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Halliste ja Mõisaküla  lehekülg

Halliste kooli VII-VIII klassi õpilased istutasid talgutel Pornuse külas 
soisele heinamaale poolsada kuuse- ja männitaime. Neid juhendas 
metsanduskogemusega Anneli Pälsing (ees paremal). Foto: Meelis Sõerd

Foto: Meelis Sõerd

 
MÕISAKÜLA SUVEAIAS 
• 23. VI kl 20 Mõisaküla 
linna jaanituli. Tantsuks 
ansambel IZ-58.  
Info tel 525 6049.  

HALLISTE ANNATARE 
juures 
• 22. VI kl 20 Halliste jaa-
nituli. Tantsuks ansambel 
Mesipuu. Info tel 525 6049. 

KAARLI RAHVAMAJA 
juures
• 24. VI jaanipäev.  
Info tel 5886 1997. 

UUE-KARISTE RAHVA-
MAJAS 
• 31. V kl 19 klubi 60+ 
hooaja lõpupidu.  
Info tel 5348 2842.
• 22. VI kl 20 pargis jaani-
õhtu ans Kiusatus. 

Kuhu minna

Mõisaküla emadepäeva- 
pidu kevadpäikeses sära-
vas kultuurimaja saalis oli 
ilus ja rõõmus. Saal oli täis 
emasid lastega, vanaemasid, 
aga ka mitmeid isasid ja 
vanaisasid.

Kõiki neid tervitas esmalt 
toredate päevakohaste lau-

ludega Mõisaküla kooli mu-
dilaskoor, juhendajaks Anne 
Gomaa. „Ema, ma armastan 
sind!“ lõpetasid üheskoos 
oma südamliku esituse kolm 
väikest särasilmset dekla-
maatorit. Emadele-vana-
emadele lehvitasid lauldes 
lavalt lasteaialapsed. Tuge-
vasti plaksutati ka kolme-

le vahvale rokkar-poisile. 
Kontserdile panid hoogsa 
punkti Gea Rebase tantsu-
tüdrukud laval hundiratast 
visates.

Emasid-vanaemasid tervi-
tas ja tunnustas Mõisaküla 
linnapea Ervin Tamberg. 
Möödunud emadepäevast 
tänavuseni linna sündinud 

kahe lapse vanemaid peeti 
linna poolt meeles lillede, 
hõbelusika ja raamatuga  
„Pisike puu“. Lõpuks olid 
kõik palutud kõrvalsaali 
kringlit maitsma.

MEELIS SÕERd

Emadepäevapidu Hallistes ...

Halliste valla emadepäevapeol Leerimajas sai iga aasta jooksul valda sündinud laps omale kingiks ka 
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koostatud beebiraamatu „Pisike puu“, mille andis vanematele üle raama-
tukogu juhataja Sirle Tellis.                                                 Foto: Meelis Sõerd

Emadepäeva kontsert-aktusel Mõisaküla kultuurimajas laulsid ja lehvitasid lavalt oma kõige kallimatele rõõmsalt lasteaialapsed.                                                         Foto: Meelis Sõerd

Jussi ema on Jussi sarnane – 
väike, käbe ja punapõsine.
Sassi ema on Sassi sarnane – 
ta on niisama vaikne ja tõsine.
Oma ema ma silmitsen lähe-
malt:
ta on kangesti ilus ja armas 
– eks!;
emad pikapeale kõik lähevad
oma lastega natuke sarnaseks...

Selle Leelo Tungla luule-
tusega avas vallavanem Ene 
Maaten Halliste valla ema-
depäeva kontserdi 12. mai 
õhtupoolikul Kulla Leeri-
majas. Kontsertaktusele olid 
oodatud emad, vanaemad ja 
vanavanaemad koos perede-
ga. Hubases raamatukogu-
saalis tervitati aasta jooksul 
sündinud uusi vallaelanikke 
ja tunnustati nende emasid. 
Seejuures ulatas vallavanem 
neile peredele Halliste valla 
meene ja soovis armastust 
ning soojust, Eesti riigi poolt 
oli lisaks kingituseks laste-
raamat „Pisike puu“.

Halliste ja Õisu lasteaia 

ning Halliste põhikooli mu-
dilased tänasid oma emasid 
ja vanaemasid hoole ja ar-
mastuse eest kontserdiga, 
mis oma südamlikkuse ja 
iluga nii mõnelegi pealtvaa-

tajale pisara silmanurka tõi. 
Emaarmastus  on maail-

mas täiesti unikaalne nähtus. 
See ei tunne mingit hirmu 
ega haletsust ning see jul-
geb kõike, murdes maha 
kõik teel seisvad takistused. 

Emaarmastus on jõud, mis 
annab elu, vabaduse ja või-
me tegutseda tingimusteta.

MoNIKA ERRELINE  

... ja Mõisaküla kultuurimajas

Halliste põhikooli õpilased istutasid „Teeme ära!“ talgutel 
Halliste paisjärve ujumiskoha lähedusse poolsada kuuse- ja 
männiistikut.

Esimese puu istutasid 24. aprillil „Teeme ära!“ talgutel Por-
nuse külla Halliste paisjärve äärsele soisele heinamaale paksus 
lumesajus maha Halliste vallavanem Ene Maaten ja endine 
kauaaegne vallavanem Väino Kangur. Seejärel istutasid Hal-
liste kooli VII-VIII klassi õpilased tööõpetuse õpetaja Jaanus 
Ermitsa ning Halliste vallavalitsuse maanõuniku Anneli Päl-
singu juhendamisel kokku enam kui viiskümmend kuuse- ja 
männitaime. Labidaga kaevati mätas välja, süvendati auku, 
asetati taim paika ja ümbritseti tihedalt mättatükkide ja mul-
laga. Iga istiku juurde püstitati puust tikk, millele istutajad 
markeriga oma nime kirjutasid. Nii on neil nüüd ka aastate 
pärast tore tulla ja oma puu kasvamist vaadata.

Töö, mis oli plaanitud kolmeks tunniks, tehti tuulisele ilmale 
vaatamata ära poole lühema ajaga. Istutamiseks valitud maa-
tüki oli ette valmistanud kohalik talunik Meelis Tõnts. Suure 
sületäie puidust nimetikke tõi kohale Vello Koort. Kuuse- ja 
männitaimed, sekka ka paar tamme, oli Anneli Pälsing välja 
kaevanud kodukülas kraavidest ja elektriliinide alt, kus nende 
kasvukoht polnud sobiv.

Peale tööd lõikas laste tööga igati rahule jäänud Anneli Päl-
sing kostiks tublidele puuistutajatele lahti Halliste valla poolt 
tellitud maitsvad kringlid. Iga istutaja sai mälestuseks tänukirja 
ja rinnamärgi „Istutasin oma puu“.

Puudesalu Halliste paisjärve äärde rajamise mõte mõlkus 
Anneli Pälsingul peas juba mitu aastat. Hooldamata vesine 
maa-ala riivas silma, niita seda aga ei saanud. Nüüd sirgub 
selle asemele kena metsatukk. Mitmed lapsed said ühtlasi oma 
esimese   meeldejääva puuistutamise kogemuse.

MEELIS SÕERd

Õpilased istutasid 
oma puu
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„Teeme ära!“ talgutel tegid 
Lõuna-Mulgimaa inimesed 
tänavu taas ära tubli töö oma 
kodupaiga ja kogukonna 
heaks.

Mõisakülas oli kohalik 
EELK kogudus sunnitud oma 
algselt 29. aprillile kavandatud 
talgupäeva halva ilma tõttu 
edasi lükkama 1. maile. Kokku 
üle kahekümne talgulise olid 
hommikust lõunani ametis 
kiriku ümbruse oksa- ja le-
herisust puhastamise ning 
maapinna tasandamisega. 
Koguduse maja juures Heki 
tänaval laoti üles ümber läi-
nud puuriit. Juhatuse liikme 
Niina Jegorova sõnul istutati 
järgmisel päeval veel kiriku 
lillekastidesse uued lilled. Töö-
tegemisele järgnes Ly Torni 
valmistatud maitsva hernesu-
pi söömine.

„Vajalikud tööd said tehtud 
ja soovin südamest tänada kõi-
ki häid talgulisi. Kohtumiseni 
sügistalgutel!“ soovis kokku-
võtvalt koguduse juhatuse 
esimees ja talgujuht Kunnar 
Keres. 

Mõisaküla linnamäel ja 
selle all korrastasid talgulised 
6. mai hommikust pärastlõu-
nani kettagolfi raja ümbrust. 
Saega võeti maha hulk mäe 
alust metsikut võsa . Tüved 
ja oksad veeti eemale suurde 
hunnikusse. Labidamehed 
kaevasid väikese kraavi mäe-
aluse heinamaalapi kuiven-
damiseks. Mäeveerul siluti 
rehaga mutimullahunnikud. 
Olmeprügi korjati suurde 
kotti. 

Pärast tööd peeti mäe peal 
grill-piknikku. Talgute ühe 
eestvedaja linnavolikogu liik-
me Viktor Siiguri hinnangul 
tegid kiitust väärivad talgu-
lised ära rohkem tööd kui ta 
lootnud oli. Tublilt lõi kaasa 
kokku 17 täiskasvanut ja last, 
nende seas volikogu esimees 
Jorma Õigus ja linnapea Ervin 
Tamberg.

„On väga meeldiv, et linna-
juhid ka isiklikult Mõisaküla 
noorte vaba aja veetmise või-
maluste parandamisse panus-
tavad,“ lausus talgujuht Mõi-
saküla noortekeskuse juhataja 
Kaja Õigus.

Kaarli rahvamaja ümb-
ruses oli 6. mai hommikust 
pealelõunani heakorratöid te-
gemas kümmekond talgulist. 
Saega võeti maha ülekasvanud 
ja laiutama hakanud sireli-
põõsaid sissesõidutee äärest 

ja lipumastide juurest. Tüved 
ja oksad veeti maja taha lõk-
keplatsile suurde hunnikusse. 
Korda tehti ka majatagune va-
baõhuürituste plats. Töötege-
misele järgnes piknik lõbusas 
seltskonnas söögi-joogiga.

Talgujuhi rahvamaja ju-
hataja Deily Tatari hinnan-
gul läksid talgud väga hästi: 
„Vaade rahvamajale on nüüd 
palju ilusam. Suur tänu kõigile 
osalenuile!“

Kosksillal oli talgute ees-
märgiks korrastada endise 
koolimaja ümbrus suviseks 
külapäev-laadaks. Talgutöö-
deks oli lehtede riisumine, 
võsa ja kuivanud puuokste 
saagimine ning okste korja-
mine ja põletamine. Korda sai 
ka lipumasti ümbrus ja mast  
peale uue valge värvkatte. 

Heakorrastati bussiootepavil-
jon ja kaunistati lillekastidega.

Talgujuhiks oli MTÜ Kosk-
silla Arenguseltsi vedur Tea 
Kartau ja töötegijaiks põhiliselt 
oma pere liikmed.  

Vana-Karistes ladusid tal-
gulised seltsimaja kuuri eest 
kuuri virna suure hunniku 
ahjupuid. Kuuriesine riisuti 
rehadega tip-top puhtaks. 
Mahalangenud puulehed 
said riisutud ja koristatud juba 
suurtel sügistalgutel. Nüüd jäi 
veel üle tasandada seltsimaja 
ümbritseval haljasalal rehaga 
mutimullahunnikud. Korda 
said ka ruumid ja panipaigad 
seltsimajas sees.

