukule see, kui ta
kolm aastat tagasi oma esimeses
suvelaagris Ruhijärvest enda
meisterdatud õngega kala kätte
sai.
„Lapsed tahavad ikka jälle
laagrisse tagasi. Mõnikord peale
järjekordset laagrit olen mõelnud, et nüüd aitab küll, aga siis
tulevad lapsed, vaatavad säravate silmadega otsa ja küsivad,
et Enno, millal järgmine kord
laagrisse saab. See annab jälle
uut jõudu,“ kõneles Teiter.
Seekordse kodutütarde talvelaagri toetamise eest tänavad
korraldajad Mõisaküla linnavalitsust eesotsas linnapea Ervin
Tambergiga, kes Enno Teiteri
hinnangul on ühtlasi Kaitseliidu
Sakala maleva Karksi malevkonna väga tubli pealik.
MEEliS SÕERd

AUGUST KITZBERG 160

Eesti Vabariik tähistas 27.
detsembril 2015 oma suurmehe
August Kitzbergi 160. sünniaastapäeva. Karksi vald oli 2015.
aasta kuulutanud Kitzbergi
aastaks, mida tähistasid mitmed
kultuuri edendavad ettevõtmised. Väärika panuse rahvakirjaniku juubeli tähistamiseks
andsid ka Abja ja halliste vald.

Abja vallas Puldre-Alatares
sündinud August Kitzbergi meenutati Eesti Looduskaitse Seltsi
A. Kitzbergi nimelises osakonnas
30. mail. Kirjandusloolane Peeter
Olesk rääkis Abja kandi kirjameeste juubelitest ja Rein Mägi
koos Asta Jaaksooga korraldasid
huvireisi mööda kirjandusradu:
Abja mõis – Puldre Alatare –
Ärma talu – Maie – Kaidi koolimaja. Projekti infolehe „Kitzbergi radadel“ trükkimiseks ja
tähtpäeva tegevuseks kirjutas
Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Kaja Allilender.
Juubeliaasta keskne pidustus
„Augustiga augustis“ toimus 15.
augustil. Keskpäeval kogunesid
Maiele Kitzbergi tubamuuseumi
õuele kirjaniku loomingu austajad üle Eesti. Külalised tutvusid
muuseumi väljapanekuga ja
maitsesid sünnipäevakringlit.

Toivo Univer (vasakul) ja Ilse Israel süütasid Kitzbergi Sõprade
Seltsi esindajatena 27. detsembril küünla kirjandusklassiku monumendi jalamil Karksi-Nuias.
Foto: Meelis Sõerd.

Asta Jaaksoo juhtimisel toimus
elamuslik matk Kitzbergi loominguga seotud paikadesse
Halliste ja Karksi kihelkonnas.
Külastati Halliste kalmistut.
Kalmistuvaht Jaak Sala paljuaastase hoolsa töö tulemusena
on igavese rahupaiga ilme meeldiv. Tähtpäeva eel korrastasid
Kitzbergi Sõprade Seltsi liikmed
Malle Keba ja Aino Purtsak ka
rahvakirjaniku vanemate kalmu
Halliste surnuaias. Päevakülalised meenutasid lahkunuid
mälestusküünla süütamisega.

Kuhu minna
HALLISTE RAHVAMAJAS
• 23. II kl 18 Eesti Vabariigi
98. aastapäevale pühendatud
kontsert. Info tel 525 6049.
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJAS
• 8. II kl 19 Endla teatri etendus
„Eesti mees ja tema poeg“.
Peaosas Sepo Seeman. Piletid

müügil Mõisaküla linnavalitsuses ja kultuurimajas. Broneerimine tel 525 6049. Pileti hind
jaanuaris 12 €, veebruaris 14 €
ja kohapeal enne etendust 15 €
• 24. II kl 13 Eesti Vabariigi
98. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus.
Info tel 525 6049.

