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Abja lehekülg

Abja kultuurimajal on vii-
mase kuu jooksul olnud hea 
meel vahendada kolme eriil-
melist ja suurepärast kontserti.

12. veebruaril pakkus oma 
versioone laulupidude laulu-
dest välja kitarrivirtuoos Andre 
Maaker kavaga „Minu laulu 
pidu“. Kammerlik õhtupoolik 
möödus kuulajatel küünlaval-
ge, mil oli aega mõtted lendu 
lasta ja tunda siirast rõõmu 
vahetust huumorist, millega 
Andre oma esinemist vürtsitas. 

Naistepäevaõhtune kont-
sert 8. märtsil oli oma nime 
väärt: viis RAMi taustaga mees-
lauljat ja kaunis vokaalmuusika 
ei jätnud külmaks ühtki kuula-
jat. Kavas olid peamiselt ker-
gemuusika klassikatöötlused, 

samuti konfereerisid nad oma 
ülesastumist ise, mis tõi saali nii 
mõnegi naerupahvaku. 

Kui kahe eelpoolnimetatud 
kontserdi puhul võis märkida, 
et istekohti saalis jäi ehk liigagi 
palju tühjaks, ei saa seda öelda 
13. märtsil Abja kultuurimaja 
vallutanud menuansambli Cur-
ly Stringsi „Kevadtuuri“ kohta. 
Kuna Abja-Paluoja oli ende 
tuuri lõppsihtpunkt, andsid 
nad siin ka lisakontserdi.  Rõõ-
mu kodumaistest juba armsaks 
saanud lauludest ja pillilugu-
dest tundsid ühtemoodi nii 
suured kui ka väikesed. Aitäh 
ansamblile meid külastamast 
ning tänusõnad rohkearvuli-
sele publikule!

ABJA KULTUURiMAJA

Nagu juba heaks tavaks 
saanud, kogunes vallarah-
vas iseseisvuspäeval, 24. 
veebruaril Abja kultuuri-
majja, et väärikalt tähistada 
kodumaa sünnipäeva ning 
rõõmustada koos 2015. aas-
ta kultuuri-, haridus-, spor-
di- ja noorsootööpreemiate 
laureaatidega. 

Pärast turgutavat hom-
mikukohvi oli võimalik osa 
saada elavast ajaloost: li-
nastus film „Leida Lepland 
– 45 aastat füüsikaõpetaja-
na Abja Keskkoolis“. Suur 
tänu kogukonnale oluliste 
inimeste elutöö jäädvusta-
mise eest filmi autorile Laine 
Lindvestile.

Piduliku koosviibimise 
avas kõnega vallavanem 
Peeter Rahnel. Heameel on 
tõdeda, et kontsertaktuse 
muusikalisel kujundamisel 
andsid panuse paljud valla 
allasutused oma kollektii-
vide ja esinejatega: Abja 
gümnaasiumi noortekoor 
Kadi Kase juhatusel, solistid 
Silver Kask ja Arkon Riigor,  
Abja muusikakooli õpilased 
Kaspar Teorein ja Kristjan 
Lääts, vokaalansambel VOX, 
Abja naiskoor Õbeäidsme, 
kontsertmeister Ruth Mõt-
tus. 

Päeva kõige olulisemaks 
sündmuseks oli Abja valla-
valitsuse 2015. aasta auhin-
dade üleandmine:

Rosalie Ralja – aukoda-
nik koos valla auraamatusse 
kandmise, tänukirja ja ra-

halise preemiaga pikaaegse 
ja tulemusliku Abja valla 
kultuuri ja hariduse eden-
damise eest.

Peeter Jürgenson  – valla 
auraamatusse kandmine ja 
tänukiri panuse eest Abja 
haridusellu.

Rein Mägi – valla au-
raamatusse kandmine ja 
tänukiri Eesti Looduskaitse 
Seltsi Kitzbergi-nimelise 
Abja osakonna loomise ja 
pikaajalise juhtimise eest. 
Abja mälumängu korralda-
mise eest, aktiivse osalemise 
eest Abja muuseumisõprade 
tegevuses.

Tänukirja eduka treene-
ritöö eest pälvisid Lea Lil-
lestik, Mari Kahu ja Jaanus 
Ermits, edukate ja tulemus-
like võistluste korraldamise 
eest lauamängudes Martin 

Linder.
Spordipreemiad ja tä-

nukirja teenisid välja väga 
heade tulemuste saavutami-
se eest motospordis Jaanus 
Hugo Ermits, tõstespordis 
Kädy Kampus, kergejõusti-
kus Silver Kask ja võrkpallis 
Kelli Välba.

Tänukirjad anti üle väga 
heade tulemuste eest eri-
nevatel spordialadel ning 
aktiivse tegevuse eest noor-
sootöös paljudele tegusatele 
noortele: 

Rauno Künnapuu, Elary 
Talu, Meribel Jõgi, Elyse 
Järvelaht, Kendra Kallisto, 
Ursula Kask, Meril Koha, 
Emily Lapun, Laura Adam-
son, Anette-Mirell Kallas, 
Airon Kent Lõhmus, Tambet 
Jõgi, Andre Matt, Urmet 
Sikka, Urmo Sikka, Kris-

tofer Voodla, Karl Hend-
rik Varik, Sander Saarman, 
Elisabeth Rõigas, Karmen 
Kask, Maarja Peterson, Kaisa 
Raagmets, Merili Kask, Pil-
le-Riin Lahesalu, Karmel 
Laissaar, Katriin Allik, Krete 
Allik, Karina Korell, Kristina 
Korell, Siiri Merisaar, Laura 
Tukk, Ekke Rahu, Vanessa 
Rätsep, Eva Rahel Viitas, 
Kaspar Teorein, Samantha 
Volkova, Kaili Saar. 

Maitsva suupistelaua 
valmistas ette Popsi köök 
ning meeldivas õhkkonnas 
jätkus pärast ametliku osa 
lõppu väiksemates seltskon-
dades juttu kauemakski. 

TiiU sOMMER
Abja kultuurimaja 

juhataja

vallavanema veerg
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Märtsis on tunda juba kevade hõngu. Pajupõõ-
sastel turritavad kevadekuulutajatena paju-
tibud, aga talv ja lumi on visad taanduma.

Valitsus andis riigikogule üle 10. märtsil valitsuses heaks-
kiidetud haldusreformi seaduse eelnõu. Peaminister 
rõhutas sealjuures, et: „Kuigi suurem omavalitsus ei 
garanteeri automaatselt paremaid teenuseid, on suu-
rematel omavalitsustel selge eeldus pakkuda paremaid 
teenuseid.“ 

Seda kõike on hea kuulata, kuid kahtlused jäävad. 
Kuidas ikkagi omavalitsusmudeli uuendamine aitab 
tugevdada kohalikku esindusdemokraatiat? Milles 
avaldub see, et peaministri sõnul: „Reformi tulemu-
sena saab omavalitsustest riigile tugevam partner, va-
jadusel ka keskvõimu tasakaalustaja.“ Siiamaale ei ole 
ju valitsus omavalitsusliitude arvamusi, mis koondab 
erinevate omavalitsuste seisukohti, pea millekski 
pidanud! Millest siis nüüd muutus? Omavalitsuste 
kõnelused peavad olema tehtud väga suure vastutus-
tundega. Riigikogu peab samuti olema valitsuse poolt 
esitatu suhtes terve kriitilise meelega. Seadust valitsu-
sele järele kiites lihtsalt vastu võtta on vastutustundetu.
Nädala eest lahkus meie hulgast Eesti taasiseseisvumisele 
viinud sündmustes aktiivselt ja lausa tulihingeliselt osa-
lenud Helju Kalam. Lihtne Eesti naine. Ta oli Abja Kesk-
kooli I lennu lõpetaja 1946. aastal. Ei olnud pea ühtegi 
Rahvarinde suurüritust Eestis, kus ei oleks Helju Kalam 
koos paari kolme aktiivsema ja julgema inimesega koos 
osalenud. Olgu see Tartu Aardla raudteejaamas toimu-
nud küüditatute mälestusüritus. Viljandi lauluväljakul 
toimunud  Rahvarinde suurmiiting, „Eestimaa laul“ või 
Balti kett. Abja-Paluojal toimunud koosolekutest ja pro-
testiallkirjade kogumisest võttis ta osa esirinnas. Kalam 
liitus ERSP-ga, pidas lugu Lagle Parekist ja Tunne Kela-
mist. Taasiseseisvunud Eestis lõi ta kaasa Kodutütarde ja 
Naiskodukaitse taasloomisega seotud üritustel. Mõeldes 
sellistele inimestele ja järeltulevatele põlvedele peame 
oma tegudes ja otsustes olema 
tasakaalukad ja väärikad. Peame 
talitama nii, et Eesti taasiseseis-
vumise eest võitlejad ei avastaks, 
et suures reformimistuhinas 
oleme vabas Eestis kaotanud 
kohaliku identiteedi, oleme 
kaotanud elu maal – Eestimaal.
 

PEETER RAHNEL

Abja gümnaasiumi noortekoor ja dirigent Kadi Kask.

Noored autogrammikütid ja Andre Maaker
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Rõõmu muusikast

Ikka vähem on jäänud inimesi, 
kes on 1949. a märtsiküüditamise 
üle elanud. Meil Abja vallas on 
saanud traditsiooniks koguneda 25. 
märtsi keskpäeval Kuga kaupluse 
juurde, et asetada lilli ja süüdata 
küünlad kaupluse seinal asuva mä-
lestustahvli jalamil. Kohtume ka sellel aastal kell 11.00. 
Pärast istume päevakeskusesse kohvilauda ja meenuta-
me minevikku ning miks mitte arutada ka tuleviku üle.

ANdREs RÄÄGEL

Kuuskümmend seitse 
aastat märtsiküüditamisest
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ABJA VALLAVALiTsUs  

22.02.2016 toimunud istungil:
1. anti korraldus sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetuleku-
toetuse maksmiseks;
2. anti korraldus eraisikutele nende avalduste alusel hüvitiste 
määramiseks ja maksmiseks vastavalt sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
ettepanekutele;
3. anti korraldus tugiisiku teenuse osutamiseks.

10.03.2016 toimunud istungil:
1. anti korraldus maaüksustele nimede ja sihtotstarvete määramiseks 
kinnistu jagamisel;
2. arutati eraisikute sotsiaalküsimusi, anti korraldus vajaduspõhise 
peretoetuse maksmiseks, korraldus valla eelarvest raha eraldamiseks 
huvikooli osalemistasu maksmiseks;
3. kahele eraisikule anti ehitusluba;
4. kooskõlastati puurkaevu asukoht;
5. arutati vallavalitsusele eraisikute poolt esitatud avaldusi.

ABJA VALLAVOLiKOGU

18.02.2016 toimunud istungil
1. Vallavalitsusele anti luba laenu võtmiseks.
2. Võeti vastu valla 2016. aasta eelarve.
3. Vallavalitsusele anti nõusolek tagada temast sõltuva üksuse, OÜ 
Abja Elamu, poolt projekti omaosaluse investeeringuks võetavat 
laenu;
4. Muudeti Abja Vallavolikogu varasemaid määrusi;
5. Võeti vastu otsus vallavanema korralisele puhkusele lubamiseks.

OMAVALiTsUsKROONiKA

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

MÄLESTAME
LUDMILLA PÕDER 

30.11.1947 – 15.03.2016

Õnnitleme eakaid 
sünnipäevalapsi!

Abja kultuurimaja tegemised märtsis ja aprillis

Näitused: märtsist-aprillini – „ Arvo Pärt – tuntud ja 
tundmatu“. 