„Kõige suurem mure oli 
meil küttepuudega – nüüd 
on talvevaru olemas,“ tõdes  
talgujuht külaseltsi esimees 

Anneli Aasna kokkuvõtteks 
rahulolevalt. Pärast tööd sõid 
viisteist tublit talgulist maits-
vat mulgiputru, mille Koidu 
Saun köögis oli keetnud.

  
Uue-Karistes  kogunes 

kümmekond suurt ja väikest 
töötegijat talguteks hommi-
kul parki Mulgi külamuu-
seumi juurde, et korrastada 
muuseumimaja ja läheduses 
oleva Põdrakaevu ümbrus. 
Muuseumi juhataja Eda Niine 
sõnade kohaselt oli eesmärgiks 
puhastada hoone vundament 
sinna ladestunud mullast ja 
kasvavatest sõnajalgadest. 
Sirje Õruste kaevas välja sõ-
najalad, Eha Viik leidis sobiva 
koha ja Kaspar Viik kärutas 
ära mitu kärutäit mulda. Maja 
vundamendi ette pandi kait-
seks vihmavee eest plaadid. 
Riisuti lehti ja korjati kuiva-
nud oksi nii muuseumi kui ka 
kaevu juures. Peale tööd istuti 
mõtteid vahetades kohvilauas.

Rimmus korraldas MTÜ 
Külaselts Rimmo „Teeme ära!“ 
talgud juba 29. aprillil.  „Soov 
oli korrastada Rimmu küla-
keskust ja veel palju muud. 
Ilmataat aga näitas karmust 
ja lasi vihmal ladinal sadada, 
nii saime teha põhiliselt var-
jualuseid töid,“ kõneles talgu-
juht Anneli Pälsing. Külamaja 
aknad said säravpuhtaks ja 
puukuurid korrastatud uute 
puude ladumiseks. Veidi sai 
tasandatud ka võrkpalliplatsi, 
mis oli varem taluniku Margus 
Liesmendi poolt traktoriga 
kobestatud. Talvepuude kuuri 
ladumine jäi aga paremat ilma 
ootama. 

Peale tööd söödi maitsvat 
talgusuppi ning kringlit ja 
joodi glögi. Tänati talgulisi ja 
peeti edasisi plaane.

 
Hallistes Põllu tänav 5 

kinnistul vahetasid tantsu-
rühma Turel liikmed oma 
talgutel 13. mail kõrvalhoone 
katuse. Meeste tööks oli ka-
tus, naised valmistasid neile 
maitsva talgulõuna. „Kõik, 
mis plaanitud sai tehtud. Suur 
tänu kõigile abilistele!“ oli ra-
hul majaperemees Tõnu Tukk. 
Talgujuht Enn Pinsel ulatas 
igale talgulisele Talguhundi 
passi. Tõnu Tukk meenutas 
seejuures ka, et tantsurühm 
Turel algatas oma talgutradit-
siooni juba paar aastat enne 
„Teeme ära!“ talgute sündi.

MEELIS SÕERd
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HALLISTE VALLAVOLIKOGU
18. IV 2017 toimunud istungil:
• otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine Halliste valla mu-
nitsipaalomandisse kuuluvatele kinnisasjadele Elektrilevi OÜ 
kasuks;
• otsustati muuta Halliste valla põhimäärust ja määrata Halliste 
valla ametiasutuse asukohaks Leerimaja, Kulla küla, Halliste 
vald.

HALLISTE VALLAVALITSUS
12. IV 2017 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• otsustati maa riigi omandisse jätmise kohta arvamuse andmi-
ne, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ja lähiaadressi 
muutmine;
• lahendati eraisikute avaldusi  jäätmekäitluse küsimustes.

24. IV 2017 toimunud istungil:
• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• anti arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 
12. IV 2017 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja aprillikuu vajaduspõhine peretoetus 
6 perele kokku 405 €;
• lahendati sotsiaalhoolekandega seotud küsimusi;
• eraldati Annor Group OÜ-le eelarvevahenditest 1350 € tege-
vustoetust linna sauna ülalpidamiseks I poolaastal.

24. IV toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja aprillikuu toimetulekutoetus 7 taot-
lejale kokku 1645,61 €;
• lahendati sotsiaalhoolekandega seotud küsimusi;
• eraldati MTÜ-le Käetöö Koid eelarvevahenditest 400 €  
tegevustoetust;
• eraldati MTÜ-le Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R eelar-
vevahenditest 2037,60 € projekti „Tervisespordipark“ kaas- 
finantseerimiseks.

9. V 2017 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja maikuu vajaduspõhine peretoetus 5 
perele kokku 360 €;
• lahendati sotsiaalhoolekandega seotud küsimusi;
• tehti otsused 11 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks ja neile 
koha-aadressi ning sihtotstarbe määramiseks;
• otsustati lubada linnapea Ervin Tamberg 21.–27. V 2017 VOL 
esinduse koosseisus välislähetusse Moldova Vabariiki. 

oMAVALITSUSKRooNIKAT

Mõisaküla „Teeme ära!“ talgulised koristasid võsa ja tasandasid ning  
kuivendasid pinnast Linnamäe jalamil kettagolfirajal. 

Kosksillal värviti Tea Kartau (paremal) juhitud „Teeme ära!“ talgutel üle 
lipumast ja heakorrastati bussiootepaviljon ning endise koolimaja ümbrus 
suviseks külapäevaks.     

Kaarli rahvamaja ümbruses harvendati „Teeme ära!“ talgupäeval tublisti 
võsastuma tikkuvat hekki, mis veeti maja taha suurde lõkkehunnikusse.                                             

Kauaaegsed head toetajad Soome Nurmijärvi kogudusest Tuomi Hyvärinen 
(vasakul) ja Johannes Haapalainen tänuteenistusel EELK Mõisaküla kirikus.                                         

Fotod: Meelis Sõerd.

Talgulised tegid ära suure töö

Maikuu esimesel nädala-
vahetusel külastasid EELK 
Mõisaküla kogudust Soome 
Nurmijärvi koguduse vai-
mulikud ja juhatus. 

Kahe koguduse vahelised 
sõprussuhted on kestnud um-
bes kümme aastat. Nurmijärvi 
asub Soome pealinnast ca 40 
kilomeetri kaugusel ja on kas-
vava elanikkonnaga piirkond. 
Sealne luterlik kogudus on jär-
jekindlalt ja lahkelt oma edust 
pühendanud tubli osa Mõisa-
küla kogudusele. Meie kogu-
duse toetamist ja meie kiriku 
ehitamist on sõpruskoguduse 

poolt juhtinud majandusjuha-
taja Tuomo Hyvärinen. Nüüd 
aga on Tuomo Hyvärinen 
otsustanud jääda pensionile. 
Tänuks tema pühendumuse 
eest kinkisime armsale sõbrale 
kunstnik Madli Pajosi maali-
tud teose Mõisaküla kiriku ja 
Tuomo Hyvärise portreega.

Pühapäevasel jumalatee-
nistusel Mõisaküla kirikus 
jutlustas Ari Tuhkanen, kaasa  
teenis Johannes Haapalainen. 
Laulis kammerkoor Kungla.

Laupäeval tehti külaskäik 
Lätti Ruhja kogudusse, tutvu-
maks kohaliku kirikueluga. 
Ruhja laulukoor soovib 4. 

juunil laulda Mõisaküla kiri-
kuski. Tunneme rõõmu ja tänu 
lihtsaist ja sõbralikest rahvus-

vahelistest suhetest. 

ARVo LASTINg

Tänu sõpradele Soomest

Foto: Meelis Sõerd.

MÄLESTAME
HANS RIIET 

22. IV 1927 – 18. IV 2017

HILJA-VIIVI RÕIGAS 
19. XII 1935 – 2. V 2017

Halliste vallavolikogu
Halliste vallavalitsus

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

Eesti tänavusest aasta linnust 
turteltuvist käis Mulgimaal 
kõnelemas ornitoloog Thea Perm

Eestis pesitseb selle perekonna kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-
turteltuvi. Eesti Ornitoloogiaühing valis turteltuvid 2017. aasta 
linnuks, kuna need kaks liiki on ühed kõige vähem uuritud lin-
nuliigid Eestis. Pealegi on nende arvukus viimastel kümnenditel 
kõvasti kahanenud. Tuviaastal soovitakse neid linde inimestele 
rohkem tuttavamaks teha ja loodusesõprade abil neist ka rohkem 
teada saada.  

Hubasel kohtumisel kohalike linnuhuvilistega kohvitassi kõrval 
18. aprillil Õisu raamatukogus ja mai algul hulga kooliõpilastega 
Halliste kooli emakeeleklassis andis Thea Perm ka vastuse kuu-
lajaid huvitanud küsimustele. Helisalvestiselt kõlasid erinevad 
tuvihäälitsused. Meeneks sai igaüks tuviaasta kleepsu.

Thea Perm kutsus huvilisi ka Mulgimaal võimalust mööda tur-
teltuvisid jälgima ja oma leidudest ning tähelepanekutest Eesti Or-
nitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee/turteltuvi teada andma.

MEELIS SÕERd
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Foto: Enn Pinsel

Kaitseliitlase Arvo Kama juhendamisel said soovijad Mõisaküla tervise-
päeval õhupüssist märki lasta.                                                                                                                        

Halliste Noored Kotkad peavad aru, mida maha laotud varustusest matkakotti pakkida.

Südamekuu „Liigu kogu 
südamest“ raames toimus 
Mõisakülas 17.–21. aprillini 
osavõturohke tervisenädal, 
mis lõppes nädala kokku 
võtnud tervisepäevaga.  

Tervisenädala ettevõtmis-
te koordinaatori Mõisaküla 
linna sotsiaaltöötaja Marina 
Raidi andmeil registreeris 
Mõisaküla kultuurimajas või 
õhtuti spordihoones oma 
tervisenädala kepikõnni, jalg-
rattasõidu või muul moel 
liikumise kokku veerand 
tuhat inimest. Neile lisandus 
üle 120 pühapäeval 23. aprillil 
kultuurimajas korraldatud 
tervisepäeval registreerunud 
osalejat. 

Tänu lahketele sponso-
ritele-annetajatele läks kõigi 
registreerunute vahel loosi 
hulk auhindu. Peaauhinna, 
milleks olid suviste kodukan-
dipäevade kahe õhtu tasuta 
pääsmed, võitis mõisaküla-
lane Reet Lääts. 

„Käin lisaks tervisenä-
dalale ka teistel päevadel 
paaril korral nädalas kepi-

kõnnil – ikka neli või kuus 
kilomeetrit korraga. Kohtan 
siis ka teisi kepikõndijaid – 
enamasti ikka ühed ja samad 
inimesed,“ lausus peaauhin-
na võitja tervisepäeva hom-
mikuse ühise kepikõnni eel. 

„Mulle meeldib, et Mõisaküla 
kultuurimajas pakutakse nii 
mitmekülgset tegevust,“ oli 
ta rahul.