Järgnevalt sõideti Kuksile, kus
kunstnik Orest Kormašov oma
perega taastab moonakamaja
ja hooldab püha hiiepaika. Kunagine puuhiiglane – Halliste
hiietamm – oli tormist murtud ja
puhkas liivakünka kõrval, kuid
tema suursugune tüvi pälvis
kõikide külaliste austuse. Kohalikud loodusesõbrad istutasid
hiide noori tammepuid.
Karksi valla kultuurikeskuses etendusid Kitzbergi näidend
„Neetud talu“ ja tema loomingu
ainetel lavastatud kaasaegsed

lühinäidendid. Augustiöö jätkus kontserdiga „Kodusolemine“. Oma loomingut esitasid
õed Anu ja Triinu Taul. Järgnes
simman. Täpselt südaööl algas
„Libahundi jooks“ Kitzbergi
monumendi juurest Maiele ja
tagasi. Jooksu võitis USA-s tudeeriv Helene Tambet.
Kitzbergi juubeliaasta tähistamise lõpetas tema sünniaastapäeval 27. detsembril
toimunud koosviibimine Karksi-Nuias. Rahvakirjaniku ausamba jalamile süüdati küünal.
Kirjandusloolane Jüri Henno
rääkis Kreutzwaldi ja Kitzbergi
loomingu ühisosast – inimesest
ja tema vastutusest ja esitas kitarri saatel päevakohaseid laule.
Solisti toetas Milvi Kallaste. Vanu
ja võrdluseks uusi fotosid Karksi
kandist näitas Margus Mõisavald. Mälestati seltsi lahkunud
liikmeid ja õnnitleti juubilare.
Tänu Mulgi Kultuuri Instituudile ja Karksi valla kultuurikeskuse juhile Kai Kannistule
ning Kitzbergi Sõprade Seltsi
vaimsele juhile Asta Jaaksoole
on kõik huvilised oodatud osalema järgmisel Kitzbergi päeval
juba tänavu 13. augustil.
TOiVO uniVER

sport

Tule liikuma!
halliste võimlas on pühapäeval 24. i kl 16–18 avatud uksed
kõigile spordihuvilistele! Kasutada saab võimla spordivahendeid:
saalihoki, korv-, võrk- ja sulgpall, indiaca, lauatennis (võimalusel
võta kaasa oma reket). Ruumi on piisavalt.
Kohustuslikud on sisejalanõud. Preemiaks – saun!
Tule liikuma – koos pere või sõpradega!
Näeme võimlas!

Halliste, Mõisaküla, Abja ühislehekülg

Parim noorsportlane on tõstja
Karl-Robert Karpa

Möödunud aastavahetusel
vaimustas Mõisaküla kooli
ja terve väikese kogukonna
rahvast uudis, et Viljandimaa
edukaim noorsportlane on
Mõisaküla kooli noormees
Karl-Robert Karpa. Kes on see
tõstepoiss ja mida ta elust ning
tulevikust mõtleb?
Räägi palun oma perekonnast.
Meie pere elab talus umbes
3 km kaugusel Mõisakülast. Ema
on Mõisakülas müüja, isa Abjas
päästja. Olen oma pere noorim:
mul on kaks vanemat venda ja
õde. Nad elavad juba omaette.
Kui vanalt ja miks hakkasid
tõstmisega tegelema?
Tõstmisega hakkasin tegelema peaaegu kohe, kui kooli
tulin, seega juba seitsmeaastaselt. Õpetaja Enn Raieste kutsus