31.03 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
07.04 kell 19.00 Film „Klassikokkutulek“ Pääse 3.-/2.-.
10.04 kell 10.00 maakondlik teatripäev.
11.04 kell 14.00–14.30 Altai palsami, živitsa õli ja Ortof-
lexi müük.
14.04  kell 18.30 mälumängu lõppvoor.
16.04 kell 10.00–11.00 Etheli NALJAKUU MÜÜGIPÄEV 
Müügil rahvusliku motiiviga tuunikad,seelikud,sallid, pluu-
sid, retuusid, püksid, kardiganid ja kevadmantlid. 
Lisaks värvilised sukkpüksid, bambusest retuusid, aluspesu jm.
21.04 kell 18.00 jürijooks.           

Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja 
tel 436 0055 või 5698 3806. 
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TEATED

31. märtsil kell 17.00 toimub Abja kultuurimajas Meeles-
pea klubiõhtu, kuhu on oodatud klubiliikmed, okupat-
sioonirežiimi poolt represseeritud ning Tšernobõli tuu-
makatastroofi likvideerimisel osalenud Abja valla mehed. 
Registreerida ja transpordi vajadusest teatada 
28. märtsiks tel 435 4785 või Abja päevakeskusesse. 

Abja Vallavalitsus
Abja Vallavolikogu

29. aprillil algusega kell 12 toimub Abja gümnaasiumi juures 
„Teeme ära 2016“ talgupäev.

Täpsem informatsioon järgmises lehes ja “Teeme ära 
2016“ kodulehel. 
Kõik on oodatud osalema. 

On lahkunud jälle üks inimene, kelle 
teened Eesti Vabariigi taastamisel on 
hindamatud. Kui mõtlen Abja alevi peale, 

mõtlen kohe Helju Kalami ja Pilvi Kuuma peale. 
Oli aasta 1989. Korraldasime esimest korda Eestis 
“Ikestatud rahvaste demokraatlike liikumiste 
kokkutulekut” Eestis Loodi mõisas Viljandimaal. 
Oli oodata sadakond külalist üle terve NSV Liidu. 
Oli vaja seda seltskonda toitlustada ja selle koorma 
võtsid enda peale meie ERSP liikmed Viljandimaalt, 
nende hulgas Helju ja Pilvi, mõlemad tänaseks 
lahkunud meie hulgast. Said suurepäraselt 
hakkama. Ja sellest ajast olid nad alati kohal, 
kus oli vaja midagi teha, reaalselt vaeva näha.
Meenuvad ajad kui registreeriti vabariigi kodanikke, 
suur ja pidev töö päevast päeva! Sarnaste inimeste 
tööta poleks võimalik olnud oma riigi taastamine 
ja meenutame täna suure lugupidamisega Helju 

Kalamit.

Lagle Parek

Teatame sügava kurbusega 
Eesti taasiseseisvumise eest 
tulihingelise võitleja, Naiskodukaitsja

HELJU KALAM
02.05.1925–08.03.2016

lahkumisest. 
Abja Vallavalitsus 

Abja Vallavolikogu

Kargel vaiksel talveõh-
tul võib nii mõnegi asula 
tänaval tunda kirbet lõhna 
– ei küttepuu, isegi mitte 
kateldes põletatav kivisüsi, 
rääkimata maagaasist, sel-
list lõhna ei põhjusta. See 
on eriline jäätmepõletuse 
lõhn. Veel 2007. aastal toodi 
elanike keskkonnakäitu-
mise küsitluse alusel esile, 
et keskmiselt 10 protsenti 
leibkondadest põletas prügi, 
maapiirkondades aga suisa 
30 protsenti. Uuringud ei 
ole küll andnud piisavat sel-
gust, mida täpselt ja millistes 
kogustes kodus põletatakse, 
kuid võib oletada, et alates 
paberist ja kilekottidest kuni 
üldse kõigeni, mis põleb. 
Hiljem pole sama täpsuse-
ga uuringuid tehtud, kuid 
eeldatavalt on kodune prügi 
põletamine vähenenud. See 
aga ei tähenda, et teema po-
leks ka praegu oluline. 

Arukas sordib, arutu põ-
letab

Hästi teavitatud mee-
diatarbijad on muidugi 
lugenud või kuulnud, et 
Tallinna lähedal Irus on 
suur jäätmepõletustehas, 
kus ilmatu hulk (üle 200 000 
tonni aastas) segaolmejäät-
med ja muudki põletakse 
ning sellest elektrit ja sooja 
toodetakse. Miks siis tavaini-
mene ei võiks kodus, prügi 
„tekkekohale lähemal“ jäät-
meid põletada? See on siiski 
rumal mõte, lisaks muidugi 
ka seaduserikkumine. 

Jäätmepõletustehases 
toimub jäätmete põletamine 
rangete keskkonnanõuete 
alusel, lisaks puhastatakse 
suitsugaasid kõrgtehnoloo-
giliselt ja seiratakse heitgaa-
side kvaliteeti. Nende nõue-
te täitmisel on põletamine 
ohutu. Oma kodus keegi 
selliseid tehnilisi tingimusi 
täita ei suuda ehk ka väikese 
koguse prügi ahju viska-
misega võib tekitada suurt 
kurja. Nii öelda „tavaliste 
plastide“ (plastitüübid PE, 
PP, PS) põletamisel ei saa 
tõesti tekkida raskemetalli- 
või halogeenühendid, sest 
neid elemente neis plasti-
des ei ole. Siiski tekib nen-
de mittetäielikul põlemisel 
saasteaineid, mis on kant-
serogeensed ehk vähki teki-
tavad. Tervisekaitsjate tubli 
töö tulemusel on ka laiemalt 
adutud, et tubakasuits ei ole 
ohtlik mitte pelgalt suitseta-
jale endale, vaid lähedal oli-
jatele, sest ka tubakasuitsus 
on kantserogeenseid aineid. 
Viimane aeg on mõista, et 
koduse jäätmepõletuse toss 
võib olla on veel palju kordi 
ohtlikum. 

Kõige ohtlikum mürgis-
tus võib tekkida aga siis, kui 
ahju või kaminasse satub 
plastitüüp PVC (polüvi-
nüülkloriid), mille nimi an-
nab aimu kloorisisaldusest. 
Sellise plasti põlemisel võib 
üsna väikesest kogusest 
tekkida ka dioksiine, mis 
üheti üheks ohtlikumate 
keemiliste ainete rühmaks 
on liigitatud. PVC-d ei ole 

enam laiemalt kasutusel 
pakendites, küll aga jala-
nõudes, vihmakeepides, 
töökinnastes, ehitusmater-
jalides, nagu kaablikatetes, 
põranda ääreliistudes, ka 
plastakendes ja ustes. Väike 
peotäis PVC-d ahjus võib 
tekitada mürgiseid gaase 
enamgi, kui terved suured 
tehased aasta jooksul. Mür-
gine suits hajub ümbruskon-
nas ka aeda ja põllule, tulles 
sealt inimese toiduna tagasi. 
Kaugemale hajuv saast sajab 
vihmana alla, jõudes ka 
merre. Tervisekaitsjad on ka 
hoiatanud vanema ja rasva-
sema Läänemere kala sage-
dase söömise eest – üheks 
probleemiks just dioksiinid. 
Kõik on kõigega seotud – nii 
mugav viis tundub sodist 
vabaneda seda kaminasse 
kühveldades, aga saast on 
nii lähedal kui kaugel, lõ-
puks tagasi taldrikul.

Korsten „kasvab kinni“ 
Kodusel jäätmepõletusel 

on halbu mõjusid veel, seda 
saavad täpsemalt selgitada 
igale küttekolde omanikule 
päästeametnikud ja korstna-
pühkijad. Kuna plast ja ka 
muud jäätmed ei põle tava-
lise küttekolde tingimustes 
hästi, siis koguneb igasugust 
saasta ka suitsukäiku – lõõri 
ja korstnasse. Usin prügipõ-
letaja võib nii suitsukäigu 
välimuselt kivistunud „plas-
tik-nõega“ ka ummistada, 
nii et isegi korstnapühkijad 
ei saa enam aidata. Ummis-
tuse kõige kallim lahen-

dus on uue korstna ehitus. 
Sellisel juhul on näiline 
väike kokkuhoid jäätme-
käitluskuludelt pöördunud 
kordi suuremaks kahjuks. 
Muidugi tekib ummistunud 
korstnaga ka kõrgendatud 
tuleoht, kui tuld peaks võt-
ma korstna sisemus. 

Vabane prügist – lahendu-
sed on olemas

Jäätmete osas on tege-
vusjuhis lihtne. Igal maja-
pidamisel peaks olema oma 
segaolmejäätmete konteiner 
(kohalike olusid arvestades 
võib see olla ka ühiskon-
teiner naabritega või nn 
jäätmemaja), lisaks muidugi 
liigitikogumise konteinerid, 
mis kohaliku omavalitsu-
se reeglite järgi kinnistul 
olema peavad (sagedamini 
vanapaberi- ja biojäätmete 
konteinerid). Pakendijäät-
med saab viia avalikesse pa-
kendikonteineritesse, üsna 
palju liike igas majapidami-
ses tekkivaid jäätmeid aga 
jäätmejaama. Uuri kohali-
kust omavalitsusest, millised 
jäätmete liigiti kogumise 
võimalused ja nõuded on 
sinu kodukohas, kus asub ja 
mida võetakse vastu jäätme-
jaamas, lisateavet annab ka 
veebileht kuhuviia.ee. Ahi, 
kamin ja puuküttel pliit ei 
ole jäätmekonteineri asen-
dajad. 

PEETER EEK
Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja

Ahi pole prügikonteiner
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15. veebruaril tähis-
tas koolipere sõbrapäeva. 
Päev oli täis tõelist sõprust, 
postkaarte ja magusaid 
šokolaade.

Hommikul sai iga õpi-
lane omale ühe pooliku 
südame, millele nad pidid 
paarilise leidma. Kes oli 
oma teise poole üles leid-
nud, sai kingituseks midagi 
magusat põske pistmiseks. 
Samuti töötas päev läbi sõb-
ralik postkast, mille kaudu 
sai oma kalleid sõpru kaar-
diga üllatada. Sõbralikus 
postkontoris käis sama vil-
gas töö kui jõuluvana post-
kontoris enne jõule. Kõige 
innukamad kirjasaatjad 
olid algklasside õpilased, 
kuid ka vanemad õpilased 
saatsid kirju. 

Õpilasesinduse klassi oli 
üles seatud ka südamete-
rohke fotosein, kus sai end 
koos oma sõpradega lasta 

pildistada. 
Päeva põhisündmuseks 

oli aga neljanda tunni ajal 
toimunud Playback, kus 
nägime klasside esituses 
erinevaid toredaid jäljen-
dusi. Järgi tehti nii Georg 
Otsa, Gangnam Style’i ja 
Boney M’i kui ka Põhja-Tal-

linnat, Trafficut ja Lada lau-
lu. Žürii valis välja parimad 
esitused, kelleks osutusid 
12. klass, 3. klass ja 6. klass. 
Samuti kuulutati välja ka 
iga klassi kõige sõbraliku-
mad õpilased ning lemmi-
kud õpetajad erinevates 
kategooriates. 

See tore päev tuletas 
meile kõigile meelde, kui 
tähtis on tõeline sõber ning 
kui andekad me kõik oleme 
kedagi laval jäljendama.

MERiKE VOss
 10. klass 

Eveli Allik ja Tauri Õigus 01.03.2016 
sündis tütar ANNABEL

Õnnitleme pisipere 
sünni puhul!