Tervisenädala ettevõtmis-
test väärib eraldi märkimist 
paarikümne osalejaga jalg-

rattaretk 19. aprilli õhtul Abja 
valda Pajumäe tallu Merike 
Andruško, Marina Raidi ja 
Pirje Usina eestvedamisel. 
Lisaks taluga tutvumisele 
said ratturid maitsta ja koju 
kaasa osta talu tunnustatud 
mahepiimatooteid.

Pühapäeval tervisepäe-
val, kui suuremad läksid 
organiseeritud kepikõnni-
matkale ja rattasõidule, lusti-
sid lapsed viilhallis batuudil. 
Kõik soovijad said kaitse-
liitlase Arvo Kama pilgu all 
õhupüssist märki lasta. Pal-
jud tervisepäeval osalejad 
kasutasid võimalust ja lasid 
kultuurimajas Urve Tehveril 
ja Tiina Kirikalil mõõta oma 
südame- ja verenäitajaid. 
Kõigile pakuti kohapeal val-
mistatud värsket tervislikku 
salatit ja teed.

Rahva rohkelt liikuma 
haaranud kevadise tervise-
nädala ja -päeva korraldasid 
Mõisaküla linna sotsiaalko-
misjon ja kultuurimaja.

MEELIS SÕERd 

Tervisenädala lõpetas tervisepäev sport

Korvpall

Mõisaküla korvpallimeeskond saavutas olyBet Rahvaliiga 
finaalturniiril teise koha.

Eesti Korvpalliliidu poolt ellu kutsutud OlyBet Rahvaliiga korv-
palliturniir harrastajatele peeti kolme piirkondliku etapina Jõhvis, 
Paides ja Harjumaal Jüris. Võitja selgitati tosina parema võistkonna 
vahelisel finaalturniiril 29. aprillil Tallinnas TTÜ spordihoones.

Oma alagrupist teisena edasi saanud Mõisaküla alistas finaal-
turniiril esmalt veerandfinaalis Kuusalu meeskonna. Poolfinaalis 
tuli vastu meeskond Urvaste/Baltic Steelarc, kus lõpusekundite 
põnevas heitluses õnnestus Mõisakülal võita ja pääseda finaali. 
Finaalis oli vastaseks RLV Massive Lääne-Virumaalt. Mäng kulges 
samuti punkt-punktiheitluses ja poolajale mindi viigiseisus. Teisel 
poolajal õnnestus vastastel korra ka suurem vahe sisse saada, 
kuid siis paar õnnestumist Mõisaküla poolelt ja vahe oli jälle 
minimaalne. Lõpp läks juba vabavisete virr-varriks ja seal olid 
Lääne-Virumaa mehed kindlamad ning mängu võit läks neile.

Teise kohaga lõpetanud Mõisaküla meeskonnas mängisid: 
Aimar Sepa (võistkonna kapten), Riho Raid, Rene Koorits, Villu 
Seepter, Meelis Rannama, Karlis Kampus, Karli Kaljula, Taavi Uke 
ja Martin Hänni.

AIMAR SEPA

Mõisaküla korvpallurid kapten Aimar Sepa (esireas paremal) eestveda-
misel saavutasid üle-Eestilisel rahvaliiga korvpalliturniiril teise koha.                                                    

Hiiumaal Kõpu küla ümb-
ruses toimus 7.-8. aprillini 
Noorte Kotkaste üleriigiline 
matkamäng, kus osalesid ka 
Halliste kotkanoored.

Matkamängule olid oo-
datud neljaliikmelised kotka-
võistkonnad vabariigi kõigist 
malevatest. Esimese katse nii 
esindusliku noorte dessandi-
ga Hiiumaal maabuda nurjas 
sügisene tuul läinud aasta 
oktoobris. Korraldajad siiski 
alla ei vandunud ja seekord 
ilmataat neid ei seganud.

Sakala ringkonda esindas 
matkamängul Halliste rüh-
ma noorte nelik koosseisus 
Edi-Johannes Mehu, Mikk 
Pinsel, Andro Künnap ja Raul 
Pinsel. Tegemist on usinate 
kotkanoortega, kel vaid har-
va mõni põnev ettevõtmine 
vahele jääb. Vabariiklikul 
üritusel osaleti esmakordselt, 
kuid põlvede värinat sellest 
polnud märgata.

Ligikaudu 7-kilomeetri-
sel matkarajal pidid poisid 
leidma üles 15 kontrollpunkti 
ning täitma teadmisi-oskusi 
proovile pannud ülesandeid. 
Selle tegevuse muutis pin-
geliseks kodus kasutatavast 

pisut erinev kaart ja rändu-
ritele kuklasse pressinud 
ajagraafik. Paremate hulka 
küll seekord veel ei jõutud, 
kuid saadi väärt kogemusi. 
Õpikust, koondustelt, inter-
netist ja laagritest korjatu 
rakendamine tempokas mat-
kamängus on omaette tarkus, 
mida saab omandada vaid 

kaasa matkates.
Korraldajate sõbralik ja 

toetav suhtumine, vahvad 
kaasvõistlejad ning mõnus 
sõõm Hiiumaa värsket õhku 
tõid matka lõpu nii kiires-
ti silme ette, et poisid lau-
sa vabatahtliku lõpujooksu 
ette võtsid. Noorte Kotkaste 
peavanema Silver Tamme 

mehine käepigistus, tunnis-
tus matkamängul osalemise 
kohta ja pakike magusat lõ-
purivistuselt kaasa saadud, 
asuti koduteele.

ENN PINSEL
NK Halliste rühma juht 

Kotkanoored matkasid Hiiumaal

Avan üle hulga aja Kulla 
leerimaja ukse. Ukse, mida 
avasin kolm aastat Halliste 
algkooli õpilasena ja paar 
aastat õpetajana. Lõhn, mis 
eeskojast vastu lööb, on 
uus. Eeskojast astun suurde 
avarasse raamatukogusaali, 
mille põrandaks on hele-
dad lauad. See ei ole enam 
vetruvate põrandatega saal-
võimla, kus omal ajal üle 
pingule tõmmatud palli-
nööri kõrgust sai hüpatud. 
Süda hõiskab, sest korda on 
saanud maja, mida mööda 

sõites ikka kahjutundega 
vaatasin.

Lahke kauaaegne töötaja 
Elve Kuningas tutvustab, 
näitab uhkusega uusi ruu-
me. Kõike ei näegi, sest on 
ju tööpäev ja ametnikud 
täidavad oma ülesandeid.

Tegelikult olen tulnud 
siia raamatuesitlusele. Raa-
matu autoriteks on meie 
enda koduvalla maailmarän-
durist näitleja Siim Maaten 
koos kauni kaasa Kaisaga.

Siim loeb alustuseks tut-
tavlikult koduse kirja sellest, 

mida tunneb süda ja näeb 
silm, kui üle pika aja taas 
astub mööda tuttavaid radu. 
Lihtne ja südamlik. 

Kohad on sisse võtnud 
umbes 30 inimest, nende 
hulgas on vallavanem Ene 
Maaten, õpetajaid, raamatu-
kogutöötajaid ja pensionäre. 
Esinejate sõnul ei ole kusagil 
nii palju kuulajaid olnud. 
Huvilised esitavad mõned 
küsimused ja vestlus saab 
hoo sisse. Kohtumisest jääb 
kõlama mõte, et ei olegi 
maist vara palju vaja – sina 

oled minu kodu ja mina olen 
sinu kodu. Meie kodu on 
teineteise juures. Nii armas! 
Soovijad saavad kaasa osta 
raamatu, millesse  toredad  
noored  inimesed pühendu-
sega autogrammi kirjutavad.

Teen tiiru veel raamatu-
riiulite vahel, vestlen tutta-
vatega ning lahkun teadmi-
sega, et see hoone, see „valla 
kodu“ on heades kätes.

ANNELI MERILA

Külaskäik Kulla leerimajja

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Erakogu

Kettagolf
Noorte kettagolfi 6-etapilise võistlussarja avaetapp toimus 22. 

aprillil Viljandi Rotary Discgolfi rajal Männimäel. Kokku osales 
21 võistlejat Halliste, Karksi, Kõpu ja Saarde vallast ning Mõisa-
külast, kes panid vapralt vastu nii konkurentidele kui heitlikele 
ilmaoludele.

12-18-aastaste arvestuses olid kolm paremat tüdrukutest 
mõisakülalased Viktoria Siigur, Helena Kook ja Iti-Marii Varik 
ning poistest Mats-Eerik Tõhk, Steven Tihomirov (mõlemad 
Karksi-Nuia) ja Andre Aasaroht (Kilingi-Nõmme). 19–26-aastaste 
arvestuses mahtusid esikolmikusse neidudest Deily Tatar ja Kris-
tiine Volens (mõlemad Halliste) ning Katariina Kask (Saarde), 
noormeestest Jüri Aaste (Karksi-Nuia), Tanel Tiirats (Halliste) ja 
Tõnu Kask (Saarde). Looduskaunil pikal rajal ootas võistlejaid 18 
korvi. Ettearvamatu ilm muutis raja läbimise aga väga raskeks. 
Õnneks oli üle poole mängu mängitud, kui ilm päris ära pööras 
ja lund tuiskama hakkas. Ei liialda, kui ütlen, et kõik raja läbijad 
olid kangelased. Sügav kummardus samuti peakohtunik Viktor 
Siigurile ja noorsootöötajatele, kes oma valla noored kohale or-
ganiseerisid.

Teine etapp toimus päikesepaistelisel 13. mail Karksi-Nuia 
kettagolfirajal. Osales 23 võistlejat. Paremad olid: 12–18-aastastest 
(tüdrukutest) Triinu-Liis Tõhk (Karksi-Nuia), Viktoria Siigur ja Iti-
Marii Varik; (poistest) Mats-Eerik Tõhk, Sander Saks (Saarde) ja 
Steven Tihomirov; 19–26-aastastest Deily Tatar ja Kristine Volens 
ning Mihkel Nuut, Kristjan Pärn (mõlemad Saarde) ja Rivo Taim 
(Mõisaküla).   Kokku toimub 6 etappi, neist 3 tuleval aastal. Viima-
sel etapil Mõisakülas selguvad lisaks etapivõitjaile ka üldvõitjad.

KAJA ÕIgUS
peakorraldaja 

Tõstmine
22. aprillil toimusid Viljandi spordihoones 2004 ja varem sün-

dinutele suurfirma ZEP meistrivõistlused tõstmises. Võistlejaid oli 
Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Järvamaalt Vargamäelt, Tartust, Tartumaalt 
Mäksast, Pärnumaalt Sindist ning Viljandist, Mõisakülast ja Abjast.

Kehakaalus -45 kg tuli võitjaks Angeelika Prants summaga 30 
kg. Kehakaalus -30 kg oli Rita Reimets teine summaga 20 kg. Samas 
kaalus poistele sai Rihard Reimets samuti teise koha 25 kiloga. 
Kehakaalus -35 kg oli Robert Seli neljas 20 kiloga. Kehakaalus -40 
kg sai Siim Luhaäär 26 kiloga viienda koha  ja kaalus -45 kg Siim 
Prants 34 kiloga neljanda koha. 

29. aprillil olid rahvusvahelised tõstevõistlused Lätis Balvis. 
Kehakaalus -56 kg oli Erik Raagmets neljas 87 kiloga ja Aivo Jüris 
kuues 83 kiloga. Kehakaalus -62 oli Teet Jüris seitsmes 120 kiloga. 
Kõik poisid parandasid oma tulemust võrreldes kuu tagasi toimu-
nud võistlusega, kuid kõige suurema arengu 25 kilo tegi Teet Jüris. 