mind trenni ja nii on see läinud.
Tõstesport hakkas kohe huvi
pakkuma. Nüüdseks on Enn
Raiestest mu treener saanud.
Millal tuli esimene suurem
sportlik saavutus? Mis kaalus
siis võistlesid?
Olin vist 5. klassis, kui Mõisakülas toimusid järjekordsed
Arnold Luhaääre mälestusvõistlused. Mõõtu võtsid eesti ja läti
sportlased, seega päris rahvusvaheline seltskond. Võistlesin
kehakaalus kuni 77 kg ja võitsin.
Seekord tulid rahvusvahelised võistlused koju kätte, aga
oled võistelnud ka väljaspool
Eestit. Kus?
Lätis olen tõstmas käinud
5–6 korda. Pjedestaalile pääsesin
esimest korda 2015. aasta sügisel,
kui sain oma kaalukategoorias
III koha. Tõukasin toona 95 kg
ja rebisin 75.
Tead hästi Eesti tõstesportlasi, kuna oled nii mõnegagi
neist koos võistelnud. Kellega?
Eesti koondise tõstespordi
alaliidu koosseisus olen võistelnud Robin Kiviranna, Kairo
Lihvari, Mati Karbuse ja Armas
Reiseliga. Mul on hästi läinud,
olen võitjagi olnud.

Mõisaküla koolis on tõstesport pikka aega au sees olnud.
Mis Sa arvad, miks see nii on?
Keda endistest Mõisaküla tõstepoistest tead?
Tõstmise traditsioon on Mõisakülas väga pikka aega kestnud. See ulatub tagasi koguni
esimese Eesti Vabariigi aega,
kui siit sirgus Eesti tõstekuulsus
Arnold Luhaäär. Ma arvan, et
meil on loodud head tingimused tõstmisega tegelemiseks.
Võimalused on nii-öelda koju
kätte toodud.
Mõisakülast on tõstesporti
läinud näiteks Riho Resnis, kes –
tõsi küll – praegu enam tekkinud
seljaprobleemide pärast ei tõsta.
Palusin Sul uurida praeguste tõstesportlaste tausta. On nad
valdavalt maa- või linnapoisid?
Nad on valdavalt maapoisid.
Pärast spordisaali on maapoistel
maatöö – sport, mis käib trennivälisel ajal ikka ka trenni ette.
Oled 9. klassis. Mõned
kuud veel ja võid põhikooli
lõputunnistusega minna. Ajaliselt kõige pikem koolitee saab
otsa. Kuhu siis edasi? Millisena
näed oma tulevikku?
Tean juba väga pikka aega, et

Mobiilisideantenn
ei ohusta tervist

minu koolitee jätkub Olustveres
ja erialaks saab põllumajandus.
Olen mõelnud, et tahaksin kunagi kodutallu tagasi tulla ja
ema-isa tegemisi seal jätkata.
Sporti ma ei jäta. Uurisin,
Olustvereski on võimalus tõstmist edasi teha.
Kas Sinu vastu on huvi
tundnud ka spordikoolid?
Spordikoolid just pole huvi
tundnud, aga näiteks Tallinna
Audentese treener on mind küll
sinna kutsunud. Aga ei, olen
otsustanud Olustvere kasuks.
Ja veel alguse juurde tagasi.
Oled Viljandimaa 2015. aasta
parim noorsportlane. Mis on see
x-faktor, mis selle tiitli Sulle tõi?
Novembris toimusid Valga
spordihoones Eesti esimese
olümpiavõitja Alfred Neulandi
mälestusvõistlused tõstmises.
Tegin seal oma isikliku rekordi:
rebimises 77 kg ja tõukamises
101 kg.
Edu Sulle, Karl-Robert!
Aita Matson,
Mõisaküla kooli
emakeeleõpetaja

Õisu lasteaed pidas sünnipäeva

Õisu lasteaed tähistas 17.
detsembril Kaarli rahvamajas
oma kolmekümnendat aastapäeva.
1985. aastal kaherühmalisena avatud lasteaed mahutas
kokku nelikümmend last. Kuid
juba seitse aastat hiljem kahanes
laste arv sedavõrd, et see tõi
kaasa ühe rühma sulgemise. Otsustati moodustada liitrühm, kus
saaks mängida ja õppida lapsed
alates kahe aasta vanusest kuni
kooliminekuni. Nende aastate
jooksul sai kooliteele saadetud
sada kakskümmend viis last.
Töötajaid on lasteaias läbi aegade olnud kokku kakskümmend
üks – alates majahoidjatest, meditsiinipersonalist ja kokkadest
lasteaiaõpetajateni välja.
Aastapäevapidu pidasime
Kaarli rahvamajas, sest meie
oma “pessa” ei mahtunud pidulised ära. Õnnitlema olid tulnud
meie vilistlased, endised tööta-