KODUKANDIS

  12. veebruaril toimus Tõrva kirikus-kammersaalis jär-
jekordne arvult juba kümnes Mulgimaa muusikakoolide 
ühiskontsert. Üles astusid ürituse eestvedaja Tõrva muu-
sikakooli õpilaste-õpetajate kõrval noored muusikud Abja 
muusikakoolist, Karksi-Nuia muusikakoolist ja Tarvastu 
muusika- ja kunstikoolist.

Heatasemelise esinemisega andsid oma panuse ühis-
kontserdi õnnestumisele Abja muusikakooli õpilased Eliisa 
Raal-klaver, Kaspar Teorein-ksülofon, Ursula Kask-saksofon 
ja Kristjan Lääts-klaver.

HEiKi VUNGi
Abja muusikakool

14. märtsil oli kõigil või-
malik Youtube’i vahendu-
sel näha Abja TV esimest 
saadet, mis läks eetrisse 
kell 19.00. Abja TV saated 
hakkavad kajastama koha-
likku elu ning sündmusi. 
Jagatakse infot ja muljeid juba toimunud üritustest ning 
tuuakse välja, mida uut ja põnevat lähiajal meie kodu-
vallas on tulemas. Lisaks põnevatele intervjuudele saab 
saadetes näha ka reportaaže, kus sündmuskohal on meie 
oma noored. 

ABJA TV TOiMETUs

Esmaspäeval, 15. veebruaril andsid kultuurimaja saalis 
kontserdi Abja muusikakooli klaveriõpilased. Aastate eest 
õpetaja Tiiu Jõgi poolt välja pakutud ideest, tähistada sõb-
rapäeva klaverimuusikaga, on välja kujunenud tore, elu-
jõuline traditsioon. Elevil väikesed esinejad, neid toetavad 
lapsevanemad, kaasõpilased ja õpetajad, lõid saalis tõeliselt 
sõbraliku õhkkonna, mis pakkus siirast rõõmu kõigile.

Kohtumiseni aasta pärast veebruaris!

OLEV RAAL
Abja muusikakool

Esinevad Kaspar Teorein ksülofonil, teda saadab klaveril Kristjan 
Lääts.

Tüdrukud said näidata oma kleite ja aksessuaare.

Playbackil võidutsenud 12. klassi esindus.

Abja gümnaasiumi 1.-6. klassi laulupoisid .

Foto: Viive Niinemäe

Foto: Abja muusikakool

Foto: Kristina Korell

Kes ei tahaks kanda lem-
mikkleiti ja kaunitest pärli-
test käevõrusid, sõrmuseid, 
kette, peavõrusid ja kroone. 
Just seda tegid Abja las-
teaia tüdrukud 8. märtsil, 
naistepäeval. Ega poisidki 
maha jäänud. Paljudel olid 
uhked särgid ja lipsud, ikka 
tüdrukute auks.

Käest kinni hoides viisid 
poisid oma rühma tüdru-
kud saali toolidele istuma. 
Lauldi paar laulu nagu 
„Millest on tehtud väike-
sed tüdrukud“ ja „Kaugel 
külas“ (Curly Strings). Eda-
si said tüdrukud näidata 
igaüks eraldi oma kleite ja 
aksessuaare. Populaarsed 
olid ka Elsa kleidid. Ora-
vatirtsud – nagu väikesed 
printsessid oma kotikeste, 

käevõrude, kettidega. Ka 
soengud olid teistmoodi.

Koos sorteeriti sassi läi-
nud ehete sahtleid, mõis-
tatati mõistatusi ja mängiti 

teisigi mänge. Kõige lõpuks 
oli tants, kus kõik said tant-
sida ja suu tegi magusaks ka 
veel komm.

No küll oli tore see 8. 

märts - oravatirtsude päev.

õPETAJA TiiA

8. märts – oravatirtsude päev Abja 
lasteaias

Sõbrapäev Abja gümnaasiumis

4.–5. märtsil toimus Vil-
jandimaa poistekooride 
laager Otepääl. Sellest laag-
rist võtsid osa ka Abja güm-
naasiumi 1.–6. klassi laulu-
poisid. Laululaager algas 
toreda snowtuubitamisega 
Otepää Winterplaces. Kor-
raga oli mäel 70 vahvat lau-
lulast, kes nautisid külmast 
ja tuulest hoolimata pikki 
liuge. Pärast tuubitamist 
algasid tõsised lauluproo-
vid häälerühmades. Õpiti 
laulma nelja laulu. Poisid 
olid õhtuks küll väsinud, 
kuid laulsid suure innuga. 
Esimese päeva lõpetas ühi-
ne filmiõhtu koos krõpsude 
ja limonaadiga. Ööbisime 
Otepää gümnaasiumi klas-
sides madratsitel. Kui on 
koos palju lapsi, ei taha öö-
rahu kuidagi saabuda, kuid 

lõpuks olid ka viimased 
lauljad-võitlejad väsinud 
ning saabus imeline vaikus.

Teine päev algas vigur-
jalgpalliga. Võistkonnad 
mängisid jalgpalli õhupalli-
dega. Selle võistluse võitsid 

Abja vaprad laulupoisid. 
Pärast kosutavat hommiku-
sööki algas taas laulude õp-
pimine ning koos laulmine. 
Laululaagri lõpetas ühise 
pildi ning kokkuvõtete te-
gemine. Kõikidele poistele 
meeldis laager väga ning 
järgmisel aastal lubati taas 
laagrisse kokku tulla, et har-
jutada laule laulupeo jaoks. 

Suur aitäh õpetaja Ka-
dile, tänu kellele said Abja 
poisid ja allakirjutanu nau-
tida kahte toredat päeva 
tuubitades, lauldes ja pu-
hates.

CHRisTi 
LõHMUs-ERG

Abja gümnaasiumi 
huvijuht

Viljandimaa poistekooride laager Otepääl

Mulgimaa muusikakoolide 
X ühiskontsert

Abja TV alustas!

Sõbrapäeva kontsert 
muusikakoolis  
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Eesti Vabariigi 98. aas-
tapäeva aktusel Halliste 
rahvamajas kuulutati  tänu-
väärse panuse eest Halliste 
valla edendamisel valla 
aukodanikuks Ago Libek.  
Tänavu suve lõpul täitub 
veerand sajandit Halliste 
kiriku taastamisest tema 
otsesel tööde juhtimisel, 
innustajaks legendaarne 
õpetaja Kalev Raave, kelle 
sünnist möödus 20. märtsil 
90 aastat. 

Mõndagi huvitavat oma 
elust ja tööst oli Ago Libek 
lahkelt nõus meenutama 
alljärgnevas intervjuus ka 
Lõuna-Mulgimaa lugejatele.

 
Kõik algab lapsepõlvest. 

Kas teile meenub midagi, 
mis teie lapsepõlves edasise 
elu suhtes määravaks sai?   

Olen sündinud 1942. aas-
tal Rapla kandis Hageri külje 
all. Kui nõukogude kord 
1944. aasta detsembris taas 
sisse tuli, oli mu isal kauplus 
oma majas ja Tallinnas. Sel 
ajal korjati rahvalt raadiod 
kokku, aga tema oma müü-
gil olevaid raadioid ära ei 
andnud. Leidus koputaja, 
kodus tehti läbiotsimine ja 
isa saadeti Siberi põhjapiir-
konda vangilaagrisse. Isa oli 
teadmata kadunud, kirja ega 
midagi ei tulnud. 

Maja võeti meil käest 
ära, sinna pandi kauplus ja 
külanõukogu sisse. Aga emal 
olid tagavaravõtmed, millega 
ta pääses öösel külanõukogu 
ruumidesse. Seal sai ta jälile, 
et    ka teda koos minuga 
oli juba küüti pandud ja 
taheti isale järele saata kui 
pursui naist ja poega. Siis 
ema ütles külanõukogus, et 
tal on vaja minuga Raplasse 
arsti juurde minna.   Samade 
riietega läkski ta Raplasse ja 
istus rongi peale. Türi jaa-
mas tuli rongilt maha, leidis 
elamiseks toa ja me olime 
pääsenud. See oli 1945. või 
1946. aastal. 

Märgiksin ka seda, et 
tööd on mul tulnud teha juba 
väiksest saadik. 

Kuidas oli võimalik, et 
sügaval nõukogude ajal 
Halliste sovhoosi direktori-
na avalikult Halliste kiriku 
taastamise mõtte välja käisi-
te ja hiljem ka teoks tegite?

Töötasin Hallistes sov-
hoosi direktorina 1973.–1982. 
aastani. Majandi tootmis-
hooned – loomakasvatus-
hooned, teraviljakuivatid ja 
laod – said korda tehtud ja 
nii torkasid kiriku varemed 
keset Hallistet silma. Kogu-
dus käis koos kirikust säili-
nud käärkambris, kus talvel 
külmast lõdiseti. Koguduse 

õpetajal Uibopuul oli Kullas 
oma maja. Panin majandi 
ehitusmehed sinna tööle ja 
ehitasime majja kantsli. See 
oli 1975. aastal. Samal ajal 
süvenes kiriku taastamise 
mõte. 

Enne kui kirikut hakata 
taastama, oli vaja teha arheo-
loogilised väljakaevamised 
ja ajaloouuringud. Välja-
kaevamised tegi 1978.–1980. 
aastani paari suvega kunsti-
ajaloolane Kaur Alttoa. Siis 
sai kohe tellida kirikuhoone 
taastamise projekti arhitekt 
Udo Tiirmaalt.  

Et väljakaevamisi alusta-
da, pidi kogudus kiriku Hal-
liste sovhoosile üle andma. 
Selleks pidi kirikuõpetaja 
võtma koguduse liikmetelt 
allkirjad. Sõitsime koos tema-
ga inimesed läbi, üks vanem 
naine Mõisakülast korjas 
sealsetelt inimestelt allkirjad.

Paber allkirjadega läks 
1976. aastal Tallinna ja sealt 
omakorda edasi kinnitami-
sele Moskvasse. Kogudus oli 
teinud ka kaaskirja, et nende 
võimuses kirikut päästa pole 
ja kahju oleks, kui see lõp-
likult laguneks. Moskvast 
antigi luba kirik majandi 
bilanssi võtta.

Ettenägelikult, et mitte 
kurja kaela kutsuda, tegin 
direktorina ettepaneku taas-
tada kirik rahva kultuurilise 
kooskäimise objektina, kuna 
Halliste rahvamaja oli ka 
küllalt õnnetus seisus. Ega 
sellega midagi ei muutunud: 
taastamisprojekt jäi samaks 
ja läks käiku, ainult lava ase-
mele ehitati tegelikult altar. 
Pahandusi ei tekkinud, kuna 
EKP Viljandi rajoonikomitee 
juhtkond eesotsas Valter 
Udamiga olid väga mõistli-
kud inimesed.

Miks vahetasite majan-
dijuhi ameti kirikute taas-
taja oma vastu?

Kui paberid korras, sai 
hakata Halliste kirikule ehi-
tusmaterjali koguma. Aga 
tõsistel tervislikel põhjustel 
olin ma sunnitud 1982. aastal 
direktoriametist loobuma. 
Kui Halliste kirikuõpetaja 
Kalev Raave ja EELK Kosis-
tooriumi Asjadevalitsuse ehi-
tusfirma Wunibald juhataja 
Mati Maanas minu juurde 
Polli sõitsid, olin ma teise 
grupi invaliid.  