ENN RAIESTE
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ABJA VALLAVALITSUS:

24.04.2017
1. Arutati maaküsimusi.
2. Arutati sotsiaalküsimusi vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele.
3. Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

11.05.2017
1. Arutati maaküsimusi.
2. Anti nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks.
3. Kooskõlastati puurkaevu asukoht.
4. Arutati sotsiaalküsimusi vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele.
5. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
6. Anti ehitusluba 
7. Anti kaks raieluba.

ABJA VALLAVoLIKogUS:

20.04.2017
1. Kinnitati Abja Vallavalitsuse konsolideeritud 2016. aasta  
majandusaasta aruanne.
2. Kooskõlastati Halliste Vallavalitsuse 23.03.2017 otsus nr 7  
„Nõusoleku andmine laenu võtmiseks“
3. Otsustati osalemine MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse 
loomisel.

Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on 
võimalik tutvuda  http://www.abja.ee/,  määrused on avalikustatud 

Riigi Teatajas

MÄLESTAME

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.

Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

Abja kultuurimaja tegemised 
mais-juunis

Näitused: I korruse fuajees ja väikeses saalis-mais loodusfo-
to näitus „Veretu jaht“
I korruse fuajees juunis Anneli Laasi akvarellinäitus  
„Taimemaailma väravas“      
        
21.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 7. klassi lõpuaktus.
25.05 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
26.05 kell 16.00 Abja lasteaia lõpupidu.
28.05 kell 12.00 Abja muusikakooli 4. klassi lõpuaktus. 
Kevadkontsert.
01.06 lastekaitsepäeva tähistamine
           kell 8.10 Seiklusfilm “ Labürint“ Abja kultuurimajas.
           kell 10.00 erinevad esinejad, atraktsioonid, võistlu-
sed ja palju muud põnevat lasteaia tagusel väliplatsil.
           kell 17.00 Grillfestival noortekeskuse hoovis. Üles 
astuvad kohalikud noored esinejad, karaoke, grillimine.
12.06 kell 14.00–14.30 Looduse Energia tervisetoodete 
müük.
24.06 jaanipäev lasteaia tagusel väliplatsil.
           kell 20.00 mängud lastele
           kell 21.00 seltskondlikud mängud täiskasvanutele. 
           Muusika: DJ Imre Mihhailov  

Kool jäi pooleli? Oled väljalangemisohus? Tööd ei ole 
leidnud? Lapsehoolduspuhkus hakkab läbi saama? Tahaks 
midagi, aga ei tea mida … 

Noorte Tugila on noorele vanuses 15–26, kes tahab leida 
vastuseid, aga võib-olla ei tea, kust alustada. Koos Tugila 
töötajaga võib leida muredele lahendusi ja uue väljavaate 
oma igapäevasele elule. Oluline on noor tänases hetkes, 
tema huvid ja soovid. Proovime koos leida võimalusi ja 
motivatsiooni. Noorte Tugilad teevad tihedat koostööd 
erinevate organisatsioonide ja asutustega, seega on noorel 
koos lihtsam leida ja luua vajalikke kontakte haridusasu-
tuste, tööandjatega jne. 

Mulgi Noorte Tugila töötab alates oktoobrist 2017 Abja, 
Halliste, Karksi vallas ja Mõisaküla linnas. Tugila on loodud 
Abja noortekeskuse juurde. Noorte Tugila töötaja liigub 
palju ringi, kohtub noortega neile sobivates kohtades, 
võimalikult nende elukoha lähedal – noortekeskustes, 
raamatukogudes, külamajades jne. 
Loe noorte lugusid Noorte Tugila kodulehelt https://tugila.ee/

Mulgi Noorte Tugila kontaktid:
Kerstin Rei; +372 556 0847; kerstin@abja.ee;  

https://www.facebook.com/noorsootootaja.kerstin
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste el-

luviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud 
ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte 
kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Kerstin Rei
Mulgi Noorte Tugila

Kes ma olen? Mida 
vajan? Kuidas alustada?

Sel aastal sai oma panuse 
Abja jüriöö jooksu traditsiooni 
jätkamisse anda südamenädalal 
toimunud spordiüritusel 20. ap-
rilli õhtul. Eelkooliealised jooksid 
ühe ringi ümber kultuurimaja 
ja võitja oli neist igaüks. Alg-
klassid panid teatevõistluseks 
välja seitse 5-liikmelist võiston-
da, kelledest kiireimaks osutus  
4. klassi võistkond Supermon-
keyd. Hea meel, et Karksi-Nuia 
spordikooli noored olid selles 
vanuseastmes tulnud konku-
rentsi pakkuma. Alates põhikoo-
list muutus jooksuring oluliselt 
pikemaks, võttes enda alla pisut 

üle kolme kilomeetri Abja-Paluojal kulgevaid tänavaid. Põhikooli 
osas võitis 7. klassi võistkond Kappa  ja gümnaasiumiastmes 10. 
klassi võistkond Kiiremad. Ka sel aastal sammusid rajale kõndi-
jad – kes lapsevankrit lükates, kes kepikõndi harrastades. Rada 
oli täispikkuses avatud täiskasvanud jooksjatele, kelledest meeste 
arvestuses oli parim Aimar Peterson ning ainsa naisena raja alusta-
nud ja lõpetanud Urve Birkavs. Kuigi jahe kevad oli meid sel ajal 
kõvasti kimbutamas, rõõmustas kõiki sportlasi ja korraldajaid sel 
õhtupoolikul kena päike, mis kõigil olemise rõõmsamaks muutis. 
Lisaks muidugi liikumisest saadav positiivne elamus.

Aitäh korraldajatele ning rohketele vabatahtlikele!
Tiiu Sommer

Jüriöö jooks 2017

Kohaletulnuid tervitas Abja vallavanem Peeter Rahnel.

Emadepäev on üks erili-
ne päev, kus avaldame oma 
tänu emadele, vanaemadele. 
Emadepäeva tähistatakse 
Eestis maikuu teisel püha-
päeval. Nii on iga-aastane 
tava, et sel tähtsal päeval ko-
gunevad Abja kultuurimajja, 
aasta jooksul emaks saanud 
koos perega. Abja valda sün-
dis 21 uut ilmakodanikku.

Pidul ikku kontser t i 
konfereerisid suurpäraselt 
lasteaia vanema rühma 
noormees Ramon Miikael 
Purju ja Abja kultuurimaja 

juhataja Tiiu Sommer. Ilma 
muusika ja lauluta emade-
päeval ei saa. Nii rõõmus-
tasidki Abja noortekeskuse 
väikesed solistid kontserdile 
tulnuid kaunite laulude ja 
Abja muusikakooli flöödian-
sambel instrumentaalpala-
ga. Aasta jooksul Abja valda 
sündinud uutele ilmakoda-
nikele ulatas Abja vallvanem 
Peeter Rahnel mälestuseks 
hõbelusika. Lauad olid kae-
tud kringli ja morsiga. Aitäh 
tulemast!

Ülle Rõigas

HELGA TAMM   05.02.1941–25.04.2017

Foto: Keijo Koort

Tere, armas Eesti! 

Pole Sulle juba ammu üh-
tegi kirja kirjutanud. Kuidas 
Sul läheb? Loodan, et hästi. 
Minul läheb praegu igatahes 
kenasti. Natuke kiire on see 
elutempo, kuid pole hullu. 
Nagu näed, leidsin isegi ühe 
vaba hetke, et Sulle kirjuta-
da. Tahan Sulle täna rääkida 
oma mõtetest.

Ma tegelikult isegi ei tea, 
kust alustada … Aga alusta-
me siis vist ikka heast. Ma 
tahan Sind tänada! Sa oled 
olnud tubli. Jah, ma tean, 
et Sul on olnud mustemaid 
aegu, mil oli tunne, et ongi 
parem alla anda, kuid Sa 
siiski suutsid leida endas 
selle miski, mis aitas Sind 
sealt mustast august välja. 
Ning jäädes ausaks, siis kellel 
ei oleks olnud halbu aegu. 
Ma tahan Sind kiita, et oled 
mind kasvatanud oma vaim-
suses selliseks inimeseks, kes 
ma olen praegu, mu armas 
Eesti.

Sa oled mulle palju õpe-
tanud. Sinu põllud ja metsad 
on mind õpetanud hindama 
seda, mis on minu ümber. 

Sinu lilled ja linnud ja libli-
kad on õpetanud mind näge-
ma ilu ka seal, kus esmapilgul 
ilu ei paistagi olevat. Sinu ra-
bad ja järved, sood ja laukad, 
jõed ja allikad on aidanud 
mul leida rahu ümbritsevast 
maailmast ning luua rahu 
oma sisemise minaga. Sinu 
värvid - sinine, must ja val-
ge, Sinu lipp, Sinu vapp ja 
Su hümn – nad on mulle 
näidanud, et ei ole palju 
vaja, et tunda õnnetunnet ja 
armastust, mis tuksleb ja lõõ-
mab mu rinnus Sinu vastu. 
Ning Sinu inimesed… Sinu 
omad inimesed. Su inimesi 
ei ole palju arvult, kuid neid, 
meid, on palju oma mõttelt. 
Me oleme valmis matma 
omavahelised sõjakirved, et 
võidelda ühtse rindena Sinu 
eest. Ja isegi siis kui vaenlasi 
on rohkem kui meid, me ei 
karda, sest me võitleme Sinu, 
meie kodu eest. Me võitleme 
Su vaenlaste vastu, nii kuidas 
oskame – kas harkide, han-
gude ja tõrvikutega, püssi ja 
mõõgaga, või me võitleme 
Sinu eest oma vaimuga, kui 
võtame üksteisel käest ja 
laulame sellest, millest mõt-

leme - Sinust. Su inimesed on 
omapärased ja kordumatud. 
Ma ei suudaks ette kujutada, 
kes ma oleks siis, kui mul ei 
oleks Sind, kui ma ei oleks 
Sinu inimene ning mind ei 
ümbritseks Sinu inimesed. 
Meie jaoks, kui asi on hästi, 
on kõik “normaalne”, me 
oskame kartuleid valmistada 
vähemalt kuuekümnel eri-
neval viisil ning pea pooled 
söögid sisaldavad meil hapu-
koort. Me võime une pealt 
lõpetada lause “Kui Arno 
isaga koolimajja jõudis…” 
ning “Viimse reliikvia” tsi-
teerimisega samuti hätta ei 
jää. Sinu inimestes on midagi 
seletamatut, midagi, mis 
teeb neist Sinu ja ka minu 
inimesed. Tõsi, nad on vahel 
vastikud ja mitte eriti sõbrali-
kud, kuid nad on siiski Sinu, 
MINU inimesed, ja nendeta 
ei saa, mu armas Eesti.