Õisu lasteaia 30. aastapäeva tähistamisel Kaarli rahvamajas esinesid koos praeguste lasteaialastega toredasti koos ka vilistlased.
Foto: Meelis Sõerd.

jad ja külalised. Esinemisvalmis
ja õhevil olid muidugi meie toredad mudilased. Õpetajate Lilli
ja Mare juhtimisel õpiti selgeks
palju ilusaid laule ja laulumänge. Esitusele tuli õpetaja Lilli
omaloominguline luuletus meie

lasteaiast. Haarava eeskavaga
esinesid ka lasteaia vilistlased
Kaire Kuuse ja Liisi Vister.
Pärast tordimaitsmist võttis
mesilasekostüümis mängujuht
Kaire laval lapsed kaasa ja läkski
lahti tõeline mängude trall. Kui

Lastekaitseüksus alustas tööd

1. jaanuaril 2016 jõustunud
uue lastekaitseseaduse olulisem
mõte on, et iga Eestis elav laps
saaks talle vajalikku abi, siis
kui ta seda vajab ja seda temale
kõige sobivamal viisil.
Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Juta Saareveti sõnul
saame sellise ühiskonna, kus
lastega on kõik hästi vaid siis,
kui panustame sellesse kõik
koos, sest ka piiramatu hulk
lastekaitsetöötajaid üksi ei suuda pakkuda tuge kõikidele ja
kõikjale. „Meie ühine vastutus
– ühiskond, kogukonnad, iga

üksik inimene – on märgata abi
vajavat last ja perekonda, sest
igaüks meist on laste kaitsja!
Olles koos sedavõrd tugevad, ei
vajagi lapsed liigset professionaalset lastekaitset,“ lisas Juta
Saarevet.
Tulenevalt lastekaitseseadusest on Sotsiaalkindlustusametis
loodud lastekaitse üksus, mille
eesmärgiks on eelkõige toetada
ja tugevdada kohalike omavalitsuste lastekaitsetööd ning
ühtlustada üleriigilist lastekaitsetöö praktikat ning koordineerida valdkondade ülest lastega

tehtavat tööd. Lastekaitseüksus
alustas tööd neljas piirkonnas
spetsialistide paiknemisega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis,
kelle ülesandeks on oma piirkonnas kohalike omavalitsuste
lastekaitsetöötajate nõustamine,
koolitamine ja järelevalve teostamine.
Lapse parimaks elukeskkonnaks on perekond ning kui perekond vajab abi, peavad kohaliku
omavalitsuse ja riigi spetsialistid
toetama ja suunama lapsevanemaid tagamaks laste heaolu.
Abivajava lapse märkamisel
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pidukära otsa sai, oli õues juba
päris pime.
Täname kõiki õnnitlejaid
soojade sõnade ja toredate kingituste eest.
Lilli Siht,
õpetaja

tuleb sellest kindlasti teavitada
kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltöötajat või
siis helistada lasteabi telefonil
116 111, mis võtab kõnesid vastu
ööpäevaringselt.
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse piirkondlikud
kontaktandmed leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
lastekaitse .)

Regina Salmu

Kõnelevi ja mobiilne andmeside annavad meile täna võimalusi,
mida kümme aastat tagasi ei osanud ka kõige tagasihoidlikumas
mõttes ette kujutada. Võimalus olla püsivalt telefonitsi või üle
interneti online’is kättesaadav ja seda sõltumatu asukohast. Võib
kinnitada, mobiilsideteenused on saanud meile loomulikuks iga
päeva osaks.
Jätkuvalt on kasvamas eestlaste mobiiltelefonide ostmine,
mis juba iseäranis hästi kinnitab mobiiliside olemasolu tähtsust, suurenenud on ka teiste nutiseadmete – netipulkade ja
tahvelarvutite ostmine. Viimaste puhul kõnetab meid juba ülal
nimetatud tegur – pidev online’is viibimine on märkamatult
saanud igapäevaelus sellise olulise rolli, millele dekaad tagasi
veel ei mõeldud.