Wunibaldil ei olnud Lõu-
na-Eestis töödejuhatajat, 
Maanas pakkus seda kohta 
mulle. Lõimegi käed ja ma 
komplekteerisin Halliste 
kiriku taastamiseks koha-
pealt vajaliku tööjõu. See 
koristamine ja müüride ma-
dalamaks võtmine, kuna üle-
mine kiht oli lahti, oli tohutu 

käsitsi must töö.  
 Wunibaldi Lõuna-Eesti 

töödejuhatajana tegin hiljem 
Paistu kirikule torniotsa. 
Karksi kiriku torn sai ära 
kindlustatud, et ta ei vajuks, 
ja ülemine kuppel sai uus 
tehtud. Kõige kiirem objekt 
oli Otepää kirik ja selle torn. 
Järgnesid Kambja ja Alatskivi 
kirik, mis oli samuti vare-
metes. 

Ise pean kõige suuremaks 
tegemiseks Karksi kiriku tor-
ni vajumise seisma panemist. 
Torni tipp oli kahe sajandiga 
2,1 meetrit tsentrumist välja 
vajunud. Pärast seda ei ole 
torn mõõtmiste andmetel 
aga enam edasi vajunud.

Karksi kiriku torniga 
seoses sai teist ka elupäästja.   

Kirikutele uue torni tege-
mine oli palju ohutum kui 
vana torni mahavõtmine. 
Vanu torne hoidis praktiliselt 
veel ainult plekk koos: kui sa 
pleki kuskilt lahti võtsid, siis 
hakkas torn kohe vajuma. Ka 
Karksi kiriku torni alla enam 
ühtki töömeest ei läinud, kui 
torn juba korra nõksti vajus. 
Nii pidin selle lõpuaugud ise 
tegema. Tellisin selleks kraa-
na, mis oli enne mind kohale 
jõudnud ja paika seatud. 

Kraanajuht oli juba pa-
nemas trosse külge, et torn 
maha tõsta. Vaatasin kohe, 
et kraana suund on selline, 
et kui ta liigutab, on terve 
torn kraanal kohe peal. Paar 
tundi tuli mehega sõimelda, 
enne kui ta hakkas aru saa-
ma, et selle koha pealt ma 
ei lase tal tõsta. Lubas ära 
minna ja kõik. Lõpuks siiski 
pani kraana paika kiriku 
löövi nurga taha. Ja nii kui 
nõksakas käis, oli terve torn 
maas kohal, kus kraana enne 
seisis. Üks palk riivas natuke 
ka kraana kabiini, aga haiget 
ei teinud. Siis tuli kraanajuht 
maha ja andis mulle käe. 
Ma ütlesin, et nüüd võid ära 
minna, torn on laiali. Küsisin 
veel, et kuipalju ma võlgnen. 
Ta vastas, et ei võlgne sentigi 
– sa päästsid minu.

Mil moel õnnestus ületa-
da kõik raskused ja Halliste 
kirik kõigest kahe aastaga 
taastada?

Varustamise tase oli Wu-
nibaldil väga tugev ja sellega 
probleeme polnud. Kiriku 
katuseks vajalikul vaskple-
kil käisin ma ise järel. Seda 
jäi kirikust ülegi ja saime 
ka Halliste kabeli katusele 
vaskpleki peale panna. Kuni 
nõukogude korra lõpuni võis 
see vaskplekk maas hunni-
kus olla – keegi ei varastanud 
seda, sest oldi hirmu all ja 
seda polnud veel ka kuhugi 
müüa. Kui see aeg lõppes, 

viidi kirikul esimese korraga 
ära vasest vihmaveetorud ja 
kangutati aknaplekke. Teise 
matsuga toodi redel ja viidi 
vihmaveetorud ära veel kõr-
gemalt. Ka kabeli katus võeti 
maha – vaskääred jäid alles, 
aga lahtine plekk viidi kõik 
minema. 

Need poisid, kes kabeli 
katuse maha võtsid, saadi 
küll teada, aga ega kokku 
kägardatud plekiga enam 
midagi teha ei olnud. Lasin 
siis kiriku vihmaveetorud 
teha terasplekist, need olid 
vana vase värvi. Teise ringiga 
viidi ka need minema – var-
gad ei saanud arugi, et see 
vaskplekk ei olnud.

Aga tööd tehti korralikult. 
Joodikuid ja hilinejaid ma ei 
sallinud. Kui kirik valmis sai, 
oli ta veel Halliste sovhoosi 
bilansis, kui majand lagunes, 
anti kirik üle konsistooriu-
mile.

Halliste kiriku taasta-
mistöödel juhtus ka üks 
õnnelik õnnetus. 

Meil oli tagant poolt külje 
pealt uksest kirikusse sisse 
ehitatud kaldtee, kust kas-
tiga šassiitraktoriga sai sisse 
sõita. Traktoriga sõitis Arne 
Putnik. Kaldtee ääre juurde 
oli   kaevatud vundamendi 
taldmiku auk. Kord sattus 
traktor liiga kaldtee äärele 
ja nii kui     enda sealt alla 
keeras, olid rattad ülespidi 
ja kabiin täpselt taldmiku 
augus, mahtudes sinna ära. 
Mehega õnneks midagi ei 
juhtunud. Ta sai end kabiinis 
ringi pöörata, aga välja ei 
saanud. Kraanamees Aasa 
Leho pidi kraananoole läbi 
akna sisse ajama. Nõnda 
sai ta tõsta traktori niipalju 
üles, et Arne kabiinist välja 
pääses. Traktoril oli ainult 
üks küljeklaas vist puru, 
muud midagi. See oli õnnelik 
õnnetus – mingi vägi hoidis.

Kuidas hindate Halliste 
kiriku taastamist tagantjä-
rele?

Halliste kiriku taastamine 
algas 1989. aasta 28. aprillil 
ja kirik sai valmis 1991. aasta 
suve lõpuks. Seda, et selles-
se aega langeb ka iseseisva 
Eesti Vabariigi taastamine 21. 
augustil 1991, ei osanud me 
siis ette näha. 

Kiriku taastamine sat-
tus õigesse aega. Laulev 
revolutsioon haaras Eesti-
maad. Inimesed tulid kiriku 
taastamisele hingega kaasa 
ja annetasid lahkelt. Nai-
sed koristasid kirikut, tegid 
heakorratöid. See oli suur 
juhuste kokkulangemine, 
saatuse tahe.

Kõik inimesed, kes olid 
Halliste kiriku valmimist 

rahaliste annetustega või 
muul moel toetanud, olid 
õpetaja Kalev Raavel kirjas. 
Kõik nad olid 1991. aasta 
jõulude eel kutsutud kiriku 
pühitsemisele, mis oli Eesti 
Vabariigi algusaastate üks 
suuremaid sündmusi.

Mis seisus on Halliste 
kirik praegu? Mida oleks 
vaja, et see jälle korda teha?

Nüüd enam nii ei ehitata 
kui siis Hallistes, et täna laod 
müüri ja homme krohvid 
lubjakrohviga. Praegu las-
takse ikka laotud müür ära 
kuivada. Ka siis oleks vaja 
olnud lasta müüril enne 
krohvimist aasta aega seista. 
Lubikrohv on ju selline, et 
kui krohvid peale augus-
tikuud, tuleb kivistumata 
krohv külmaperioodi saa-
budes maha. Hallistes ongi 
kõik lubikrohviga tehtud, 
tsementi pole krohvi sees 
tilkagi. Nii on nüüd kirikul 
kiirustamise ja lagunemise 
jälgi märgata palju. Eks ta 
paraku oli niisugune hurraa-
ehitis, sest soov oli töö kahe 
aastaga ära teha.  

Kiriku remondiks oleks 
nüüd vaja raha, suurt kraa-
nat ja mehi. Kiriku fassaad on 
endiselt tugev, aga remonti 
vajab torni tipp. Tornil tuleks 
vana krohv maha võtta. Torm 
kiskus maha ühe otsapleki 
ja see ots seisis aastaid ilma 
plekita, vesi läks alla ja krohv 
tuli maha. Plekk pandi tagasi, 
aga krohvitöö on tegemata. 
Nii et tornil on vaja krohv 
parandada, aga raha kogu-
dusel selleks ei ole. 

Kiriku taastamisel tegime 
palju ehitustöid ilma tellin-
guteta. Praegu aga ei lähe 
keegi riskima, sest järeleval-
ve on väga tugev ja trahvid 
suured. Ent tellingud on kal-
lid, näiteks Viljandi Pauluse 
kirikul läksid need maksma 
500 tuhat Eesti krooni.

Teine mure on see, et ko-
gudusel ei ole oma õpetajat. 
Hingekarjane on ikka see A 
ja O, kelle poole pöörduda ja 

kes kontakte loob. Peale Raa-
vet ei ole niisugust inimest, 
kes elu taas käimas paneks, 
Hallistes enam olnud. Ko-
guduse juhatuse haare on 
paraku väike.

Hiljem jõudsite Halliste 
mail tegutseda ka maineka 
ettevõtjana.  

2000. aastal hakkasin FIE-
na Päigiste külas rajama Oru-
Nõlvaku marjakasvatustalu 
ja seejärel naabruses vanast 
mõisaaegsest majandus-
hoonest Vana-Kariste Mõisa 
Õllekoja puhkekompleksi. 
Needki valmisid kahe aas-
taga. Vanuse ja halvenenud 
tervise tõttu ma talus aga 
juba seitse aastat enam marju 
ei kasvata ja maa on rendile 
antud. Käesolevast aastast 
lõpetasime teenuste pak-
kumise ka Õllekojas. Neli 
järelejäänud hobust ootavad 
tallis veel uut omanikku. 

Tänan oma peret, kes 
on mulle kõigis ettevõtmis-
tes aastate jooksul suureks 
toeks olnud. Abikaasa töötab 
praegu EMÜ Polli Aiandus-
uuringute Keskuses. Ka tütar 
kaitses seal doktoriväitekirja. 
Pojal on Tartus oma ehitus-
firma. Mul on kokku kuus 
lapselast ja tunnen rõõmu 
vanaisapõlvest.

Tänan intervjuu eest! 

Usutlenud 
MEELis sõERd

Tänavu nimetati Halliste valla aukodanikuks Ago Libek, kelle juhti-
misel taastati veerand sajandit tagasi Halliste kirik. Pildil on ta pere-
liikmete keskel pärast aukodaniku tiitli vastuvõtmist Eesti Vabariigi 
98. aastapäeva kontsert-aktusel Halliste rahvamajas.

Veerand sajandit tagasi taas-
tatud Halliste kiriku torn vajab 
taas remonti.         Fotod: Meelis Sõerd

Ago Libek: Halliste kiriku 
taastamine oli saatuse tahe
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Eesti Vabariigi 98. aasta-
päeva tähistati pidulikult ja 
vääriliselt ka mitmel pool 
Halliste vallas, samuti Mõi-
sakülas.

UUE-KARisTEs algas 
vabariigi aastapäeva tähista-
mine Mulgi külamuuseumis. 
Muuseumi perenaine Eda 
Niin andis üksikasjaliku üle-
vaate Uue-Kariste ja Rimmu 
vallaga seoseid omanud Eesti 
Vabaduse Risti kavaleridest. 
Nendeks olid Jaan Taklaja, 
Ants Koik ja Jaan Rink. Oma 
ettekandes toetus ta Viljandi 
muuseumi direktori Jaak 
Pihlaku kogutud andmetele. 
Sinimustvalge küünla ja lin-
diga kaunistatud lauda täitis 
päevakohane temaatiline 
raamatuväljapanek. 

Pidulikku meeleolu aita-
sid luua Mulgi rahvariietes 
näiteringi Kiiksud liikmed 
Hilve Koidla juhendamisel, 
kes esitasid rahvamuusikat 
ja poetess Elle Eha-Are värsse 
sisaldanud kauni põimiku.

