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Viljandimaa õpib ja tänab

Mulgi valla Abja, Halliste ja Mõisaküla piirkonna infoleht

25. oktoobril 2017. a toimus 
Mulgi vallavolikogu esimene 
istung.

Avaistungil valiti Mulgi 
vallavolikogu esimeheks Arvo 
Maling (17 poolt ja 4 vastu 
häält). Mulgi vallavolikogu 
aseesimeheks valiti Villu Võsa 
(19 poolt ja 2 vastu häält).

Värskelt valitud volikogu 
kuulas ära Abja vallavalitsuse, 
Halliste vallavalitsuse, Karksi 
vallavalitsuse ja Mõisaküla 
linnavalitsuse tagasiastumis-
palved.

II istungil 2. novembril mää-
rati peale sütitavaid sõnavõtte 
ning arvamusi 13 häälega 
Mulgi valla juriidiliseks aad-
ressiks Viljandi maakond, 
Mulgi vald, Abja-Paluoja, 
Pärnu mnt. 30. Karksi-Nuia 
poolt oli 8 volikogu liiget.

Määrati vallavalitsuse liik-
mete arvuks 7.

Vallavanema kandidaadiks 
esitati Abja vallavanem Peeter 
Rahnel ja Karksi vallavanem 
Taimo Tugi. Häältega 15 : 6 
väljus sellest duellist võitjana 
Peeter Rahnel, kes on nüüd 
Mulgi vallavanem.

Lauri Sepp

Mulgi vallavolikogu alustas tööd

6. oktoobril oli Viljandis Sakala keskuses tänuüritus, millel 
tunnustati maakonna parimaid õppijaid ja õpetajaid.

Aasta õpitegu 2017  tunnustuse pälvis Ilga Suurmets. Ole-
me uhked, et meie linna kodanik sellise toreda tunnustuse 
vääriliseks osutus.

Ilga on õpetanud lätlastele kolm aastat eesti keelt Ruhjas 
ja meile keelehuvilistele Mõisakülas õpetab läti keelt teist 
aastat.

Väga tore, et maakondlikult märgatakse sellist inimest, kes 
omast vabast ajast ilma tasu küsimata on valmis panustama 
täiskasvanud hariduse edendamisse. Sel aastal käib ka üks 
lätlanna keeletundides eesti keelt omandamas, see annab 
kohapeal võimaluse kohe praktiseerida õpitut.

Läti keele õpiring käib koos Mõisaküla raamatukogus 
teisipäeviti. Huvilisi on kümmekond ja uued õppurid on 
lahkelt oodatud.

evi OiSSar 
Mõisaküla raamatukogu direktor 

Suur isadepäeva perepidu

Hoolimata ladistavast vih-
mast ja hallist sügistaevast 
sai 12. novembrist soe ja 
särav päev, kui enam kui 150 
inimest võtsid tee ette Abja 
kultuurimajja, kus juba teist 
aastat järjest sai mitmete 
kohalike asutuste eestveda-
misel teoks suur perepäev 
isadepäeva tähistamiseks. 

Lipuehtes saalis lausus 
tervitussõnad Mulgi valla-
vanem Peeter Rahnel. Kogu 
kontsertosa sidusid lustlike 
luuletustega onu Heinost 
kokku gümnasist Kätlin 
Tiidu ja õpetaja Karin Sepp 
Abja gümnaasiumist. Esi-
nesid Abja lasteaia lapsed, 
Abja gümnaasiumi poiste-

koor, V klassi poiste ansam-
bel, gümnaasiumi segaan-
sambel, Halliste kihelkonna 
segarahvatantsurühm Turel 
ning Abja noortekeskuse 
laulustuudio solistid. 