Järgnevat lõiku ei tahaks 
ma üldsegi mitte Sulle kirju-
tada, kuid pean selle siiski 
oma südamelt ära saama. Ma 
olen siin vahepeal mõelnud, 
mis meievahelisest suhtest 
saab. Ma olen Sulle truu 
sõber, kuid vahepeal mulle 

tundub, et Sa üritad mulle 
vaid käru keerata. Ning siis 
ma mõtlen, et ehk olekski 
parem Sinust lahti lasta ja 
otsida omale uus sõber ja 
kaaslane kellegi teise näol. 
Äkki kohtleb Austraalia või 
Kanada mind paremini? 
Jah, Sa oled teinud mulle ka 
head, kuid kas see kaalub 
üles Su vead? Tahaksin loo-
ta, et kaalub ning ma ei pea 
hakkama otsima endale uut 
seltsilist, kellega koos edasi 
minna, vaid et saan jätkata 
oma teed igavesti Sinu selt-
sis, mu armas Eesti.

Mu kallis tasane maa, kus 
asuvad mu rahu ja tasakaal, 
tahan Sulle soovida õnne 
peatse saabuva sünnipäeva 
puhul. Jõudu, jaksu ja edu-
kaid ettevõtmisi edasisteks 
aastateks, mu armas Eesti!

Loodan, et mõtled mu 
sõnade üle ning saad aru, 
mida ma tahtsin Sulle öelda. 
Kui oled endas selgusele 
jõudnud, kirjuta mulle, mu 
armas Eesti.

Sinu eestlane

Merike Voss, 11. klass
Aasta õpilane 2016/2017

Üleriigilisel sõnaloominguvõistlusel „Minu Eestile“ II koha saanud töö   

Meeleolukas emadepäev Abja kultuurimajas

Täiskasvanud meeste klassi II 
koht Fred Karu (vasakul) ja  
võitja Aimar Peterson (paremal)

Minu Eestile!
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29. aprillil toimus Abja-
Paluoja spordi- ja tervise-
keskuses järjekorras neljas 
võrkpalliturniir „Mulgi 
Pall”. Kohal olid kõik 28 
registreerunud võistkonda 
ning osalejate arvuks sai 
195 võrkpallurit, mis ka seni 
suurim.

Võistkonnad paigutati 
seitsmesse neljasesse ala-
gruppi. Peale tervitussõnu 
võis võistlus alata. Võist-
kondade järjekordne kõrge 
tase jättis playoffi ukse taha 
nii mõnegi tuntud harras-
tusteami. Õhtupoolikuks 
olid jäänud poolfinaalides 
võistlustulle Simulant vs 
Neemeco ning TÜmm vs. 
MsEesti. Esimesest poolfi-
naalist väljus võitjana Simu-
lant ning teisest TÜmm.

Finaalkohtumises läks 
vaja lausa kolme geimi selgi-
tamaks tiitlivõitjat. Tulemu-
sega 2 : 1 võitis TÜmm ning 
pälvis sellega tiitli Mulgi Pall 
2017 võitja.

Pronksimängust väljus 
võitjana Neemeco, kes alistas 
tulemusega 2 : 0 eelmisel aas-
tal pronksi võitnud MsEesti 
võistkonna.

Lõplik paremusjärjestus:
1. TÜmm (Grete Mai 

Rohtmets, Tuule Treiberg, 
Anna Zadorožnaja, Kaur 
Kattai, Silver Koni, Janno 
Õunpuu, Mihkel Nuut, Karl 
Maidle)

2. Simulant (Rein Tiisaar, 
Urmas Piik, Villu Vahter, Erki 
Tammenurm, Gerli Toomela, 
Janeli Palits)

3. Neemeco (Lidia Da-
nilova, Kerli Onno, Kened 

Aavamägi, Aleksei Povjakel, 
Mikk Lellsaar, Dmitri Vino-
gradov)

4. MsEesti
5. Abja SK/Dünamo
6. TOIVO
7. Kiisud
8. Vallatud Kurvid
9.–16. koht (TTÜ/Düna-

mo, Ahjuproff, HEH, Elva, 
Kaos, Palligäng, Liikurid.ee, 
Korralik COMBO)

17.–28. koht (Tanska, Päri 
Gäng, Pärast Vaatab, Sk Hal-
liste, Suvevolletajad, Suur 
Kaar, Varstu, RKM, Fauna, 
Super Spläsh, Combi, VK 
Üks Samm)

Kohalike võistkondade 
arvestuses oli parim seekord 
MsEesti (Timo Teearu, Heiki 

Hunt, Martin Kammer, Siim 
Anton, Kätti Allik, Airi Parv).

Autasustamine ning jä-
relpidu toimus traditsiooni-
liselt kohalikus kultuurima-
jas. Kavas traditsiooniline 
õnneloos, peaauhinnaks 
kaks Mikasa rannavõrkpalli. 
Hiljem tantsuks Udobänd, 
tuju hoidmas RetroKiirabi. 
Kirsiks tordil Eesti tippbaar-
manid näitamas end oma 
parimast küljest.

Korraldajad tänavad kõi-
ki osalenud võistkondi ning 
loodavad kõiki näha ka järg-
misel aastal!

Eriline tänu Abja Valla-
valitsusele, Abja Spordi- ja 
Tervisekeskusele, Abja Kul-
tuurimajale ning teistele 

aktiivsetele inimestele, kes 
korralduses aktiivselt kaa-
sa lõid – Imre Jugomäe, 
Mari Kahu, Riivo Roosnurm,  
Keijo Koort, Raili Juurikas, 
Tiiu Sommer, Ülle Rõigas, 
Oliver Saar.

Täname sponsoreid: 
D e v i n  ( j o o g i v e s i ) , 

4TEAMS, PopsiKöök, Abja 
Kultuurimaja, VanaMajaSõ-
ber, Goodmark, Mulgi Kõrts, 
HRM Tootmine, Oliver Saar, 
SailEstonia, COOP Abja, 
ToreTigu, A.M.Box, Abja 
Käsitöökeskus.

Harles Kiveste
Mulgi Pall peakorraldaja

Maikuu teisel pühapäeval tähistasime imelist päeva - 
emadepäeva. Ja nii nagu imelisele päevale sobilik, 

oli ilm imeliselt päikseline. Emadepäeva traditsioon pärineb 
Ameerika Ühendriikidest, kus 1907. aastal hakati ellu viima 
ideed austada emasid emadepäevaga. Kiiresti jõudis emade-
päeva tähistamine Euroopasse ja Eestis  muutus emadepäeva 
tähistamine üleriigiliseks juba 1924. aastal. Seda tähistati 
koolides, kirikutes ja seltsides. Nõukogude ajal ei soositud 
emadepäeva tähistamist ja alles taasiseseisvunud Eestis tä-
histatakse seda taas üleriigiliselt pidulike tänuaktustega ja 
riigilippude heiskamisega.

Olla ema, tähendab täielikku pühendumist lapsele või 
lastele. See on töö, mida tehakse aastaringselt 24/7. Emade 
ja isade jaoks on laste üleskasvatamine üks  elu suuremaid 
saavutusi. Emad ja vanaemad toetavad lapsi eluteel ka siis kui 
lapsed on juba suured. Ema hoolitsus ei oota lapselt vastutasu. 
Ema hool tuleb tihti ka selliselt inimeselt, kes hoolitseb kogu 
südamest nende laste eest, kes mingitel põhjustel emahoolest 
ilma on jäänud. Usun, et lapsed leidsid aega emadepäeval 
oma emasid ja vanaemasid külastada. Usun ja loodan, et nad 
leiavad ka muul ajal võimalust oma emaga koos olla. Aga 
kevadlilled metsa äärest ja maitsvad kodused pannkoogid 
olid kindlasti paljude emade pühapäevasel pidulaual.

Abja vald kinkis oma väikestele 
ilmakodanikele, kes on sündinud 
eelmisest emadepäevast selle aasta 
emadepäevani, nimelise hõbelusika. 
Hõbelusika sai enda kätte küll ema, 
kuid vanarahva ütlus: “laps sündis 
hõbelusikas suus”, tähendab ikka 
seda, et laps sündis emaarmastu-
sega. Armastust ja hoolivust meile 
kõigile!

PEETER RAHNEL

Abja lehekülg

vallavanema veerg

Õnnitleme eakaid hällilapsi

Õnnitleme lapse 
sünni puhul!

Tuuli Vaarak ja Mart Kurig 
20.04.2017 sündis tütar MERIBEL

Mulgi Pall 2017 võitja võistkond TÜmm.

Hetk etendusest „Elu on – otsast teise“ Viljandimaa teatripäeval.

Sedapuhku otsutasime 
teha kannapöörde ning võt-
ta oma repertuaari midagi 
hoopis teistsugust kui senini. 
Eesti Vabariigi sajanda sün-
nipäeva eel räägime lugu 
eestlaseks ja inimeseks ole-
misest läbi aegade. Heidame 
pilgu minevikku, vaatame 
sügavale enda sisse ning 
kiikame ka pisut tulevikku. 

Etendus „Elu on – otsast 
teise“ on publiku poolt vastu 
võetud nii naerupahvaku-
te kui ka pisaratega. Saab 
naerda, saab nutta- nagu 
elus ikka.

22. aprillil osalesime maa-
kondlikul teatripäeval Pais-
tus, kus nautisime teiste te-
gemisi ning saime ka ennast 
proovile panna. Maakond-
likul teatrivirrvarris olidki 
seekord valdavalt tõsisema 
sisuga etendused. Teatrite-
gijate pingutusi analüüsisid 
ja hindasid teatrikriitik Jaak 
Allik, näitlejast-lavastajast 
reisiguru Siim Maaten ning 
harrastustegemistega hästi 
kursis olev kultuurivankri 
vedaja Kai Kannistu. Kol-

manda Vooruse juhenda-
ja/lavastaja Kersti Sillaots 
pälvis seekordsel festivalil 
oma esimese tunnustuse 
lavastajana. 

5. mail viis meid tee-
kond Heimtali mõisa, kus 
juba viiendat korda toimus 
noorte poolt korraldatav 
heategevuslik teatri- ja muu-
sikaõhtu „Me hoolime“. Tore 
oli, et meid kutsuti juba 

teistkordselt ning  suur rõõm 
oli anda omapoolne panus 
vähekindlustatud laste kul-
tuuritegemiste toetamisse. 
Avatud silmadega ja suure 
südamega noored olid kor-
raldanud vinge sündmuse, 
millest ei puudunud tants, 
teater ega muusika. Aitäh 
teile! 

2. juunil saab Hansa-
päevade raames näha meie 
etendust Viljandis Seasaare 
Teatris ning loomulikult 
ootame juba pikisilimi Abja 
suvepäevi ning kohtumist 
oma valla teatrisõpradega. 

Abja kultuurimaja 
pensionäride näitetrupp 

Kolmas Voorus

Kolmanda Vooruse uuslavastus on 
hoo sisse saanud

MULGI PALL 2017 võitis võistkond TÜmm

LAINE PÄRN  92
META HAAMER 87
LEMBIT TIIDU 84
HELGA PRODEN 83
AHTO RIST  82
HILJA HEINSALU 82
ARNOLD URB 81
SALME RUMMI 81
ANTS ALLIKSAAR 81
MAI PEHME  81
VELLO ANSO  80
HELGI-LUULE TALV 80
TARVO TÕNISSOO 70

Foto: Kersti Sillaots

Foto: Keijo Koort
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Halliste kihelkonna mudilaste iga-
kevadine laulupäev toimus tänavu 
Mõisaküla lasteaias. 