Mobiilisidega seonduvad hirmud
Operaatori huvi levi parandamisel seisneb ainult selles, et
soovitakse kliendi kasutuskogemust parandada. Eraettevõtjana
ei kohusta keegi meid leviala laiendamisse investeerima, kuid
tahame, et iga meie klient saaks meie võrgus helistamisel või
mobiilse interneti tarbimisel võimalikult positiivse kogemuse.
Hirmutunne justkui mast või tugijaam kujutaks ohtu inimese tervisele, ei ole põhjendatud. Mobiilivõrku pole vaja karta,
sest võrk ja mast on samasugused raadioside seadmed nagu
mobiiltelefon. Veelgi enam – tugijaam on kordades kaugemal
ja seetõttu inimesele ohutum kui mobiiltelefon.
Mobiiltelefonist omakorda märksa võimsama raadiokiirguse allikaks võib olla televiisor või mikrolaineahi. Kui
mobiilisideoperaatorite kliendid on pöördunud Terviseameti
poole palvega hinnata kortermajade katustele paigaldatud
tugijaamade antennide kiirgustaset, siis füüsika labori poolt
tehtud kontrollmõõtmised on näidanud tugevamate kiirgusallikatena koduelektroonikat. Kui tuua võrdlus televisiooniga,
siis seal ulatuvad telesaatjate võimsused tuhandetesse kilovattidesse, samal ajal kui mobiilside saatja võimsus võib olla kuni
sada korda väiksem. Sellised madalad ja inimestele ohutud
tugijaamade võimsused on ka põhjuseks, miks mobiilivõrke
tuleb pidevalt tihendada kvaliteetsete teenuste pakkumiseks.
Seega, kui mõni klient on avaldanud arvamust, et toas
olevad kummikud ei kuiva ära, sest korterelamu katusel on mobiilsideantenn, siis see ei pea õnneks paika. Samuti ei ole alust
arvamusel nagu mobiilisideantenn põhjustaks tervisehäireid.

Mobiilside tugijaam ja antenn on ohutud
Terviseamet on läbi viinud vastava uuringu, mis kinnitab,
et mobiilisideantennide mõju meie organismile ei ole kahjulik.
Kliendile tekitab suurt frustratsiooni hoopis mobiiliside puudumine. Korraliku kõnelevi ja mobiilse interneti olemasolu
on saanud igapäevaelu loomulikuks osaks. Tähelepanu ja
pahameele osaliseks saab mobiilne andmeside ja kõnelevi siis,
kui tekivad tõrked. Illustreerimaks viimast näitega, siis enim
väljendub klientide pahameel, kui operaatori võrk on kas või
kümme minutit piirkonnas maas. Need kümme minutit tekitavad tunde, et tavapärane elurütm on sassi aetud.
Enne kui operaator tohib tugijaama käiku lasta, kooskõlastab ta kasutusloa saamise Terviseametiga. Amet teeb
raadiosageduste kasutamise tingimuste tervisekaitsealase
uuringu ja väljastab tingimuste kooskõlastuse iga antenni
kohta eraldi. Kasutusloa andmisega kinnitab Terviseamet, et
raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja
elukeskkonna ohutus.
Selleks, et pakkuda inimestele tänasest veelgi kvaliteetsemaid mobiilisideteenuseid, lisame võrku veel maste ja
tugijaamasid. Kui tahame kasutada väga hea kvaliteediga
mobiilisideteenuseid, peame olema selle arengu poolt, mida
lisatavad seadmed meile pakuvad, mitte selle arengu vastu.
Andrus Kaarelson,
Elisa võrgujuht