Pärast kontsertaktust al-
gasid tegevused nii maja 
ees kui sees: väikeses saalis 
oli avatud meisterdamis-
töökoda, kus sai kaunistada 
küünlapurke ning ehtida 
šokolaadi superisadele. Fua-
jeesse oli kaetud maitsev 
kringli- ja morsilaud. See-
kord ei jäänud tegevused 
ainult nelja seina vahele, 
sest tõelist ralliautot näitasid 
maja ees rallisõitjad vennad 
Subid. Huvilisi oli nii laste 
kui ka täiskasvanute hulgas. 
Julgemad neist said tunda, 
kuidas on istuda töötava 
mootoriga masinas. Popsi 
Köögiga koostöös ellu kut-
sutud suurest isadepäeva 
grillimisvõistlusest võttis 
osa 4 meeskonda, kes oma 

töövahendid juba varakult 
maja ette üles olid sättinud. 
Nende hulgas kaks isa-poja 
tiimi ehk  Aia tänava mehed 
(Rait ja Oliver Mõttus),  
Veiko ja Robin Paarman, 
kõige rohkemaarvulisem 
Karksi-Nuia vabatahtlikud 
päästjad koos lastega ning 
võistkond Naerata Ometi. 
Kõigil neil olid oma sala-
nipid kolmeliikmelise žürii 
võlumiseks, kuhu kuulusid 
Sigrit Saar, Kristo Putnik 
ning Kadri Kivimets. Või-
duliha grillisid Aia tänava 
mehed, auhindu ja aukirju 
jagus aga kõigile osavõt-
jatele.

Tänan kõiki häid esine-
jaid, õpetajaid, ringijuhte, 
asutusi ja vabatahtlikke, 
kes sündmuse teostumisele 
kaasa aitasid!

Tiiu SOMMer
Abja kultuurimaja juhataja

November on kummaline kuu. Sada aastat tagasi, 1917, 
toimus nn Suur Oktoober – Lenini juhtimisel toimu-

nud enamlaste verine riigipööre, millele järgnes kolmveerand 
sajandit verist terrorit. Inimeste vägivaldne õnnelikuks tege-
mine oli täis meeletut tragöödiat ja alandust. Meie õnneks on 
see nüüd juba ajalugu.

Me oleme saanud  üle veerandsaja aasta nautida iseseisvust 
ja iseolemist. Terve maailm on meie inimeste ees lahti ja nende 
loovus on saanud lennukuse nii meie kodumaal kui väljaspool 
seda. See toob nii inimestele kui Eestile riigile majanduslikku 
kasu ja tuntust. Sellele paneb aluse nii õppimine ja huvite-
gevus koolides kui teadlaste, ettevõtjate ja inimeste panus 
ettevõtluses, hariduses, meditsiinis. Meditsiinis saab Mulgi 
vald pea kerkiva  tervisekeskuse/perearstikeskuse/kiirabi 
näol Abja-Paluojal uue hingamise. Mulgi vald on panusta-
nud ja panustab ka tulevikus ettevõtluse toetamiseks valla 
infrastruktuuri/taristusse. Vald panustab turismiettevõtlusse 
ja avab ning teeb nähtavaks vallas asuvaid loodusobjekte 
ning ainulaadseid ehitisi ja rajatisi. Spordirajatiste kasutus 
ja toitlustus- ning majutusasutuste koostöö peab andma 
juba lähitulevikus lisa töökohtade 
tulekule.

Mulgi vald peab suutma uuel 
aastal käivituda nii, et inimestel ei 
tekiks mingeid probleeme asjaaja-
mises. Nii novembris kui oktoobris 
kui ka juba uuel aastal saavad 
inimesed oma harjumuspärastes 
kohtades nõu küsida ja vajalikke 
toiminguid teha ning saada heal 
tasemel teenuse. Mulgi vallavalit-
sus alustab ametiasutusena tööd 1. 
jaanuaril 2018 

peeTer rahneL
Mulgi vallavanem

vallavanema veerg

Ilga Suurmets (vasakul) – Aasta õpitegu 2017

Mulgi vallavolikogu esimesel  
istungil.
Foto: Ain Tõnts

Mulgi vallavolikogu esimees Arvo 
Maling ulatabroosid värskelt  
valitud Mulgi vallavanemale  
Peeter Rahnelile.

Foto: Lauri Sepp

V klassi poiste ansambel esitas väikese vimkaga laulu. Foto: Sabrina Gollmer
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Kakskümmend kolm ja 
pool aastat ajalehe toimeta-
jana leiba teeninud Meelis 
Sõerd pani ajakirjaniku-
ameti maha.