Laulupäeval osalesid laulum-
aiad lapsed Abja, Halliste, Õisu 
ja Mõisaküla lasteaiast. Külla oli 
tulnud ka vahva Kukeke, kes kires 
esinejaid järjest lavale. Lapsed 
esitasid laule kodust, sõpradest ja 
kevadest ning igapäevastest toime-
tustest. Iga esinejat tänati kaardi, 
märgi ja maiusega. 

Laulud õpetasid lastele selgeks 
Anu Kangur Halliste, Lilli Siht 
Õisu, Aire Kattai Abja ja Kadi Kask 
Mõisaküla lasteaiast.

Peale esinemist  mängisid lap-
sed lõbusaid laulumänge ja maius-
tasid kommide ja puuviljadega.

PIRJE USIN 

Salongiõhtul Mõisaküla kul-
tuurimajas 22. aprillil oli 
külaliseks naisansambel 
Merileid Pärnust Annely 
Kuninga juhatusel kavaga 
„Armastuse valgus“.

Esitusele tulid kaunid 
armastuslaulud läbi aegade 
nagu „Ave Maria“, Valgre 
„Muinaslugu muusikas“ jt. 
Kõlas ka spirituaal ja laul ju-
mala-armastusest. Kontsert 
lõppes sombusele ilmale 
vaatamata kevadiselt ker-
gemas meeleolus, pakkudes 
kuulajailegi kaasalaulmise 
võimalust. 

Lisaks ansamblile esi-
nesid duetina ema Eve ja 
külalisena tütar Annika 
Koppel. Kava flöödipalaga 
alustanud nooruke Annika 
Koppel esitas klaveri saatel 
ka lüürilise omaloomingu-
lise laulu. Klaveril saatis 
laule Tiia Hermann. Kava 
sidus vahelepõimitud luu-
letustega ilusaks tervikuks 
Eve Koppel.

Kuulajad saalis teelau-
dades tänasid esinejaid 
sooja aplausiga. Ansambli 
juhendajale Annely Ku-
ningale – oma mantlipäri-
jale – ulatas peale kontserti 
lillekimbu endine teenekas 
Mõisaküla kultuurivedur 
Laila Hakkaja. Just tema 
oli see, kes 2009. aastal 
klaveriõpetajana Pärnu  

Vanalinna koolituskeskuses 
juures ansambli Merileid 
moodustas ja mõnda aastat 
Mõisakülast juhendamas 
käis. Sestap pälvis nüüd  
tänulilled ansamblinaistelt, 
kelle seas ka juba uusi laul-
jaid, omakorda temagi.

Väärib märkimist, et an-
samblijuhi tööst pole juba 
oma üheksandasse elu-

kümnendisse astunud Laila 
Hakkaja suutnud ometi 
loobuda. Ta leiab endiselt 
jaksu, et käia kahel korral 
nädalas bussiga Pärnus, kus 
tema juhendada on nüüd 
ansambel Rannapiigad. 

MEELIS SÕERd

Halliste valla eakateklubi 
60+ tähistas oma käesoleva 
hooaja eelviimasel peoõh-
tul 18. aprillil Uue-Kariste 
rahvamajas tujuküllaselt 
lihavõttepühi.

Lihavõttepühi, mis al-
gavad esimesel täiskuuga 
pühapäeval pärast keva-
dist pööripäeva, tuntakse 
ka ülestõusmis-, kevad-, 
kiige- ja munadepühade 
nime all. Ülestõusmispü-
hadega lõppeb 40 päeva 
kestnud paastuaeg, mil ei 
söödud liha, piimatooteid 
ega mune. Lihavõttepüha-

de ajal on kombeks kaunis-
tada tube urbades pajuoks-
te ja värvitud munadega. 
Neid kingitakse sõpradele 
ja koksitakse.

Lihavõttepühadega seo-
tud kombestikku meenutas 
60+ klubiõhtul Mulgi küla-
muuseumi perenaine Eda 
Niin. Peolaudades läkski 
kohe lõbusalt lahti kaasa 
võetud värvitud keedu-
munade koksimiseks. Tehti 
nalja, õnnitleti kevadisi 
sünnipäevalapsi ja otsustati 
korraldada klubi viimane 
pidu enne suvevaheaega 

31. mail. 
Toredat vaheldust väi-

kese peotantsukavaga olid 
taas pakkumas noorukesed 
õde-venda Klaudia Kask 
ja Kuldar Maano Umal – 
klubi 60+ liikme Astrid 
Rapi lapselapsed. Oma ke-
vadmeeleolus laule esitas 
kitarri saatel allakirjutanu. 
Tantsuks mängis klubi 60+ 
kapell, igal muusikul-lauljal 
peas kirkavärviline parukas 
kui pühademuna.

MEELIS SÕERd

Tõrva kirikus-kammersaalis 
andsid 7. mail kauni ühis-
kontserdi Mulgi segakoor 
ja Mõisaküla kammerkoor 
Kungla.

Kammerkoor Kunglalt 
Kadi Kase juhatusel kõlas 
eraldi esituses neli laulu. 
Kolm laulu laulis Mulgi 
segakoor Kristjan Õmbluse 

juhatusel. Kontserdi ava- ja 
lõpuplokis astusid lava-
le mõlemad koorid koos. 
Ühendkoori esituses kõlasid 
muuhulgas jõuliselt ja kau-
nilt Juhan Simmi „Mulgi-
maale“, Tõnis Mägi „Palve“ 
ja lõpupalana laulupeotun-
de tekitanud Miina Härma 
„Tuljak“, mida dirigeeris 

Kristjan Õmblus. Tõrva 
kontserdi kava olid koorid 
märtsis ja aprillis harjuta-
nud kahel ühisproovil Abja 
gümnaasiumis lauluklassis.

Lauljaid südamest täna-
nud võõrustajad tõdesid, et 
niisuguseid koorikontserte 
on Tõrvas harva.

Kadi Kase sõnul oli Tõr-

va kontsert kahele koorile 
ühtlasi heaks ja vajalikuks 
kooskõla harjutamise või-
maluseks seoses juuli algul 
ees ootava kümnepäevase 
ühise kontsert-reisiga Sak-
samaale.

MEELIS SÕERd

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Mõisakülas kutsus väikesi 
esinejaid lustakalt kiredes 
järjest lavale vahva kirju 
Kukeke.                                                                  

Klubi 60+ juhatuse liige Leili 
Tšernõšova tänas kingikotte üle 
andes taas kauni kavaga vaatajaid 
rõõmustanud väikesi andekaid 
peotantsijaid.                                                                                                    

Pärast ilusat kontserti Mõisakülas jäädvustas ansambel Merileid end mälestuspildile koos juhen-
daja Annely Kuninga (vasakult kolmas) ning ansambli asutaja ja algse juhendaja Laila Hakkajaga 
(paremal).                                                                                                                                                                                              

Mudilased laulsid 
Mõisakülas

Koorid esinesid Tõrvas

Klubi 60+ tähistas lihavõttepühi

Salongiõhtul lauldi armastusest

Tantsud öises vihmas
Jürikuu viimane laupäevahommik oli lauspilves, jahe ja 

vihmane. Rahvatantsijad Halliste kihelkonna segarühmast 
Turel kraamisid kappidest lagedale pidulistele tavapärased 
kilekeebid, pisut ebatavalisemad tantsujalatsid kummikute 
näol ja asendasid mõned riietusesemed oma kostüümides 
soojematega. Ega me siis kihnlastest, kes igapäevaselt omi 
rätte-seelikuid kasutavad, kehvemad ole!  

Viljandi lauluväljakule, kus rahvusvahelist tantsupäeva 
tähistav öötantsupidu toimus, oli kogunenud igati soliidne 
hulk ilmastikukindlaid tantsuinimesi. Ka huviliste ja pealt-
vaatajate kasutusse antud laulukaare alla jagus külmakart-
matut seltskonda.

Tavalisest tantsupeost erines öötantsupidu selle poolest, 
et lavastatud etteasted vaheldusid kõigile huvilistele kaasa-
löömiseks mõeldud ühiste tantsudega, kus pealtvaatajaks 
pidid jääma vaid peo juhtideks olnud Ave ja Kertu Alvre. 
Tantsijatele omase hooga edenesid nii tantsud, aeg kui vih-
masadu ja südaööks lahkusid vesiselt väljakult viimasedki 
paarid.

Meie jaoks oli tegemist pingevaba peoga, kus saime 
tantsu, tantsimist ja loodusjõudude kiusamist nautida ning 
tantsupäeva igati väärikalt tähistada.

ENN PINSEL

Tõrva kirikus-kammersaalis andsid sooja vastuvõtu teeninud täispika ühiskontserdi Mulgi segakoor Kristjan Õmbluse ja kammerkoor Kungla Kadi Kase 
(pildil) juhatusel.                                                        Foto: Uno Tisler

 Foto: Meelis Sõerd.

Õnnitleme!
Halliste valla aukodanik

SILVI SAAR   85
VAIKI GAILIT   88
SALME-HELENE HÄMARMETS 88
PILVI VANKER   87
HELJU AIDLA   85
OLEV KALDMA   83
VALVE KÄÄRA   83
AZAT IDRISSOV  75
HELLE-MAI OJASTE  75
MAIMU ÕISMETS  75
MATI OTT   75

Halliste vallavalitsus

META LUITE   93
LINDA TANI   85
VILMA RUUBEL  85
LINDA TISLER   84
ERICH POST   84
LINDA KARU   82
URVE PÕDER   82
ALEKSANDER PIHLAPUU 82
AAVO KIKAS   82
ELLE VEIKE   75
RUUDOLF PILL   75

 Mõisaküla linnavalitsus

 Foto: Meelis Sõerd.

 Foto: Pirje Usin.
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Meie kooli direktor – mitmesuguste 
huvidega inimene
Meie kooli õpilased tea-
vad, kes on Sirje Renter. 
Pole õpilast, kes poleks 
kohtunud temaga tunnis, 
vahetunnis või direktori 
kabinetis. Järgnevalt saa-
me heita pilgu tema tööle 
ja elule.

Kel leks  Te  tahts i te  
lapsena saada?

Tahtsin saada õpetajaks 
juba lapseeas. Ehitasime 
puuvirnade vahele klassitoa 
ning õpetasin meie hoovis 
elavaid lapsi. Valmistasin 
ette tunde, otsisin pilte ja 
lugemismaterjali, joonisin 
päevikuid ja vihikuid. Eriti 
meeldis mulle teha teistele 
etteütlusi ja neid parandada.

Kuidas möödusid Teie 
õpinguaastad noorena?

Olin kohusetundlik õpi-
lane, lemmikained olid eesti 
keel, kirjandus ja loodusõpe-
tus. Lugesin palju raama-
tuid, need olid siis odavad, 
kõik uued noorsooraamatud 
olid kodus olemas. Palju 
valmistas rõõmu, kui sain 
sünnipäevaks uue raamatu. 
Olin kooliajal aktiivne tüd-
ruk, tehes sporti, tantsides 
rahvatantsurühmas, lauldes 
kooris ning osaledes näi-
teringis, juhtisin tollaegset 
pioneeritööd.

Kus Te töötasite varem?
Ainuke töökoht enne 

Abja gümnaasiumisse tu-
lekut oli Tallinna ühisgüm-
naasium.

Millised olid Teie esime-
sed muljed direktori tööd 
alustades?