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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Päästeamet hoiatab
Kinnitati Mulgimaa Arenduskoja strateegia aastani 2023
Viljandimaa on jagatud ära kolme Leaderi piirkonna vahel.
Nende piiride kujunemisel on arvestatud ühiseid siduvaid väärtusi,
varasemat koostööd ja ajaloolis-kultuurilisi sidemeid. Aastal 2006
moodustatud Mulgimaa Arenduskoda hõlmas asutamise hetkel
kokku viit omavalitsust koos omavalitsuste territooriumil asuvate
ettevõtete ja ühendustega. Sellise ühendusena toimetati eelmise
rahastamisperioodi aastatel 2007–2013.
Maapiirkondade arengule suunatud Leaderitüüpi arendusmeetmetes on olulised kolm põhimõttelist
ja demokraatlikes riikides kokkulepitud printsiipi, millele
toetudes on võimalik suunata keskustest eemale jäävate
piirkondade arendustööd: detsentraliseerimine, osalemine koos
kaasamisega ja ühistegevused. Sellega kaasneb juhtimis- ja
otsustamisfunktsioonide üleandmine võimalikult madalale
tasemele, olles seeläbi kasutoov kohalikule kogukonnale ja tegelik
töövahend kohaliku elu arendamiseks. Eelduseks olgu siinjuures,
et eduka maapiirkondade poliitika tähtis komponent on kohalike
elanike võime kujundada ja välja arendada oma kohalikke,
piirkonda kui tervikut hõlmavaid arengustrateegiad. Kohalikul
tasemel arengustrateegiate elluviimine ja otsuste tegemine on
oluline Leaderi põhimõte.
Mulgimaa piirid ja seeläbi tehtav koostöö ulatusid eelmise
rahastamisperioodi aastatel 2007–2013 nelja erinevasse Leaderi
tegevuspiirkonda. Omavaheliste tegevuste ning kogu Mulgimaad
hõlmavate projektitoetuste taotluste koostamine osutus
omajagu keerukaks. Erinevate arenguvajaduste ja -suundadega
tegevuspiirkondadesse kuuludes ei saanud Mulgimaad tervikuna
käsitleda ning seetõttu tuli hakata otsima võimalusi ühtse majandusja kultuuriruumi säilitamise nimel piirkonna ühendamiseks ühtseks
Leaderi tegevuspiirkonnaks. Kõik Mulgimaa omavalitsused: Abja,
Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu ja Viljandi
vald ning Tõrva ja Mõisaküla linn on nüüdseks koondunud
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja liikmeskonda. Koos ettevõtete ja
mittetulundusorganisatsioonidega on hetkel liikmeid 99. Ootame
oma liikmeks astuma Mulgimaa omavalitsustes tegutsevaid
ettevõtteid ja mittetulundusorganisatsioone. Liikmed on oodatud
osalema MTÜ Mulgimaa Arenduskoja otsuste vastuvõtmisel,
samuti korraldame liikmetele seminare ja õppereise.
Kohalikele kogukondadele pakuti strateegia koostamisel
võimalust tuua välja oma piirkonna huvid ning vajadusel käituda
survegrupina, seistes nii oma piirkonna tasakaalustatud arengu
eest. Siinjuures on oluline välja tuua lisaväärtusena efektiivsem
ressursside kasutamine ja olemasoleva taristu rakendamine,
mille tulemusena on võimalik strateegia elluviimisel vähendada
regionaalset ja sotsiaalset ebavõrdsust ning luua majandusarengu
eeldused maapiirkondades.
Valminud MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegias käsitletakse
võimalikke arengusuundi, mis on jaotatud kolme meetme vahel:
ettevõtluse arendamine, külakeskkonna ja kogukonna arendamine
ning paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine.
Strateegia koostamisel peeti vajalikuks senisest rohkem toetada
ettevõtluse arengut piirkonnas, seetõttu on ettevõtluse arengule
suunatud I meetme eelarve osakaal kogueelarves kõige suurem.
Täpsed abikõlblikkuse kriteeriumid tulenevad maaeluministri
Leaderi projektitoetust sätestavast määrusest. Üldjoontes on
ettevõtete poolt esitatud projektitoetuse määr kuni 60% ja
omavalitsustele ning ühendustele kuni 90% abikõlblikest kuludest.