Muuseumist siirduti Uue-
Kariste rahvamaja saali, kus 
olid kaetud peolauad. Püsti 
seistes lauldi esmalt Ees-
ti hümni. Ajaloominutites 
haaras saalisolijad Eesti riigi 
sünniga seotud teemadel 
kaasa mõtisklema külali-
seks olnud Halliste põhikooli 
ajalooõpetaja Arvo Lamp. 
Soojalt soovitas ta lugeda 
tutvustamiseks kaasa võe-
tud Alo Lõhmuse värsket 
ajalooraamatut „Priius, kallis 
anne“. Saali seinu ilmestas 
aastapäevateemaline pildi-
näitus. 

Tervituseks sõna võtnud 
Halliste vallavanem Ene 
Maaten kinkis rahvamajale 
uue valla lipu ja rahvusvär-
vides küünla. Selle süütamise 
au osaliseks sai Halliste valla 
aukodanik Heiki Alp. Kõlasid 
isamaa- ja koduteemalised 
laulud. Lõpuks keerutati 
klubi 60+ kapelli saatel tant-
supõrandal jalga.

HALLisTE KOOLis esi-
tasid õpilased 23. veebruari 
hommikul peale ühist hümni 
laulmist aulanurka tõmma-
tud sirmi tagant vahva nu-
kunäidendi vormis kirjanik 
Andrus Kivirähu loo „Presi-
dent kinnas“. Sellega oli sobiv 
tähistada ühtviisi nii Eesti 
riigi sünnipäeva kui ka täna-
vust üleriigilist merekultuuri 
aastat. Järgnenud kontserdis 
esinesid kooli mudilas- ja 
lastekoor, rahvatantsijad ja 
kandlemängijad.

Head pidupäeva soovisid 
kõigile Halliste vallavanem 
Ene Maaten, vallavolikogu 
esimees Andres Rõigas, Kait-
seliidu Sakala maleva Karksi 
malevkonna pealik noorem-
leitnant Ervin Tamberg ning 
kooli õpilasesinduse juht 

Silver Hermiste.
Direktor Merle Hüva tä-

nas kõiki aktusel esinenuid 
koos juhendajatega. Tänuks 
meeneid üle andes tunnustas 
ta õppeaasta kestel spordis 
ja aineolümpiaadidel koolile   
nime teinud paljusid tublisid 
õpilasi ja nende juhendajaid.

Tõotuse andsid ja kin-
nitasid allkirjaga ning said 
kaela sinise räti üheksa Enn 
Pinseli eestvedamisel koolis 
loodud noorkotkaste rühma 
liiget. Peale kontsert-aktust 
viisid nad koos Kaitseliidu 
ja valla esindajatega pärja 
Vabadussõjas langenute mä-
lestusmärgi jalamile Halliste 
kirikupargis. Seal süüdati ka 
mälestusküünlad. Tseremoo-
nia ajal seisis monumendi 
kõrval auvalves Kaitseliidu 
vahtkond.

Lõpuks paluti kõiki kooli 
sööklasse pidupäevatorti 
maitsma.

HALLisTE RAHVAMA-
JAs peetud kontsert-aktus 
algas ajalootunniga. Mere-
kultuuri aasta puhul istus 
tunniandja ajalooõpetaja 
Arvo Lamp, jalas   kalamehe-
kummikud ja peos õngeritv 
kujuteldaval kaldal, arutle-
des meie riigi sündi ja aren-
gut määranud valikute üle.

Halliste vallavanem Ene 
Maaten märkis oma aasta-
päevakõnes, et tänavu suvel 
möödub veerand sajandit 
Eesti Vabariigi taasiseseisvu-
misest. Ta rõhutas, oma riigi 

eest vastutame me kõik koos 
ja igaüks eraldi.

Vallavanem kuulutas väl-
ja tänavuse Halliste valla 
aukodaniku. Selleks on Ago 
Libek – mees, kes veel oma-
aegse Halliste sovhoosi direk-
torina algatas Halliste kiriku 
taastamise mõtte, realistina 
esialgu küll kultuurikoldena. 
Hiljem aga, raudse eesriide 
langedes, korraldas ning juh-
tis vaid kahe aastaga vareme-
test kauniks vaimutempliks 
tõusnud kiriku ehitustöid. 
Hiljem rajas ta koos pere-
ga üle Eesti hinnatud Oru-
Nõlvaku marjakasvatustalu 
ja kodumajutust pakkuva 
Vana-Kariste Mõisa Õlleko-
da puhkekompleksi Kariste 
järve maalilisel kaldal.

Aastapäevaõhtu kontsert- 
osas esinesid Halliste kooli 
laululapsed, rahvatantsijad 
ja pillimängijad. Enne ko-
juminekut palus rahvamaja 
juhataja Laine Pedaja kõiki 
saali laudadelt pakutud sün-
nipäevatorti maitsma.

õisUs kogunes kolm-
kümmend inimest 24. veeb-
ruari keskhommikul tava-
kohaselt mõisasüdamesse 
Vabadussõjas langenutele 
püstitatud mälestuskivi juur-
de. Tuldi lapsevankritki läbi 
lume lükates. Kohal olid ka 
sealkandis elavad Halliste 
valla aukodanikud Rein Tar-
kus ja Toomas Külvet. 

Riigilipukesed käes, laul-
sid mälestuskivi ees reas 

toredaid laule kodust ja ko-
dumaast Õisu lasteaialap-
sed, keda juhendas õpetaja 
Lilli Siht. Kauni päevakoha-
se luuletuse luges ilmekalt 
koolipoiss Silver Hermiste. 
Sõna võttis Halliste vallava-
nem Ene Maaten, tõdedes 
et vabaduse eest võideldes 
langenute poolt valatud veri 
ei olnud asjata.

Pole teada, millal mäles-
tuskivi, mille ühetasasele 
esiküljele on tahutud vaid 
aastaarvud „1918–1920“, 
Õisus esmakordselt avati. 
1940. aasta sügisel peideti 
kivi maasse. Välja kaevati ja 
taasavati kivi kolmveerand 
sajandit tagasi 1941. aasta 
9. juulil. 1944. aasta sügisel 
tuli see taas maasse kaevata. 
Lõplikult taasavati mälestus-
kivi, mille kavandi autor on 
teadmata, 27. oktoobril 1988. 
Avas toonase Õisu sovhoos-
tehnikumi direktor Mihkel 
Sims.

MõisAKÜLA kultuuri-
majas laulis saalitäis rahvast 
24. veebruari keskpäeval 
aastapäevapeo sissejuha-
tuseks püsti tõustes Eesti 
hümni, saatjaks kultuurimaja 
bigbänd Iivo Hakkaja juhatu-
sel. Bigbändi muusikapalad 
lõid peomeeleolu ka järg-
nevalt. Lisaks andis väikese 
kauni kontserdi isamaalises 
meeleolus Abja gümnaasiu-
mi noortekoor Kadi Kase 
dirigeerimisel, klaveril saatis 
Ruth Mõttus.

Traditsioonilises põgusas 
ajalootunnis meenutas Mõi-
saküla muuseumi juhataja 
Anu Laarmann üksikasju 
Eesti Vabariigi sümboolse eel-
käija nn Vaali vabariigi loomi-
se katsest 1905. aastal Koeru 
kihelkonnas Vaali külas. Ta 
märkis, et sarnane püüdlus 
oli sellal ärksamates peades 
mõtetes ka siin Mõisakülas.

Pidupäevakõne pidas 
Mõisaküla linnapea Ervin 
Tamberg. Ta andis üle linna-
valitsuse tänukirjad viimasel 
ajal Mõisaküla heaks silma-
paistvalt panustanutele. Tä-
nukirja pälvisid: maakonna 
2015. aasta parim noorsport-
lane Mõisaküla kooli õpilane 
Karl-Robert Karpa, kauaaeg-
ne edukas tõstetreener Enn 
Raieste, maakonna mullune 
parim kodanikuühendus 
MTÜ Käetöö Koid (juhataja 
Juta Jalakas), Viljandimaa 
2015. aasta vabatahtliku tiitli 
pälvinud päästja Alo Kirikal 
ja tunnustatud vabataht-
lik Urve Tehver, aktiivne 
kultuurielu juht, näiteringi 
juhendaja Laine Pedaja, ak-
tiivne noortejuht Kaja õigus, 
energiline linna haljastustöö-
de eestvedaja Mõisaküla Lin-
nahoolduse juhataja Margit 
Usin, kultuuriliselt aktiivne 
lasteaiaõpetaja Tiina Raba, 
tubli kodutütarde rühma 
juht Maarika siigur, aktiivne 
tervisepäevade ja täiskasva-

nute koolituste korraldaja 
Marina Raid, ühiskondlikult 
ja sportlikult aktiivse suur-
pere vanemad Eve ja Mart 
Varik, Mõisaküla 2015. aasta 
kodukandipäevade toetajad 
Andre Teenused OÜ (juhata-
ja Mait õigus), Akemal OÜ 
(juhataja Kadri Maling), Puit 
ja Mööbel OÜ (esindaja Kris-
to subi) ning EKNK Mõisa-
küla kogudus (pastor Jorma 
õigus) ja Viljandimaa 2015. 
aasta jõuluturniiri parim kä-
sipallivõistkond Mõisaküla 1 
(esindaja Rasmus Ots).

Linnavolikogu esimees 
Jorma Õigus ulatas linlaste 
nimel sinimustvalge pae-
laga köidetud roosikimbu 
linnapea Ervin Tambergile, 
kes pälvis vabariigi aasta-
päeva eel Päästeteenistuse 
medali ja Kaitseliidu Sakala 
maleva Karksi malevkonna 
pealikuna nooremleitnandi 
aukraadi.

Pidupäev kultuurimajas 
lõppes tordilauas.

Peale kontsert-aktust vii-
sid linnapea Ervin Tamberg, 
kaitseliitlane Arvo Pede ja 
muuseumi juhataja Anu 
Laarmann lillekimbu ja süü-
tasid mälestusküünla Mõisa-
küla surnuaiale Eesti Vaba-
duse Risti kavaleride kapral 
Märt Orumetsa ja reamees 
Hans Harjakase kalmule.

 
MEELis sõERd 

Tähistati Eesti riigi sünnipäeva

Vabadussõjas langenute mälestuskivi Õisu mõisasüdames kaunistati 
24. veebruari hommikul kohaliku rahva poolt lillekimpude, sinimust-
valgete lipukeste ja põlevate küünaldega.                                                    

Uue-Karistes algas Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Mulgi külamuuseumis, kus kõneles 
muuseumi perenaine Eda Niin (paremal) ja esines Uue-Kariste rahvamaja näitering Kiiksud. 

Fotod: Meelis Sõerd

Aastapäevaaktustel Halliste koolis ja rahvamajas (pildil) lugesid õpilased lavalt ette huvitavaid fakte Eesti Vabariigi 
ja Halliste valla kohta.                 Eesti Vabariigi 98. aastapäeval süütasid (vasakult) Kaitseliidu Sakala maleva 

Karksi malevkonna pealik Ervin Tamberg, Mõisaküla muuseumi juhataja Anu 
Laarmann ja kaitseliitlane Arvo Pede Mõisaküla kalmistul mälestusküünla 
Eesti Vabaduse Risti kavaleride Märt Orumetsa ja Ants Harjakase haudadel.                                                                                               

Fotod: Meelis Sõerd.
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MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
18. II 2016 toimunud istungil:
• otsustati taotleda Mõisaküla linna munitsipaalomandisse 14 
maaüksust;
• otsustati määrata Mõisaküla linna 2015. aasta majandusaasta 
aruande auditeerijaks audiitor Indrek Kruhberg;
• kehtestati määrus nr 5 „Eluasemekulude piirmäärade kehtesta-
mine toimetulekutoetuse määramisel“;
• kehtestati määrus nr 6 „Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse 
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“;
• kehtestati määrus nr 3 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“;
• tehti muudatusi linnavolikogu määrustes;
• võeti vastu Mõisaküla linna 2016. aasta eelarve kogumahuga 1 
133 874 €;
• võeti teatavaks linnapea ja linnavolikogu esimehe info.