Istume Mõisaküla linna-
pea, Ervin Tambergi ning 
pikaaegse Lõuna-Mulgimaa 
ajakirjaniku Meelis Sõerdi ja 
tema abikaasa Mairega Mee-
lise viimasel tööpäeval Kulla 
leerimajas, joome teed, söö-
me torti ja puhume juttu. 
Meelisel on kaasas kitarr, ta 
tahab meile hüvastijätuks 
mõne laulu laulda.

Suunan vestlust niimoo-
di, et saaksin kirjutada loo 
mehest, kes tõi kohalikke 
uudiseid lugejateni peaaegu 
veerand sajandit.

Kuidas juhtus nii, et ju-
ristiharidusega noormees 
ajakirjanikuks hakkas?

Keskkooli lõpus kaalusin, 
kas minna ülikooli juurat või 
ajakirjandust õppima. Minu 
kasuisa vend Kalju Kallaste, 
kes on mitmete matemaati-
kaõpikute autor, soovitas, 
et õpiksin ikka eriala. Tema 
väitel on kirjutamine ju igal 
normaalsel inimesel selge. 
Ma võtsin tema nõu kuul-
da, sest kirjutada oskasin 
ma vist tõesti keskmisest 
veidi paremini, kuna minu 
kirjandeid loeti sageli kooli 
kirjandustundides klassi-
kaaslastele ette.

Nii õppisingi Tartu riikli-
kus ülikoolis juristiks ja läk-
sin peale ülikooli lõpetamist 
Põlva põllumajandusvalit-
susse kolhooside juristina 
tööle. Eelmise sajandi seits-
mekümnendate lõpus ja ka-
heksakümnendate alguses 
töötasin veel päris mitmes 
asutuses juristina.

Natukene sain proovida 
ka raadioajakirjaniku tööd. 
Minu onu, Endel Univer, 
kutsus mind tööle Eesti 
Raadio propagandasaadete 
toimetusse, kus olin mitte-
koosseisuline autor, andes 
juriidilist nõu saates „Teist ja 
teile“. See töö oli väga põnev 
ja meeldis mulle, käisime 
saateid tegemas üle Eesti, 
meil olid kaasas suured ja 
rasked magnetofonid, kuhu 
salvestasime intervjuud. 
Töösõidud viisid meid ka 
kaugematesse paikadesse, 
näiteks Võrumaale ja trans-
pordivahendiks oli Eesti 
Raadio tubli Mosse.

1984. aastal tulin tagasi 
kodukanti ja asusin tööle 
Kamara sovhoosi.

Kirjutava ajakirjaniku elu 
sai alguse sellest, et läksin 
1994. aasta kevadel sõber 
Vello Lattiku juurde, kes 
lubas mulle anda kitselauda 
seina tihendamiseks takku. 
Juhtus aga hoopis nii, et 
Lattiku innustusel valmisid 
3 numbrit Viiratsi valla lehte 
Kuukiri, mis oli Viljandi-

maal teine ilmumist alusta-
nud kohaliku omavalitsuse 
ajaleht. Mõne aja pärast 
hakkasin toimetama ja väl-
ja andma ajalehte Lõuna-
Mulgimaa, mis oli alguses 
Mõisaküla linna, Abja valla, 
Abja-Paluoja linna ja Hallis-
te valla häälekandja. Käes-
oleva aasta oktoobrikuu 
lõpuni toimetasin ajalehe 
Mõisaküla linna ja Halliste 
valla sündmuseid kajastavat 
osa. Parematel päevadel trü-
kiti Lõuna-Mulgimaad 1000 
eksemplari, nüüd on tänu 
internetile tiraaž väiksem.

Miks sa ei avaldanud Lõu-
na-Mulgimaas arvamusar-
tikleid ega võtnud oma 
lugudes nn hoiakuid ühe 
või teise teema kohta, nagu 
paljud teised ajakirjanikud 
teevad?