Töötukassa teateid

Töötuskindlustushüvitist on 2016. aastal võimalik
saada maksimaalselt 1303 eurot ja 86 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest
on käesoleval aastal 201 eurot ja 5 senti (minimaalne
päevamäär on 6,5 eurot).
Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva
töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva
töötasu 28 eurot ja 4 senti. Keskmise ühe kalendripäeva
töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel.
Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise
maksmise esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust
enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele.

Oluline osa piirkonna arendamisel ja strateegia elluviimisel
on erinevate sektorite omavaheline koostöö ja võrgustumine,
erinevate Eesti piirkondade vaheline ja rahvusvaheline
koostöö. Koostööpartneritena nähakse lisaks piirkonnasisestele
ühendustele ja ettevõtetele ka riigiasutusi, arenduskeskusi
ja haridusasutusi, aga ka Valga ja Viljandi maakonna ning
omavalitsuste sõpruspiirkondi ning seniseid koostööpartnereid.
Kuigi Mulgimaad käsitletakse kui kultuuripiirkonda, on vajalik
senisest suuremat tähelepanu pöörata majanduse ja elukeskkonna
arendamisele ning piirkonna tuntuse suurendamisele. Kõiki
strateegias väljatoodud tegevusi rakendades on võimalik liikuda
seatud eesmärkidele lähemale. Strateegia kinnitati MTÜ Mulgimaa
Arenduskoja liikmete üldkoosolekul 27. oktoobril 2015.

Toetuste taotlemine perioodil 2016–2020

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014–2023 ja info
taotlemise kohta leiate MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehelt:
www.mulgimaa.ee/mak/.
Leaderi projektitoetuse kogumahuks perioodil 2016–2020
Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas on 2,9 miljonit eurot.
Valminud MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegias käsitletakse
võimalikke arengusuundi, mis on jaotatud kolme meetme vahel:
I meede – ettevõtluse arendamine – toetust saavad taotleda
tegutsevad ettevõtted ja FIE-d;
II meede – külakeskkonna ja kogukonna arendamine –
toetust saavad taotleda mittetulunduslikud organisatsioonid ja
omavalitsused;
III meede – paikkonna omapära ja konkurentsivõime
tugevdamine – toetust saavad taotleda ettevõtted, FIE-d,
mittetulunduslikud organisatsioonid ja omavalitsused.
Leaderi toetuse taotlemise kohta saab küsida informatsiooni
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja büroost Abja-Paluojal (e-post:
arenduskoda@mulgimaa.ee ). Info paremaks jagamiseks kogu
piirkonnas, toimuvad meetmenõustajate vastuvõtud elanikele ka
Viljandis, Tõrvas ja Mustlas.

Meetmenõustajate vastuvõtuajad:

Mulgimaa Arenduskoja büroos (Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30
a) – tööpäeviti 8.00–16.30;
Tõrva linnavalitsuses (Tõrva, Kevade 1) – teisipäeviti 8.30–17.00;
Tarvastu käsitöökojas (Mustla, Posti 52) – kolmapäeviti 9.30–
18.00;
Viljandi vallavalitsuses (Viljandi, Kauba 9) – neljapäeviti 9.30–
18.00.
Soovitav on eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg telefoni
teel. Meetmenõustajate telefonid: Raili Uibopuu 5307 8283
(e-post: raili.uibopuu@mulgimaa.ee ), Külli Starke 513 7241
(e-post: kylli.starke@mulgimaa.ee ).
PRIA annab Leaderi meetme projektitaotluse vooru algusest
teada läbi Ametlike Teadaannete ja PRIA kodulehel. Alates
ajast, mil PRIA on avaldanud Ametlikes Teadaannetes teate
Leaderi-projektitoetuste vastuvõtmiste kohta teavitab MTÜ
Mulgimaa Arenduskoda 8 nädalat enne taotlusvooru algust aja
maakonnalehtedes ja kodulehel.
Jälgige infot kodulehel: www.mulgimaa.ee/mak/teated/