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
9. II 2016 toimunud istungil:
• otsustati korraldada lihtmenetlusega e-hange Pärnu tn 45 hoone 
rekonstrueerimistöödeks;
• otsustati korraldada lihtmenetlusega e-hange lauaarvutikomp-
lektide ja sülearvutite kasutusrendile võtmiseks;
• määrati ja maksti välja veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus 
kokku 540 €;
• lahendati korraldatud jäätmeveo, hoolduse ja täiendavate sot-
siaaltoetuste maksmisega seotud taotlusi.

8. III 2016 toimunud istungil:
• otsustati eraldada I poolaasta tegevustoetust 1350 € Annor Group 
OÜ-le linnasauna majanduskulude katteks;
• otsustati sõlmida töövõtuleping Telia Eesti AS-ga – lauaarvuti-
komplektide ja sülearvutite kasutusrendile võtmiseks korraldatud 
lihthanke eduka pakkujaga;
• otsustati sõlmida töövõtuleping AS-ga Pärlin – Pärnu tn 45 hoo-
ne fassaadi rekonstrueerimiseks korraldatud lihthanke eduka 
pakkujaga;
• otsustati määrata Mõisaküla linnas tänavate teenindamiseks vaja-
liku transpordimaa suurused ja maksustamishinnad ja kehtestada 
tänavate teenindamiseks olevatele maaüksustele koha-aadressid;
• määrati ja maksti välja märtsikuu vajaduspõhine peretoetus 
kokku 495 €.

OMAVALiTsUsKROONiKAT

ANDOR-OLARI ILISON 
3. X 1951 – 11. II 2016

MAIE HUNT 
8. III 1940 – 24. II 2016

LINDA SEILER 
14. VII 1928 – 15. III 2016

VIKTOR KELLI 
1. lX 1954 – 14. II 2016

JUHAN KÕPP 
17. V 1958 – 28. II 2016

Halliste vallavalitsus

Mõisaküla linnavalitsus

MÄLESTAME

HALLISTE VALLAVOLIKOGU
29. II 2016 toimunud istungil:
• muudeti volikogu 24. IX 2014 määrust nr 17 „Riigi poolt rahastatava 
raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamise kord Halliste vallas“;
• muudeti volikogu 27. V 2015 määrust nr 10 „Toimetulekutoetuse 
määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
• muudeti volikogu 25. VI 2015 määrust nr 11 „Tugiisikuteenuse 
osutamise kord“;
• kehtestati valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord;
• kehtestati sotsiaalkorteri eraldamise ja kasutamise kord;
• otsustati vallavanema puhkusele lubamine;
• muudeti volikogu 25. VIII 2010 otsust nr 21 „Vallavara otsustuskor-
ras ja enampakkumise teel võõrandamine ja hindade määramine“;
• otsustati vallavanemale töötasu määramine;
• võeti teisel lugemisel vastu Halliste valla 2016. aasta eelarve.  
 
HALLISTE VALLAVALITSUS
22. II 2016 toimunud istungil:
• lahendati korraldatud 
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• vaadati läbi täiendusettepanekud valla 2016. aasta eelarvele.

Foto: Meelis Sõerd.

Käitugem tuleohtu ennetavalt

Möödas on jõulud ja 
aastavahetus, saabumas aga 
kevad, mil lume alt sulab 
välja kuluhein. Mõlemad 
on päästjatele aasta ühed 
tuleohtlikumad perioodid.  
Abja-Paluoja päästekoman-
do tublide päästjate tänu-
väärset tegevust tuleohu 
ennetamisel jm. tutvustab 
alljärgnevas intervjuus ko-
mando pealik Aimar sikka.

  
Mida ja kus olete teinud 

kampaania „Kodu tuleohu-
tuks“ käigus?

Meie komando teeb ko-
dukülastusi Karksi, Halliste 
ja Abja valla territooriumil. 
Kahe eelneva aasta jooksul 
külastasid meie komando 
mehed kokku 299 kodu.  
Mõisaküla linnas on ko-
dude külastamise ja tule-
ohutusalase nõu andmise 
enese õlule võtnud  kohalik 
vabatahtlik päästekoman-
do. Mõisaküla vabatahtliku 
komando liikmed on käinud 
meie andmetel 40 kodus.

Kui paljudesse kodu-
desse on teil kavas jõuda 
tänavu?  

Tänavu oleme koman-
dole seadnud eesmärgiks 
külastada Abja, Halliste 
ja Karksi vallas kokku 200 
kodu. Seoses toimunud 
tahmapõlengutega oleme 

kodukülastusi teinud ka 
talvel, kuid aktiivsemalt 
hakkame kodusid külas-
tama alates aprillist kuni 
novembri lõpuni. Kodukü-
lastustele eelnevalt paneme 
üles teavituslehed külas-
tuse toimumise kohta ning 
lepime kokku elamispinna 
omanikega. 

Meid on võimalik ka 
kutsuda nii enda koju kui 
ka tuleohutusalaselt mitte-
korrektselt käituva naabri 
poole, samuti vanemate ja 
vanavanemate juurde tu-
leohutusalast nõu andma. 
Seda saab teha päästeala 
infotelefoni 1524 kaudu või 
helistades otse Abja-Paluoja 
päästekomandosse telefonil 
436 0112.

Lisaks kodude tuleohu-
tusalasele nõustamisele tee-
me ennetustööd ka lasteae-
dades ja koolides vastavalt 
koolituste „Tulest targem“  
ja „Tean tulest“ nimetuse all. 

Millised tuleohutusala-
sed puudused on kodusid 
külastades ilmnenud?  

Tihti näeme küttema-
terjali ebaõiget ladustamist 
küttekollete läheduses, la-
gunenud ja mittetöökorras 
olevaid küttekoldeid. On 
kodusid, kus leiame suit-
suanduri mitte laest, kus 
on tema õige koht meie 
elu päästmiseks, vaid hoo-
pis kusagilt kapi pealt või 
riiulist. Problemaatilised on 
ka kodud, kus tarvitatakse 
rohkesti alkoholi ja suitse-
tatakse. Päris tihti on puudu 
nõuetekohane, küttesüstee-
mi puhastamist professio-
naalse korstnapühkija poolt 
tõendav tšekk.

Harilikult anname sel-
leks, et elupinnad oleksid 
tuleohutumad, kodukü-
lastustel inimestele nõu ja 
aitame otsese nõustamise 
kaudu mõista just nende 
elupaigas varitsevaid ohte. 
Suitsuanduri puudumise 

korral paigaldame suitsuan-
duri, mitmel korral oleme 
vahetanud suitsuanduris 
oleva tühja patarei uue vas-
tu. Püüame leida parimad 
lahendused ohtude eemal-
damiseks ja tõsta inimeste 
tuleohutusalast teadlikkust.  

Kuidas reageerite, kui 
inimesed ettenähtud täht-
ajaks puudusi likvideeri-
nud pole?

Nõustame ja juhime ini-
meste tähelepanu avastatud 
puudustele ning nende endi 
käitumisele, mis võivad 
põhjustada tuleõnnetuse. 
Kui aga inimene tõesti ei 
tee nõustamisel juhitud 
puuduste likvideerimiseks 
midagi ning käitub ennast 
ja teisi tuleohtu seadvalt, 
jõuab info tuleohutusjärele-
valve inspektoriteni. Nemad 
võivad juba välja kirjutada 
trahvi.

Päästjate teine tähtis 
töövaldkond on puhkenud 
tulekahjude kustutamine.  

Möödunud 2015. aas-
tal reageeris Abja-Paluoja 
päästekomando 152 korral 
erinevatele päästesündmus-
tele. Enamus väljasõitudest 
jäi meie oma Viljandimaa 
piiridesse, kuid mitmel kor-
ral  käisid meie komando 
mehed abis ka Pärnu- ja Val-
gamaal toimunud õnnetuste 
likvideerimisel. Kui eelnevat 
aastat iseloomustada, siis 
õnneks suuri põlengud ei 
toimunud. Võib tõdeda, et 
meie aktiivne ennetustöö 
on kandnud vilja, inimesed 
on teadlikumad ja käituvad 
ohte ennetavalt.

Kas teie komandol on 
kogu vajalik tehnika ja 
varustus olemas?

Varustuse suhtes me 
hetkel ei kurda. Saame läh-
tuvalt komando võimeku-
se tasemest meile pandud 
ülesannetega olemas olevat 
varustust kasutades pak-
kuda päästeteenust piisa-

valt hästi. Lootus on, et kui 
järgmisel aastal Päästeamet 
täiendab oma tehnikaparki 
uute paakautodega, õn-
nestub meil välja vahetada 
oma praegune, sellel aastal 
pool sajandit vanaks saanud 
paakauto.

Kas komandohoone on 
nüüd lõplikult valmis?

Oktoobrist  jaanuari 
keskpaigani kestsid meie 
komandohoones remondi-
tööd, mille käigus soojustati 
ja renoveeriti hoone fassaad, 
vahetati aknad ja kogu hoo-
ne sisemine elektrisüsteem 
ning remonditi hoone ol-
meruumid. Torni fassaadile 
lisati Abja valla toel   kella 
tabloo, mille paigaldamine 
on saanud bussijaama liini-
bussile kiirustavate inimeste 
poolt  heakskiidu. 

Hoone omanik Riigi 
Kinnisvara AS investeeris 
hoone renoveerimisse 171 
000 eurot. Ehitustöid teostas 
Postipoisi OÜ ja projekteeris 
aktsiaselts RTG Projektbü-
roo. Renoveerimistööd veel 
täielikult lõppenud ei ole, 
töödega jätkatakse ilmade  
soojenedes ja kuivenedes.

Mida soovite öelda kok-
kuvõtteks?

Tahaksin panna inimes-
tele südamele käituda ohte 
ennetavalt: jälgida, et nende  
kodus oleks tuleohutusala-
selt kõik korras ning sama 
ohutu oleks ka nende naab-
ritel, vanematel, sugulastel 
ja sõpradel. Kindlasti peaks 
olema laes suitsuandur, küt-
tekolded korras ja küttesüs-
teemid hooldatud. Soovitan 
inimestel testida oma ko-
dust tuleohutust veebilehel: 
www.kodutuleohutuks.ee.

Tänan intervjuu eest!

Küsitlenud 
MEELis sõERd

Halliste vallasekretär on 
Kaisa-Karoliina Kokk

Alates 1. veebruarist 2016 
töötab Halliste vallasekretäri 
ametikohal Kaisa-Karoliina Kokk. 
Ta on 2015. aasta suvel lõpetanud 
Tartu ülikooli ja omandanud 
õigusteaduse magistrikraadi.

Vallasekretär võtab kodanikke 
vastu Halliste vallamajas (Halliste 
alevik Viljandi mnt. 20) esmas-
päeviti ja neljapäeviti kella 9–12 
ja 13–16.

Kontaktandmed: tel 436 3175, e-post kaisa@halliste.ee 
või vald@halliste.ee . 