Mina ei olnud sõltumatu 
toimetaja, vaid olin omava-
litsuse palgal ja ei pidanud 
sobivaks kajastada oma 
vaateid. Vahel, väga harva, 
peitsin väikese suunatud sõ-
numi ridade vahele, eks as-
jaosalised said aru ja teised 

lugejad ei aimanud midagi.
Mida sa nüüd tegema 

hakkad, kuidas sisustad 
oma aega?

Kõigepealt puhkan ja ko-
sutan tervist, mis on suure 
pinge tõttu streikima ha-
kanud. Olen ikka tahtnud 
kirjutada laule ja laulusõnu 
ning luuletusi, loodan, et 
mul on selleks nüüd lõpuks 
piisavalt aega.

Meelise naine kinkis meile 
raamatu „Mulgimurdelist 
lugemist lastele“, mille il-
lustraator ta on.

Meelis võttis kitarri ja lau-
lis meile kolm laulu, mille ta 
on kirjutanud Kalju Lepiku 
ja Veronika Ariva sõnadele. 
Halliste valla ametnikud, 
kes olid kogunenud teda 
kuulama tegid sooja ja tä-
nuliku aplausi….

Jõudu ja tervist, Meelis! 
Ole tänatud kõigi nende 262 
ajalehe „Lõuna-Mulgimaa“ 
numbri eest!

ene MaaTen

Meelise viimane tööpäev 30. oktoober Kulla leerimajas.

Meelis Sõerd pani toimetajaameti maha OMavaLiTSuSKrOOniKaT

HALLiSTE VALLAVALiTSuSES 

23. oktoobri istungil
1. Otsustati sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Otsustati toimetulekutoetuse, hooldajatoetuse ja vajaduspõhise 
peretoetuse maksmine.
3. Määrati hooldaja ja hooldajatoetus.
4. Otsustati maa riigi omandisse jätmine, koha-aadresside mää-
ramine ja sihtotstarvete määramine.
6. Väljastati kasutusluba ja määrati projekteerimistingimused;.
8. Otsustati raha eraldamine.
9. Otsustati eraldused 2017. a eelarve reservfondist.
10. Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.

3. novembri istungil
1. Otsustati katastriüksustele sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine.
2. Otsustati maa riigi omandisse jätmine, koha-aadresside mää-
ramine ja sihtotstarvete määramine.
3. Lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimuses.

Oleme läbinud ühe väga tähtsa etapi Eesti riigi ajaloos, 
omavalitsuste ühinemine terves Eestis. Ka meie 

piirkonnas Mulgimaal pidime ühinemistee ette võtma. Ja 
nii istusidki nelja omavalitsuse Abja, Halliste, Karksi valla 
ja Mõisaküla linna esindajad volikogudest ja omavalitsuste 
juhid ühise laua taga ja hakkasid arutama, kuidas üheskoos 
edasi minna, nii et ühegi piirkonna inimene, s.h Mõisaküla 
linna kodanik, ei peaks kannatama teeninduse järele. 

Üks tähtsamaid kokkuleppeid, mis sündis oli, et kõiki 
piirkondi arendatakse edaspidi ühtlaselt, kedagi ei jäeta 
vaeslapse ossa. Mõisaküla rahva jaoks on kõige olulisem, 
mis me ühinemislepingus kokku leppisime ja kõik nelja 
omavalitsuse volikogud ka heaks kiitsid, et Mõisaküla linn 
jääb uue Mulgi valla siseseks linnaks koos oma teenindava 
ametnike ja allasutustega. Linna rahvas saab ikka linnava-
litsusse tulla oma mure ja probleemidega, millele püüame 

üheskoos ikka lahendusi leida. 
Mõisaküla linna arendamine 
jätkub edasi, kõigepealt teeme 
korda keskväljaku ja bussijaa-
ma ning selle ümbruse.

Aasta lõpp hakkab tasapisi 
lähenema seepärast soovin 
Mõisaküla linna ja kogu Mulgi 
valla rahvale rahulikku ja kau-
nist aasta lõppu.

Palju tervist ja jõudu meile 
kõigile!

ervin TaMberg
Mõisaküla linnapea

Mõisaküla linnapea tervitused 
Mõisaküla linna ja kogu Mulgi 
valla rahvale!