Anneli Roosalu,

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja
tegevjuht

Saabunud külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja
kaminaid rohkem kütma. Päästeamet hoiatab ülekütmise
eest – pigem kütta korraga vähem, aga teha seda sagedamalt. Kasutada tohib ainult korras ja õigesti paigaldatud
kütteseadmeid ning nendele sobivaid küttematerjale.
Tahma- ja pigipõlengute vältimiseks peavad korstnalõõrid olema puhastatud ning terved. Kütteseadmete
vahetusse lähedusse ei tohi panna kergesti süttivaid
materjale. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada
elektrilisi radiaatoreid või muid kütteseadmeid, peavad
need olema samuti täiesti töökorras. Tuleb jälgida, et
elektrisüsteemi ei koormataks üle – kuumenenud või
katkistest elektrijuhtmetest võib kergesti alguse saada
tulekahju.

Abivahendite väljastamisest
Alates 1. jaanuarist 2016 väljastab abivahendeid
sotsiaalkindlustusamet.
Viljandi Maavalitsus tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2016 tegeleb sotsiaalvaldkonna abivahendite teenusega
sotsiaalkindlustusamet ehk pensioniamet, mis asub Viljandis Vabaduse plats 6 II korrusel.
Üldised tingimused jäävad samaks, kliente teenindatakse jooksvas järjekorras ning taotlusi on võimalik esitada nii
e-posti ja posti teel kui ka koha peal.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi
kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt
allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab: e-posti aadressidelt: info@
sotsiaalkindlustusamet.ee ja abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee või veebilehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee
ning infotelefonilt 16106.

KUULUTUSED
• Abja kultuurimajas 6. II kl 10–11 rahvusliku
motiiviga tuunikate, pluuside,
retuuside,pükste, kardiganide SÕBRAKUU
TALVEMÜÜK! MÜÜGIL UUED MUDELID!
Info: www.ethel.ee Lisaks värvilised sukkpüksid
suurus 2–6 (5 €), ambusest retuusid (8–10), aluspesu (2–3 €).
• Pehme mööbli parandus.
Viljandi, Lossi 40. Tel. +372 5533 058.
• Arvutite, nutiseadmete ja mobiiltelefonide
remont Karksi-Nuias.
www.elevil.ee, leho@egolex.ee või tel 503 2244.
Töökoda asub Rahumäe 2a 3. korrusel – helista ette.

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud
ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe
kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. 2016.
aastal on hüvitist võimalik saada esimesel sajal päeva 42
eurot ja 6 senti päevas ja alates 101. päevast 33 eurot ja
65 senti päevas.
Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal
606 999 inimest, mis on 4442 inimest rohkem kui 2014.
aastal.
Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 4 eurot ja 41 senti päevas, eelmisel
aastal oli töötutoetuse päevamäär 4 eurot ja 1 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 136 eurot ja 71 senti.
Erko Vanatalu,
Eesti Töötukassa

Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa
tellimusi 2016. aastaks võtavad vastu kõik Eesti postkontorid.
Ajaleht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli), so. 11 numbrit aastas.
Lõuna-Mulgimaa (indeks 00927) jooksva kuu lehte saab tellida kuni
10. kuupäevani.
Leheeksemplar maksab 26 senti. Lehe tellimishind kolmeks kuuks on
78 senti, kuueks kuuks 1,56 eurot jne. Aastatellimus maksab 2,86 eurot.
Lõuna-Mulgimaa on pdf-failina programmi Adobe Reader abil loetav
ka internetis kohalike ajalehtede hulgast, samuti veebilehtedelt
www.abja.ee , www.halliste.ee ja www.moisakyla.ee
Tellige ajaleht Lõuna-Mulgimaa ja kodukandi uudised tulevad koju kätte!

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

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