 HALLisTE VALLAVALiTsUs

saame tuttavaks

Kruvikeeraja käes, kinnitas Abja-
Paluoja päästekomando pealik Aimar 
Sikka järjekordsel kodukülastusel 
Hallistes vilunult toalakke suitsu-
anduri.                                       

MTÜ MTÜ Mõisaküla Kultuuriseltsil on olnud unistus 
tuua Mõisaküla linna kino. 

Mitme projektiga, samm-sammult on jõutud tulemuseni 
ja unistus on saanud reaalsuseks.

Nüüdseks on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) 
Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) toel  kultuuriselts 
soetanud vajalikud vahendid selleks, et Mõisaküla linnas 
saaks kinos käia.

MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts osales KOP sügiseses 
taotlusvoorus projektiga „Efektiivne Mõisaküla – 3D kino 
peab saama!“. Projekti abiga soetati videoprojektor, ekraan, 
Blu-Ray mängija ja 30 paari 3D prille.

Rõõmus uudis Mõisaküla linna ja kogu piirkonna ela-
nikele on, et Mõisakülas ei saa lihtsalt kino, vaid 3D kino.

KOP abiga on kultuuriselts samm-sammult soetanud 
toolid, helipuldi ja vajalikud vahendid kino vaatamiseks. 
Nüüd, kus kinoga algus tehtud, jääb üle vaid edasi areneda, 
veelgi võimalusi laiendada ja uusi ideid ellu viia.

3D kino peab saama!
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HALLisTE KiRiKUs 
• 20. III kl 14 Kalev Raa-
ve 90. sünniaastapäevale 
pühendatud jumalateenis-
tus. Kaastegev kammer-
koor Kungla. Avatud an-
netuskarp Kalev Raavele 
mälestuspingi valmista-
miseks. Võimalik ka teha 
pangaülekanne AS SEB 
Panka EELK Halliste Püha 
Anna koguduse kontole 
EE881010302007156001 
märksõnaga “pink”.

HALLisTE 
RAHVAMAJAs 
• 8. IV kl 18 kasutatud as-
jade turg. Riiete ja asja-
de vastuvõtt tööpäeviti kl. 
10–16 (hiljem kokkuleppel 
telefoni teel). 
• 30. IV kl 19 Halliste valla 
taidlejate kevadkontsert. 
Pärast tants ansambli saatel. 
Info tel 525 6049.

MõisAKÜLA 
KULTUURiMAJAs 
• 23. III kl. 18 teatriõhtu. 
Viljandi Pensionäride Ühen-
duse näiteringi etendus 

„Mats von Kartohvel“. 
Pääse 3 €. 
• 7. IV kl 11 Miksteatri 
etendus „Nähtamatu poiss“. 
Pääse 2 €. 
• 16. IV kl 10 buduaariturg. 
Tule ostma, müüma ja va-
hetama. Kohapeal müügil 
rahvuslikus stiilis rõivad. 
• 6. V kl 19 teatriõhtu. Ind-
rek Taalmaa A. Kivirähu 
monokomöödias „Sinised 
kilesussid jalas“ 
• 11.–21. IV liikumisnädal 
– erinevad tegevused iga 
päev. 24. IV kl 11–15 tra-
ditsiooniline tervisepäev. 
Info tel 525 6049.

UUE-KARisTE 
RAHVAMAJAs 
• 11. IV kl 16 kabe- ja 
maleturniiri lõpetamine. 
• 21 .  IV  k l .  18  k lub i 
60+ naljakuuõhtu koos 
k ü l a l i s t e g a  L ä t i s t . 
Oodatud ka uued liikmed. 
Info tel. 5344 8905.

Kuhu minna

Foto: Meelis Sõerd.

Klubi 60+ tähistas naistepäeva
Uue-Kariste rahvama-

jas tegutsev Halliste valla 
nooruslikke eakaid ühen-
dav klubi 60+ tähistas 8. 
märtsil osalejaterohkelt ja 
heatujuliselt rahvusvahelist 
naistepäeva.

Rahvamaja kaminasaali 
mahtus peolaudadesse ligi 
kolmkümmend inimest. 
Peoõhtu algas meespere ter-
vituslauluga naistele. Klubi 
60+ juhatuse liige Heiki 
Alp andis igale daamile 
üle roosiõie. Rahvusvaheli-
se naistepäeva tähistamise 
traditsiooni tekkelugu mee-
nutas juhatuse liige Leili 
Tšernõšova.

Päevakohaste lõbusate 
lavasketšidega astus pub-
liku ette kohalik näitering 
Kiiksud, kes esines sooja 

vastuvõttu pälvides ka mõni 
päev hiljem rahvamaja nais-
tepäevapeol. Lilleõie koos 
õnnitlustega võtsid vastu 

klubi liikmetest möödunud 
kuu sünnipäevalapsed. 

Maitsti peotorti, kõlasid 
ühislaulud ja keerutati jalga 

klubi kapelli saatel.

MEELis sõERd

Koolihoov täitus lumememmedega
 Halliste põhikooli pere 

kasutas veebruarilõpu su-
lailmu koolimaja esisele 
haljasalale puust aabitsaku-
ke ümbrusse vahvate lume-
memmede püstitamiseks.

Direktor Merle Hüva 
üleskutsel meisterdasid 
lapsed 25. märtsil kehalise 
kasvatuse ja tööõpetuse 
tundide ajal valmis kokku 
kaheksateist toredat lume-
memme. Lumepallid vee-
retati mitmelt poolt vapralt 
rassides koolimaja ette ja 
tõsteti kätepaaride ühisjõul 
üksteise otsa. Kõige vägeva-

mad pallid, millest valmis 
enam kui paari meetri kõr-
gune lumemees, aitas paika 
veeretada ja tõsta õpetaja 

Leo Liiber. Suuremate kõr-
val olid hoolsalt tegevuses 
ka väiksemad lapsed õpetaja 
Milvi Kulli juhendamisel.

Sütest said pähe silmad 
ja ette nööbid, direktor Mer-
le Hüva kodust kaasa too-
dud porganditest ninad ja 
kuivanud puuokstest harali-
sed juuksed. Oma valminud 
meistritööde ees tehti pärast 
ka lõbusad ühispildid.

 Silma rõõmustasid aa-
bitsakukega seltsinud lume-
kujud mitu päeva, enne kui 
sulailm kevadet kuulutades 
memmed vähehaaval kössi 
vajutas ja porgandininad 
eest lumme kukutas. 

MEELis sõERd

Hallistes tegutsevad noorkotkad
“Kinnitan ausõnaga, an-

nan pühaliku tõotuse teha 
kõike, mis minu võimuses, 
et täita oma kohust Eesti 
isamaa ees, igal ajal aidata 
oma ligimest, ustavaks jääda 
noorkotkaste seadustele ja 
nende järgi tegutseda. Olen 
alati valmis!”

 See lühike tõotus, mille 
üheksa julget poissi Halliste 
põhikooli aulas toimunud 
Eesti Vabariigi 98. aastapäe-
va tähistamise aktusel selge 
häälega ette lugesid, kuulu-
tas, et koolis tegutseb nüüd 
Kaitseliidu eriorganisatsioo-
ni Noored Kotkad rühm. 
Tõotuse lugejate rivi olnuks 
pikem, kui kevad-talvine 
haigestumiste laine poleks 
üht osa mehepoegi mõneks 
ajaks tõvevoodisse surunud. 

 Sakala Noorte Kotkaste 
maleva pealik Riho Rei, ju-
hatuse liige Antonina Eek 
ja nende ridade kirjutaja 
õnnitlesid vastseid noori 
kodumaa patrioote, ulatasid 
neile tähtsa tunnistuse ning 
seadsid kaela sinise kaelaräti. 

Täiskasvanud mundrikand-
jate ja vallajuhtidega koos 
siirdusid noorkotkad aktuse 
lõppedes Vabadussõjas lan-
genuile  Halliste kiriku parki 
püstitatud ausamba juurde 
austust avaldama.

 Noored Kotkad toime-
tasid Halliste koolis varem-
gi, kuid poiste sirgumine 
meesteks ja eestvedajate 
ajanappus tõid tegevusse 
pausi. Kuigi Sakala maleva 
kaitseliitlased on ümberkau-
du Eesti taasiseseisvumise 
järel alati olemas olnud, jul-
ges neist vaid Jaanus Ermits 
muude kohustuste kõrval 
noorte innustamise mõneks 
ajaks enda õlule võtta. Seda 
aega koolis ja vanemate hul-
gas mäletatakse! Möödunud 
aasta oktoobris alustasime 
uuesti.

 Oleme jõudnud käia 
koos vanemate ja sõpradega 
sügiseses laagris Lilli lasketii-
rus, Paistu koolis jõululaag-
ris, Kärstna lahingumängul 
ning isegi Kaitseliidu meistri-
võistlustel suusatamises Teh-
vandi keskuses. Loomulikult 

pidime suure hulga tallama-
terjali riviharjutustel oma ja-
lanõudelt ära kulutama ning 
hääle kähedamaks karjuma. 
Klassiruumis, harjutusvälja-
kutel ja metsas on avastamist 
ootamas veel mäekõrgune 
hulk tarkusi, mis vajalikud 
nii kodumaa kui ka sõprade 
ja koduste kaitsmiseks igasu-
guste äparduste eest. 

Muidugi ei jäta sinirätiga 
poisid hooletusse õppimist, 
näitekunsti, rahvatantsu, 
pillimängu ja muid meel-
divaid tegemisi. Kui miski 
tõepoolest väiksema tähe-

lepanuga leppima peab, siis 
olgu nendeks telekas, arvu-
ti ning muud n-ö nutikad 
nuhtlused!

 Koos noorkotkastega 
loodan, et meie sõpradel, 
vanematel, kooli- ning val-
larahval ja kaasvõitlejatel 
Sakala malevas jätkub edas-
pidigi head toetavat vaimu 
meie tiibadele. Täname kõiki 
seniseid toetajaid ja abilisi 
kogu südamest!

ENN PiNsEL 
NK Halliste rühma pealik, 

kaitseliitlane

LEHTE HUNT   90
HELENE KUTTI   90
ELMAR LEPIK   87
EHA NÄREP   86
MAIMO KUNINGAS  86
RIHARD ORG   86
LEMBIT-MART TOOMSALU   84
AINO RANG   81
VILJAR UUS   81
JULIUS ALP   80
ASTA OTTEP   70
ANNE NÕMMIK   70

Halliste vallavalitsus

 LEHTE KOSLINSKY  93
ELLI TOOMAST   91
ILJA-AINOLA LUHASAAR   91
IRMA JÕUMEES   87
NIINA REBANE   84
EDUARD STAŠKEVITŠ  84
NIINA ŽUKOVA   82

Mõisaküla linnavalitsus

õiENdUs
Eelmise lehenumbri esiküljel haldusreformiteemalises 

ülevaates ja loo juures oleva foto all on Karksi vallavolikogu 
revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber ekslikult märgitud voli-
kogu aseesimeheks, kelleks tegelikult on Tarmo Simson. Samas 
kirjutises on Karksi vallavalitsuse liige Alli Laande ekslikult 
märgitud volikogu liikmeks.

Toimetaja Meelis Sõerd palub vabandust.

 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamise kontsert-aktusel Halliste kooli 
aulas andsid üheksa vastset noorkotkast vandetõotuse, said tunnistuse ja 
kaela rukkilillevärvi räti. Pärast tehti ühispilt koos rühmapealik Enn Pinseli 
(taga vasakul) ja Sakala Noorte Kotkaste maleva pealiku Riho Reiga.