Mulgi valla  
Abja pensionäride  jõulupidu  
20. detsembril 2017
Algusega kell 11 toimub Abja kultuurimajas 
Mulgi valla Abja pensionäride jõulupidu. 

Peole tulijatel palume end registreerida ja 
transpordi soovist teatada hiljemalt 
15. detsembriks vallamajas, 
päevakeskuses või telefonil 
436 4195 Aino, 435 4785  
Mari, 435 4786 Maie.

7. novembril tähistas 
Uue-Kariste rahvamaja 
Klubi 60+ oma esimest 
väikest minijuubelit. Täp-
selt viis aastat tagasi asutati 
Klubi 60+. Nende aastate 
jooksul on klubi õhtuid 
sisustanud paljud tuntud 
oma ala spetsialistid ja loo-
meisikud. On tähistatud ka-
lendritähtpäevi, sünnipäevi 
ning külastatud kontserte ja 
teatrietendusi.

Sünnipäevapeo alguses 
löödi kokku šampuseklaase 
ja tervitati üksteist. Järgne-
valt kinnitasime keha Hal-
liste sööklas valmistatud 
maitsva ja traditsioonilise 
mulgi pudruga. Südamlike 
õnnesoovidega tervitasid 
Klubi 60+ ja kõiki külalisi 
endise Halliste Valla val-
lavanem Ene Maaten ja 
vastloodud Mulgi valla 
vallavanem Peeter Rahnel. 
Ene Maaten lõpetas oma 
tervitussõnumid veidi hu-
moorika omaloomingulise 
luuletusega. Peeter Rahnel 
ei varjanud oma üllatust, 
et ühte tagasihoidliku küla 
rahvamajja oli kohale tul-

nud saalitäis teotahtelisi ja 
erksaid pidulisi. Tervitusi 
olid tulnud tooma sõprus-
klubid Härmalõng Kõpust 
ja folklooriansambel Džine 
Köönast Lätimaal. 

Eha Lihtsa väike, kuid 
hingepuudutav sooloesine-
mine oli tervituseks kõigile 
kohalviibijaile. Lustaka ja 
särtsaka põimiku Juku lugu-
dest esitas klubi liige Maimu 
Laas. Kõpust pärit Edu Kuil-
li eestlaulmise saatel said 
kogu saalis hoogu ühislau-
lud. Uue-Kariste ansambli 
UKAAS saatel oli kõigil või-

malus jalga keerutada. Iga 
piduline sai meeneks kaasa 
päevakohaselt kujundatud 
külmkapimagneti ja voldi-
ku aastate jooksul tehtud et-
tevõtmistest ja tegemistest. 
Südamlikke tänusõnu ja 
kingitusi jagasid külalistele 
ja abilistele klubi eestseisjad 
Leili Tšernõšova ja Heiki 
Alp. Ivi Alp andis üle Rah-
vakultuurikeskuse poolt 
välja antud tänud tiitliga 
„Tubli tegija“. Tänu panuse 
ja koostöö eest pälvisid klu-
bi liikmed L. Tšernõšova, H. 
Alp ja H.Koidla. Peo lõpus 

jagasid koos pidulistele 
kingituseks toodud kaunilt 
kujundatud suurt maitsvat 
torti Ene Maaten ja Peeter 
Rahnel. Lätlaste poolt kos-
tiks toodud uhke kringel oli 
ülimaitsev.

Kogu peomaja kaunistas 
kunagise rahvamaja käsi-
tööringi pikaaegse juhen-
daja Valve Alamaa käsitöö 
juubelinäitus. Oleme tänu-
likud kõigile koosviibijaile, 
kes sisustasid ja rikastasid 
meie sünnipäevapidu.

hiLve KOidLa

Klubi 60+ tähistas aastapäeva

Folklooriansambel Dżine Köönast.                      Foto: Hilve Koidla

Foto: Anneli Pälsing



3Mulgi valla Abja, Halliste ja Mõisaküla piirkonna infoleht

abja accordion band on 
sellel aastal rõõmustanud 
paljusid oma kuulajaid 
nauditava mänguga nii 
eestis kui ka välismaal. 
Ürituste organisaatoriks ja 
korraldajaks on accordion 
Music group MTÜ.