Tulin Abja gümnaasiu-
misse õppealajuhatajaks. 
Kahjuks juhtus nii, et pidin 
kaks korda olema direktori 
kohusetäitja ja sain teada, 
mida see töö tegelikult en-
dast kujutab. Ei tahtnud 
vastutust! Aga läks nii, et 
praegu läheb neljas aasta 
direktorina.

Kuidas kulgeb Teie iga-
päevane töö direktorina?

Olen koolimajas igal 
hommikul kell 7. Paras aeg 

on üle vaadata märkmik, 
kus kirjas mõni koosolek 
või kohtumine või lihtsalt 
planeerida päev, teha jalu-
tuskäik mööda koolimaja 
ja veenduda, et õpilaste 
tulekuks kõik korras oleks. 
Suure osa ajast võtab suht-
lemine õpetajate, õpilaste ja 
lapsevanematega. Tegelen 
koristajate, söökla ja õpi-
laskodu probleemidega. 
Tuleb täita erinevaid aru-
andeid, teha töö analüüsi. 
Igapäevase töö hulka kuulub 
meilidele vastamine, arvete 
ja käskkirjade kinnitamine. 
Jõuan ette valmistada ja ära 
anda ka viis eesti keele tundi 
nädalas. See on parim osa 
päevast. Kevadel olen mitme 
eksamikomisjoni esimees ja 
juhendan mõne õpilase ko-
duloolisi uurimusi. Aeg-ajalt 
tuleb sõita ka Viljandisse 
direktorite nõupidamisele. 
Ega aega tööpäevast üle ei 
jää! Ettekandeid  ja kõnesid 
valmistan ette kodus, samuti 
küsimusi õpilaste mälumän-
gudele.

Kas direktori töö on ras-
ke või kerge ja miks?

Eks iga töö vajab parajalt 
pingutust. Tööd peab taht-
ma teha, teisiti ei tule midagi 
head välja! Viimased aastad 
on põhirõhk gümnaasiumi 
säilitamisel, see ei ole kerge!

Kas Te olete oma tööga 
rahul?

Arvan, et olen piisavalt 
panustanud Abja gümnaa-
siumi arengusse.

Kuidas Te olete kooli 
huviringidega rahul?

Minu meelest on koolis 
piisavalt huviringe ja soovi 
korral saab neid ka juurde 
luua. Tore oleks, kui iga 
õpilane leiaks enda jaoks mi-
dagi ja pärast kooli ei viibiks 
ainult arvutimaailmas.

Millega Teile meeldib 
tegeleda vabal ajal?

Vabal ajal tuleb ennast 
koolitööst välja lülitada, 
muidu lihtsalt ei jaksa! Üks 
kord nädalas käin võimle-
mas, paar korda ujumas. 

Nüüd, kui kevad käes, sobib 
pärast tööd tunnine kepi-
kõnniring väga ära. Talvel 
on loetud päris suur virn 
raamatuid, suvel tuleb nen-
dega paus sisse, siis on aias 
palju toimetamist.

Mis on praegusel ajal 
Abja kooli suurem korda-
minek või probleem?

Oleme suutnud säili-
tada gümnaasiumi, meil 
on olemas kvalifitseeritud 
personal, oleme varustatud 
digivahenditega. Õpilaste ja 
õpetajate rahuloluuuringute 
kolme viimase aasta tule-
mused on tõusnud, see teeb 
rõõmu. Kui koolimaja vana 
osagi saab remondi käigus 
uue kuue, võime rahul olla!

Mida tahate veel lisada?
Taas on üks õppeaasta 

otsa saamas. Põhikooli ja 
gümnaasiumi lõpetajatele 
soovin keskendumist eksa-

mitele ning ootame häid ja 
väga häid tulemusi. Elu on 
kõigi võimaluste maa, tuleb 
ise olla tubli ja nutikas neid 
võimalusi ära kasutama. 
Õppida elus pole kunagi 
hilja. Ole uudishimulik, 
kogu teadmisi ja tarkust 
kogu elu! Meenuta kooli, 
kus tegid esimesed sammud 
oma tarkuseteel.

Kõik me vajame suve-
puhkust! Soovin kõikidele 
kolleegidele ning õpilastele 
päikeseküllast, merevahulist 
ja lilleõielist pikka suve, et 
leida endas taas jõudu sep-
tembris alustada. Abja kool 
on koht, kus on hea õpetada 
ja õppida!

Intervjueerisid Helina 
Prii ja Eva Rahel Viitas,  

7. klass

Abja muusikakooli 7. klassi lõpuaktus toimub 21. mail 2017 
algusega kell 12.00 Abja kultuurimajas.

Abja  muusikakooli lõpetajad:
1. Eric Ilsen   kitarr       (õpetaja Heiki Vungi)
2. Johanna Järve  flööt         (õpetaja Helmi Värk)
3. Karmen Kask   klaver      (õpetaja Tiiu Jõgi)
4. Marianne Liis Oissar klaver      (õpetaja Tiiu Jõgi)
5. Romet Gregory Subi kitarr       (õpetaja Ants Lääts)
6. Kaspar Teorein löökpillid (õpetaja Endel Purju)

Abja muusikakooli 4. klassi aktus ja kevadkontsert  
toimub 28. mail 2017 algusega kell 12.00 Abja kultuuri-
majas.

Abja muusikakooli noorema astme lõpetajad:
1. Gregor Kaasike kitarr         (õpetaja Heiki Vungi)
2. Mia-Brigitta Kommer klaver        (õpetaja Ruth Mõttus)
3. Airon Kent Lõhmus löökpillid   (õpetaja Endel Purju)
4. Ekke Rahu  kitarr         (õpetaja Heiki Vungi)
5. Sander Saarman kitarr         (õpetaja Ants Lääts)
6. Keiri Mardisoo klaver        (õpetaja Tiiu Jõgi)
7. Raul Pinsel  löökpillid  (õpetaja Endel Purju)
8. Sandra-Liisbet Lilleste    klaver        (õpetaja Olev Raal)
9. Ege-Janeteli Lepp            klaver        (õpetaja Olev Raal)

Olete oodatud meie lastele olulist päeva tähistama ja 
neid õnnitlema.

Edu ja ikka meeldiva koostöö jätkumist soovides

Heiki Vungi
Abja muusikakooli direktor

Aprillikuu viimasel pühapäeval pidas  Abja lasteteater 
Cipoliino oma 10. sünnipäeva.

Sünnipäevale kutsusime kõik noored näitlejad, kes 10 
aasta jooksul on Abja lasteteatris osalenud. Pärastlõuna hak-
kas meie praeguse etendusega „Buratiino“ . Siis meenutati 
tehtut ja vaadati üheskoos pilte. Äratundmisrõõm oli suur! 
Sünnipäev lõppes tordi söömisega.

Oli meeldiv näha endisi näiteringist osavõtjaid, keda küll 
oodatust vähem oli kohale tulnud. Noori ja väikesi näitlejaid 
on meilt läbi käinud peaaegu sada. 

Esimene teatritükk, mis 10 aastat tagasi lavale toodi, oli 
muinasjutt „Pöial-Liisi“. Need lapsed, kes siis mängisid, on 
tänaseks juba noorteks inimesteks sirgunud. 

Täname kõiki lapsevanemaid abistava käe ja hea suhtu-
mise eest! Samuti ka kultuurimaja töökaid naisi, kes alati oma 
nõu ja jõuga abiks on olnud! Aitäh!

10 aasta jooksul on Abja lasteteater Cipoliino toonud la-
vale 10 toredat etendust: „Pöial-Liisi“, „Lumekuninganna“,  
„Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“, „Nukitsamees“, „Agu 
Sihvka annab aru“, „Karlsson katuselt“, „Kardemoni linna 
röövlid“, „Cipoliino seiklused“, „Saabastega kass“ ja „Bura-
tino“.

Uute kohtumisteni!

Viive Niinemäe ja Ruth Mõttus
lasteringi juhendajad

Südamekuu  lasteaias

Ootamatult on jõudnud kätte kevad: linnukesed lendavad 
aktiivselt, lillekesed pistavad vaikselt oma õienupud mulla 
seest välja. Lapsed, kes on talvel rohkem siseruumides olnud, 
tunnevad suurt rõõmu pikemate õuepäevade üle. Südame-
kuu raames oli meil kavas mitmeid sportlikke ja tervist eden-
davaid üritusi. Südamekuud alustasime kogu lasteaia lastega 
virgutusvõimlemisega.  11. aprillil oli õuemängude päev.

18. aprillil võtsime osa Halliste kihelkonna solistide päe-
vast Mõisakülas. Meie lasteaeda esindasid Melissa Metste, 
Anna- Marita Bokmane, Ketli Steiner, Emma Teele Oole, 
Markkus Põder, Ergo Lepik, Ramon Miikael Purju, Helena 
Suurmets ja Ragne Metste. Laulud oli selgeks õpetanud 
õpetaja Aire Kattai. 

20. aprillil oli perepäev, kus olid meil külas Caabu aabitsa 
MTÜ töötajad, kes korraldasid lastele vigursõidu jalgratastel. 
Vanemad võistlesid teatejooksus ja mängisid jooksumängu.

24. aprillil oli veel jüripäeva jooks ja aprillikuu lõppes 
lasteaia 44. aasta sünnipäevaga. Siis toimus traditsiooniline 
noorte talentide kontsert.  

Kersti Künnapuu

Abja muusikakooli  lõpuaktused ja lõpetajad

Abja lasteteater Cipoliino 
pidas 10. sünnipäeva

Foto: Keijo Koort

Foto: Keijo Koort

Foto: Aita Uuk

Endised ja praegused näitlejad koos juhendajatega.

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

Kolme omavalitsuse 
infoleht ilmub kord kuus. 

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

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa tellimusi 
2017. aastaks võtavad vastu kõik Eesti postkontorid.
Ajaleht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli), so. 11 numbrit aastas. Lõuna-Mulgimaa  
(indeks 00927) jooksva kuu lehte saab tellida kuni 10. kuupäevani.

Leheeksemplar maksab 26 senti. Lehe tellimishind kolmeks kuuks on 78 senti,  
kuueks kuuks 1,56 eurot jne. Aastatellimus maksab 2,86 eurot.  

Lõuna-Mulgimaa on pdf-failina programmi Adobe Reader abil loetav ka  
internetis kohalike ajalehtede hulgast, samuti veebilehtedelt  
www.abja.ee , www.halliste.ee ja www.moisakyla.ee 

Tellige ajaleht Lõuna-Mulgimaa ja kodukandi uudised tulevad koju kätte!

KUULUTUSED
•  K a r k s i - N u i a s  a s u v 

pu idu töös tuse  e t tevõ te  AS 
Textuur otsib puidupinkidele 
operaatoreid. CV palume saata 
e-mailile textuur@textuur.ee või 
võtta ühendust tootmisjuhiga  
tel 5175 485.

• Üldehitus, katused, 
fassaadid ja viimistlustööd.  
Tel 53 529 476,  
mehitus@gmail.com 

•  Kors tnapühk i ja .  Ak t id , 
konsultatsioon, kütteseadmete 
remonttööd. Tel: +372 5557 2076. 
OÜ Mulgi Korsten.