Kui lumememmed valmis said, tegid tublid ehitajad nende taustal ka lõbu-
said fotojäädvustusi.

Rahvarohkel naistepäevapeol Uue-Kariste rahvamajas kinkis klubi 60+ juhatuse liige Heiki Alp (3. paremalt) 
meespere poolt igale õrnema soo esindajale roosiõie.                      

Foto: Enn Pinsel

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

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

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.

KUULUTUSED
• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. 

Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine 
ja küttekollete remont. Järjekorrad lühikesed.

Henno Sarv tel 511 2511; e-post: henno.sarv@gmail.com

• Abja kultuurimajas L 9. IV kl 10–11 ja Mõisaküla 
kultuurimajas kl 12–13 rahvusliku motiiviga tuunikate, 
pluuside, retuuside, pükste, kardiganide, mantlite aprillikuu 
OSTUPÄEV. MÜÜGIL UUED MUDELID!  
Tooteinfo: www.ethel.ee

Lisaks SUKKPÜKSTE KAMPAANIA 2=3; bambusest 
retuusid (8 €) ja aluspesu (2,5 €); puuvillased dressipüksid 
(9–10 €). 

 

LEADER-meetme taotlusvoorude avamine Mulgimaa Arenduskoja 
tegevuspiirkonnas aastal 2016 

Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, 
Tarvastu, Viljandi vallas, Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad ettevõtjad, 
mittetulundusühingud (MTÜ), kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA). 

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor II meetmele, „Külakeskkonna ja kogukonna 
arendamine“. Taotleda saavad MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust 
antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 25 000 eurot 
taotlusvooru kohta. 

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor III meetmele, „Paikkonna omapära ja 
konkurentsivõime tugevdamine“. Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd (sh kohalik 
tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 
60% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 30 000 eurot taotlusvooru 
kohta.  

29. august – 16. september 2016 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse 
arendamine“. Taotleda saavad  tegutsevad ettevõtjad. Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot 
ja maksimumsumma 50 000 eurot. Toetust antakse kuni 60 %  abikõlblike kulude maksumusest.  

III meetme koostööprojektide taotlusvoor on avatud 1. märts – 31. detsember 2016 a. 
Koostööprojektitoetuse taotluse saab esitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevusgrupina. 

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud 
ühisprojektid.  Info taotlemisega seonduva kohta on  MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel 
http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-taotlejale-2014-2020/. 
Taotluste esitamine  elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna kaudu.  
Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline konsultatsioon. 
II ja III meetme taotluste hindamise tähtaeg on 13. juuli 2016 ja I meetme taotluste hindamise 
tähtaeg on 16. detsember 2016. 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda 
arenduskoda@mulgimaa.ee
Telefon: +372 5303 8361 
 

 

Tänavu võtab Erametsa-
keskus Natura 2000 eramet-
samaa toetuse taotlusi vastu 
4.–22. aprillini. 

Toetuse eesmärk on 
kompenseerida erametsa-
omanikule looduskaitseliste 
piirangute tõttu saamata 
jäävat tulu Natura 2000 er-
ametsamaal.

Toetustaotluse saab kõi-
ge kiiremini ja mugavamalt 

esitada e-PRIA portaalis 
(epria.pria.ee/epria). Nii on 
ka kindel, et esitatud saab 
õige taotluse vorm ja õige 
metsaala kaart. E-PRIAsse 
sisenemiseks on vajalikud 
ID-kaart, ID-kaardi luge-
ja ja PIN-koodid või mo-
biil-ID. Täpsema juhendi 
leiate erametsaportaalist 
http://www.eramets.ee/
toetused/e-teenused .

Toetuse taotlemiseks on 
vaja kindlasti esitada uus 
taotluse vorm, mis võrreldes 
eelmise aastaga on natuke 
muutunud. Täpsema info 
Natura toetuse kohta ja 
uue taotluse vormi leiate 
erametsaportaalist http://
www.eramets.ee/toetused/
toetuste-taotlemine/natura-
metsa-toetus/.

E-PRIA taotlusi aitavad 

täita ja esitada metsakonsu-
lendid metsaühistutes üle 
Eesti, ühistute kontaktid 
leiate erametsaportaalist 
http://www.eramets.ee/uhi-
selt-tegutsedes/maakonniti/.

Lisainfo: natura@er-
amets.ee<mailto:natura@
eramets.ee>, telefonidel 
683 6058, 683 6064 ja pos-
tiaadressil Mustamäe tee 50, 
10621 Tallinn.

Natura toetusest erametsamaale

sügisel Mõisakülas  
toimunud esmaabikooli-
tusel „sinu käed päästa-
vad elu!“ õpetasid Tartu 
kiirabitöötajad huvilistele 
elustamisvõtteid.

Kolmeliikmeline kiirabi-
brigaad juhendas koolitusel 
osalenuid, kuidas käituda 
erakorralistes situatsioo-
nides, kuidas aidata tead-
vuseta kannatanut, kuidas 
elustada, kuidas ära tunda 
eluohtlikud äkkhaigestu-
mised. 

Elustamisvõtteid näidati 
ette mannekeenil, kannata-
nu transportimist kohalike 
vabatahtlike abil. Inimestele 
jagati näitlike joonistega ja 
täpsete juhistega voldikuid. 
Vastati esitatud küsimus-
tele. Koolitused toimusid 
Mõisaküla linna sotsiaal-
töötaja Marina Raidi koor-
dineerimisel järgemööda 
linnavalitsuses, koolimajas, 
hooldekodus ja masinate-
hases. Asjahuvilisi, kes said 
julgust ja oskusi taolises hä-
daolukorras tegutsemiseks, 
oli päeva jooksul palju.

Kui keegi on kaotanud 
teadvuse ja ei hinga nor-
maalselt, võib see olla äkk-
surm, mis võib tekkida ka 
suhteliselt hea tervisliku 
seisundi foonil. Sellele võib 
eelnevalt esineda süda-

mekaebusi (valu rinnus, 
õhupuudus, minestus) ja 
selle esilekutsujaks on süda-
mehaigus. Niisuguse juhul 
sõltub ellujäämine kiirest 
tegutsemisest.

Kui keegi kaotab sinu 
nähes teadvuse, pane abiva-
jaja pikali, hüüa võimalusel 
kedagi appi. Kontrolli, kas 
abivajaja hingab normaal-
selt. Kui ta ei hinga sinu 
arvates normaalselt, ära 
raiska aega pulsi kontrol-
limisele, vaid helista kohe 
telefonile 112.

Helistades teata arusaa-
davalt, mis ja kus juhtus 
(tuleb anda aadress või 
võimalikult täpne teejuhis). 
Küsimustule tuleb vastata 

täpselt ja lühidalt ja mitte 
katkestada kõnet enne, kui 
selleks luba antakse.

Kasulik on teada ka, 
kuidas helistada 112-le, kui 
telefoni klahvid on lukus 
või SIM-kaart pole aktiiv-
ne, kuidas lülitada telefon 
valjuhääldile, et mõlemad 
käed oleksid vabad, ja kui-
das valida 112 oma sõprade 
ja lähedaste telefoniga.

Peale helistamist aseta 
käed abivajaja rindkere 
keskele, peopesad teineteise 
peal ja sõrmed vaheliti, ning 
vajuta tugevasti (5–6 cm) ja 
kiiresti (100 korda minutis) 
rindkerele. Tee ilma pausi-
deta (võimaluse korral va-
heldumisi kaaslasega) vaju-

tusi rindkerele nii kaua, kui 
kiirabi on kohal või tundub, 
et elustatav on hakanud 
normaalselt hingama või ta 
tuleb teadvusele. Ära karda, 
et teed südamemassaažiga 
kellelegi jäädavaid kahjus-
tusi! Kui teadvuse kaotanu 
läheduses on elektrišoki 
aparaat, tuleks oskuse kor-
ral seda julgesti kasutada.  

Kui elustatav hakkab 
liigutama või sinu arvates 
normaalselt hingama, pane 
ta külili asendisse. Kontrolli 
kiirabi saabumiseni, kas 
hingamine on ikka nor-
maalne!

Juhul, kui kiirabi saa-
bumine võtab kaua aega 
ja sa ei karda saada min-
git nakkushaigust, alusta 
kunstliku hingamisega: tee 
abivajaja ninasõõrmeid kin-
ni pigistades kaks suust-su-
hu hingamist ja seejärel 30 
rindkerevajutust. Nii kuni 
kiirabi saabumiseni.

Kiirabitöötajad rõhuta-
sid Mõisakülas elustamis-
õppusel osalenuile, et os-
kuslik tegutsemine sellistes 
kriitilistes situatsioonides 
võib päästa inimese elu. 
Kui vaja, tuleb kõhklema-
ta tegutseda. Paljud meie 
seast on suutelised olema 
elupäästjad.

MEELis sõERd

Elupäästjaks suudaksid olla paljud

Loodushuvilised 
on oodatud liituma 
Eesti Ornitoloogia-
ühingu harrastustea-
duse projektiga „su-
vine aialinnupäevik“, 
mis alustas oma kol-
mandat hooaega. Aia-
linnupäeviku eesmärk 
on üheskoos loodus-
vaatlejatega jälgida meie aedades pesitsevate linnuliikide 
leviku ja pesitsusedukuse muutusi ning saada teadmisi 
aialooduse kohta tervikuna.

Suvise aialinnupäeviku veebirakendusse www.eoy.ee/aed 
saab igaüks luua oma isikliku aialinnupäeviku, kuhu saab 
kirja panna kõik aias kohatud pesitsevad linnud ning muud 
juhuvaatlused selgroogsete, kimalaste ning fenoloogiliste tä-
helepanekute kohta: millal hakkasid õitsema taimed ja millal 
ilmusid välja esimesed putukad. Kaardirakenduse abil saab 
jälgida teiste osalevate aedade tulemusi ning salvestada ja väl-
ja printida enda päevikusse sisestatud andmed ja elamused.

Mullu osales projektis „Suvine aialinnupäevik“ üle 670 
loodushuvilise, kelle kogutud andmed näitasid, et aias 
pesitsevatele lindudele oli 2015. aasta üle ootuste edukas. 
Pikalt jahe ja tuuline kevad tekitas kartuse nigelast pesit-
susaastast, kuid tegelikkuses ei erinenud mullusuvised 
pesitsusnäitajad 2014. aasta suvest. Küll oli märgata, et 
linnud alustasid pesitsemist keskmiselt pisut hiljem ja 
suve jooksul mitmekordselt pesitsevad linnud kasutasid 
seda võimalust agaralt. Suvise aialinnupäeviku projektis 
osalejate aedades keskmiselt 6,6 pesitsusjuhtu ja pesitses 
keskmiselt 4,3 liiki linde. Eesti rahvuslinnul suitsupääsukesel 
oli aga mullu viimase viie aasta kõrgeim pesitsusedukus: 
keskmiselt 4,33 poega pesas, aasta varem vaid 3,87.

Suvine aialinnupäevik 2016 kestab 1. märtsist 2. oktoob-
rini. „Suvist aialinnupäevikut“ toetab SA Keskkonnainves-
teeringute Keskus.

Lisainfo: Meelis Uustal, projekti „Suvine aialinnupäevik“ 
koordinaator, Eesti Ornitoloogiaühing; aed@eoy.ee ,  
www.eoy.ee/aed 

Suvine aialinnupäevik 
alustab taas

Kunstliku hingamise tegemist õpetasid Tartu kiirabitöötajad kumminuku 
abil esmaabikoolitustel Mõisakülas ka eakamatele inimestele.                                                                   

Foto: Meelis Sõerd.