• Kutselise korstnapühkija 
teenus Mulgimaal. Küttekollete 
ja korstnate puhastamine, aktide 
väl jastamine ja küttekol lete 
remont. Henno Sarv, tel 511 2511,  
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com

• Paistu kool ootab kõiki endisi 
õpilasi ja koolitöötajaid KOOLI 
180. SÜNNIPÄEVALE 19. augustil 
2017. Täpsem info Paistu kooli 
kodulehel.

Inkontinentsuse all mõis-
tetakse tahtmatut uriinileket 
ja võimetust seda tagasi hoi-
da. Tegemist on haigusega, 
millel võib olla üks või mitu 
põhjust. Olukorra kergen-
damiseks on olemas mitme-
suguseid uriinipidamatuse 
tooteid (mähkmed, sidemed, 
imavad aluslinad jms). 

Abja apteegist saab alates 
käesoleva aasta veebruarist 
soetada soodustingimustel 
abivahendeid – inkontinent-
sitooteid ja nahahooldusva-
hendeid. 

Pakume kvaliteetseid 
Tena ja Hartmanni uriinipi-
damatuse tooteid, näiteks 
Tena pants, Tena Slip, Tena 
Lady, Tena Men, Molinea, 
Molimed, Molicare, Sanaset 
(mähkmed, sidemed, imavad 
aluslinad).

Sealjuures ei tohiks ära 
unustada ka igapäevast 
hügieeni ja sinna juurde 
kuuluvaid nahahooldus-
vahendeid. Mähkmealust 
piirkonda tuleb hooldada 
regulaarselt õigete nahakait-
se- ja pesemisvahenditega. 
Apteegis on selleks laias 
valikus nahahooldustoo-
teid (kehapiimad, kreemid, 
vahud, šampoonid, vedel-
seebid, massaažigeelid, õlid, 
niisutatud salvrätid), mida 
on võimalik samuti riigi soo-
dustusega soetada. Juhul, 
kui momendil ei ole apteegis 
soovitut, siis saame selle järg-
miseks päevaks tellida. 

Apteeki tulles võtke pa-
lun kaasa: 1) isikliku abiva-
hendi kaart (kaardi väljastab 
Sotsiaalkindlustusamet arsti-
tõendi alusel); 2) arstitõend 

(perearst või eriarst; kuni 
18-a. laps peab võtma eriarsti 
tõendi) või rehabilitatsioo-
niplaan; 3) isikut tõendav 
dokument; 4) puuet kinni-
tav dokument (kui puue on 
määratud).

Abivahendeid on õigus-
tatud taotlema:  

kuni 18-aastane laps;
kuni 18-aastane puudega 

laps;
18–63-aastane tööealine 

isik, kellel on tuvastatud töö-
võime kaotus 40 protsendi 
ulatuses või enam;

18-aastane ja vanem puu-
dega isik enesehoolde- ja 
kaitseabivahendite ostuks;

18-aastane ja vanem töö-
ealine isik, kellel on tuvas-
tatud osaline töövõime või 
töövõime puudumine; 

vanaduspensioniealine 

(alates 63-aastastest) isik.
Soodustingimustel saab 

ühes kuus osta mähkmeid 
ja muid uriinipidamatuse 
tooteid järgmistes kogustes: 
sidemeid (imavus kuni 599 
ml) kuni 40 tk; mähkmeid 
(imavus al. 600 ml) kuni 60 tk; 
imavaid linu kuni 10 tk; naha 
pesemisvahendeid kuni 500 
ml; nahahooldustooteid kuni 
500 ml; sidemete kinnitus-
vahendeid 5 tk; peapesu-
mütse 4 tk; pesukindaid 60 
tk; niisutavad salvrätte 1 pk; 
desinfektant 250 ml.

Riik kompenseerib osali-
selt toodete hinna piirhinna 
alusel.

Kui inimesel on vaja abi-
vahendit, tuleb tal esmalt 
pöörduda oma arsti või re-
habilitatsiooniasutuse poo-
le, kes probleemi hinnates 

väljastab vajadusel vastava 
tõendi, millega tuleb pöör-
duda Sotsiaalkindlustus-
ametisse. Tõendi alusel saab 
abivajaja Sotsiaalkindlustu-
sametist isikliku abivahendi 
kaardi. Sellega saab soodus-
tingimustel inkontinentsi- 
või nahahooldusvahendeid 
soetada nüüd ka meie ap-
teegist, sest meil on sõlmitud 
Sotsiaalkindlustusametiga 
leping nimetatud abivahen-
dite müümiseks.

Kokkuvõtteks – inkonti-
nentsitooteid vajav inimene 
saab need nüüd soodustu-
sega osta ka Abja apteegist 
ja see tähendab, et jääb ära 
käik Viljandisse Inkotuppa.

AIME RIIVIK
Abja apteegi juhataja

Inkontinentsi abivahendid soodustusega ka Abja apteegis

Eesti Vähiliit juhib tähelepanu, et viimase 10 aasta vältel on haigestumus 
melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra. Mittemelanoomseid pahaloo-
mulisi nahakasvajaid diagnoositi 2014. aastal Eestis 88 mehel ning 132 naisel.

Eesti elanike sagenev reisimine päikeserohketesse riikidesse ja sealne 
mõõdutundetu päevitamine ning noorte üha tihedam solaariumi külastami-
ne on kasvatanud pidevalt nahavähki ja nahamelanoomi haigestumist. Päike-
sevalgus on oluline, et toota organismile vajalikku D-vitamiini, see on vajalik 
ka kaltsiumi imendumiseks ja luude kasvuks. Kuid päikesega liialdamine, 
sealhulgas ka kunstpäikese ehk solaariumi kasutamine, aga suurendavad 
nahavähi ja melanoomi teket, samuti kiirendab see naha vananemist, vähen-
dab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab ka erinevaid silmahaigusi. 
50-90% nahavähi juhtude põhjuseks on liigne ultraviolettkiirgus. Nahavähi 
ennetamiseks on oluline jälgida oma nahka ja muutuste korral sünnimärki-
des pöörduda kohe arsti poole. Tähtis on teada, varane haiguse avastamine 
tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muutustega alustada ravi, seda 
lihtsam see on ja seda kindlamini saab terveneda.

EESTI VäHILIIT

Haigestumus melanoomi kasvab
Raamatusõpradele

Kuigi suur osa meist on 
juba tükk aega prügi sorti-
nud, on paljudel siiski selle 
toiminguga raskusi.  

• Tagatisrahaga pakend 
(pandipakend) vii tagasi 
pakendi tagastuspunkti. Ai-
nult nii saad pakendi eest 
tagatisraha tagasi. Tagatis-
raha summad on üldised 
kõikidele pakenditele ning 
alates 1. veebruarist 2015 on 
summaks 10 senti.

• Segapakend vii segapa-
kendijäätmete konteinerisse. 
Tavaliselt on kogumispunktis 
eraldi konteiner segapa-
kendi ning ka klaaspakendi 
jaoks. Kui eraldi klaaspaken-
dikonteinerit ei ole, läheb 
klaaspakend segapakendi 
konteinerisse. Jälgi kontei-
neri märgistusi, et teada, 
mida kuhu panna. Pakendid 
saab ära anda tasuta. Paken-
dite kogumisega tegelevad 
taaskasutusorganisatsioo-
nid. Kui sa ei tea, kus asub 

lähim pakendikonteiner, 
uuri seda oma linna- või 
vallavalitsusest. Konteineri-
te asukohad saab teada ka 
taaskasutusorganisatsioo-
nide kodulehtedelt: Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon, 
Eesti Pakendiringlus, Tootja-
vastutusorganisatsioon.

• Vanapaber ja -papp 
pane vanapaberi ja -papi 
konteinerisse. Teatud ela-
mutüüpide korral (näiteks 
korterelamu juures) võib 
omavalitsus nõuda vanapa-
berikonteineri olemasolu. 
Üldjuhul saab vanapaberit 
ja -pappi ära anda tasuta 
või oluliselt odavamalt kui 
segaolmejäätmeid.

• Biolagunevad jäätmed 
komposti piisava ruumi 
olemasolu korral oma aias. 
Korteriühistutel on mõistlik 
tellida eraldi biolaguneva-
te jäätmete konteiner. Tea-
tud elamutüüpide (näiteks 
korterelamu) korral võib 

omavalitsus nõuda biolagu-
nevate jäätmete konteineri 
olemasolu.

• Aia- ja haljastusjäätmed 
komposti piisava ruumi ole-
masolu korral oma aias või 
vii jäätmejaama.

• Ohtlikud jäätmed vii 
ohtlike jäätmete kogumis-
punkti või jäätmejaama. 
Vanad ravimid saab viia ka 
apteeki.

• Ehitus- ja lammutus-
jäätmed on soovitav koguda 
eraldi: puit-, metall- ja pü-
sijäätmed (näiteks tellised) 
ning muu ehituspraht. Need 
tuleb viia jäätmejaama või 
anda üle jäätmekäitlejale. 
Ehitus- ja lammutusjäätmete 
segu üleandmisel tuleb jäät-
mekäitlejale maksta.

• Elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmed vii poodi, 
kust kavatsed osta uue toote. 
Pood peab vana seadme vas-
tu võtma, kui ostad samast 
poest uue sarnase seadme. 

Kui ei ole kavatsust uut sea-
det osta, tuleb vanad sead-
med viia lähemasse elektroo-
nikaromude kogumispunkti 
või jäätmejaama, kus neid 
vastu võetakse. Juppideks 
lammutamata seadmeid saab 
ära anda tasuta. Kui seade ei 
ole tervik, siis võidakse kü-
sida puuduva osa materjali 
eest raha.

• Romusõidukid vi i 
sama automarki müüvasse 
kauplusesse või autolam-
mutustöökotta (romulasse). 
Romusid saab ära anda ta-
suta, romulad võivad romu 
vastuvõtmisel maksta ka 
väikese summa. Nõua lam-
mutustõendit! Ainult ARK-ile 
lammutustõendi esitamisel 
kustutatakse auto registrist.

• Patareid ja akud vii 
tasuta ükskõik millisesse 
poodi, kus neid müüakse. Sul 
ei ole kohustust uut patareid 
või akut osta. Poodides on 
spetsiaalsed konteinerid pa-

tareide ja akude kogumiseks.
• Vanarehvid vii vana-

rehvide kogumispunkti. Va-
narehvid saab kõikidesse 
vanarehvide avalikesse ko-
gumispunktidesse ära anda 
tasuta, sõltumata rehvide 
kogusest. Kogumispunktid 
peavad jääma rehvide kasu-
taja elukohajärgse maakonna 
piiresse. Juhul, kui tegemist 
on aastatega kogunenud 
suurema rehvikogusega (näi-
teks veoauto koorem rehve), 
tuleks eelnevalt ühendust 
võtta mõne tootjaga (and-
med leiab probleemtootere-
gistrist), et uurida, kuhu võib 
suurema koguse viia.

Kui sul on küsimusi seo-
ses jäätmete äraandmisega, 
võta julgelt ühendust koha-
liku omavalitsusega.

Kuidas prügi sortida?

Halliste raamatukogus (Kulla leerimajas) on müügil 
Ahto Jänese raamat „Esimesed sõjajärgsed“ ja Laine 
Kivilo raamat „Saandi mõttekangas“.

Raamatukogu avatud E, T, N kl 10–17, 
K kl 10–18 ja R kl 10–16. Tel 436 3118.