24.-26. augustil oldi orkes-
ter Baltic Tremolo koossei-
sus kontsertreisil Soomes, 
Vilppulas, kolm pala esitas 
ansambel ka eraldi. Kollek-
tiivi vastuvõtu organiseeris 
kunagine Abja muusikakooli 
õpetaja, praeguseks juba 
palju aastaid Soomes elav 
Erlend Jantsikene.

26.-28. okt. toimunud Pär-
nu akordionimuusika festi-
valil, mille seekordsed üritu-
sed toimusid kõik Ravispaa 
Tervis kultuurikeskuses, 
esines ansambel 30 minuti-
lise kavaga avakontserdil ja 
koos Soome akordionisolisti 
Pasi Raukola ning Pärnu 
Kunstide maja ansambliga 
mängiti lõpuks soomlaste 
üks lemmikpalu „Õhtutuule 
sõnum“.

27. okt. samas toimunud 
konkursil saavutas ansam-
bel hinnalise teise koha, 
paljude eesti pedagoogide ja 
kuulajate arvates väärinuks 
ansambel ka esikohta. Teise 
koha solistide arvestuses 
võitis Helari Tehver. Seejärel 
oli paar päeva aega kohv-
rite pakkimiseks ja juba 1. 
novembril sõitis ansambel 
rahvusvahelise akordionior-

kestri Baltic Tremolo koossei-
sus Prahasse, ees ootamas 
uus konkurss. Orkestri Abja 
osapoole koosseisu lisandu-
sid Abja muusikakooli vi-
listlased-orkestrandid Triin 
Kask (saksofon), Viktoria 
Siigur (basskitarr), Kaspar 
Teorein (trummid) ja Abja 
muusikakooli õpetaja Endel 
Purju (trummid).

3. novembril esines orkes-
ter Praha konservatooriumi 
suures saalis menuka ise-
seisva kontserdiga, järgmisel 
päeval toimus samas saalis 
konkurss, kus orkester saa-
vutas klassikalise muusika 
kategoorias teise koha, või-
tis aga esikoha nn. kerge 
muusika kategoorias, saades 

auhinnaks suure, mitu kilo 
kaaluva kristallkarika, lisaks 
diplomid ja hulgaliselt meel-
divaid emotsioone.

Taastumiseks ei jää palju 
aega. Juba 25.-26. novembril 
esineb Abja Accordion Band 
Narva Kolledžis ja Narva 
Muusikakoolis, samas toi-
mub õppelaager, mille eest-
vedajaks on suurepärane 
akordionist Viktor Tarassov, 
kes esines suvel ka Mulgi-
maa pealinna akordionfestil, 
pakkudes rohketele kuula-
jatele palju kauneid muu-
sikaelamusi. Mulgi vallas 
saab ansamblit kuulata det-
sembris päris mitmes kohas: 
3. detsembril kell 14.00 Mõi-
saküla kirikus ja kell 16.00 

Halliste rahvamajas, 10. 
detsembril kell 12.00 Kark-
si-Nuia kultuurikeskuses 
jõululaadal, 15. detsembril 
kell 18.00 Tõrva kirikus, 24. 
detsembril aga ka Ravispaa 
Tervis kultuurikeskuses.

Ettevõtmiste õnnestumis-
tele on suurel määral kaasa 
aidanud Eesti kultuurka-
pital, Abja Vallavalitsus, 
Ravispaa Tervis ja kauplus 
Muusik Pärnus, samuti Kul-
tuurkapitali Viljandimaa ja 
Pärnumaa ekspertgrupid

Palju tänu kõikidele toeta-
jatele ja meeldivaid akordio-
nimuusikaelamusi!

vaLdO värK
AMG esimees

Abja akordionistid rahvusvahelistel 
konkurssidel Pärnus ja Prahas

Me oleme VOX, vokaalan-
sambel VOX ja meie teeme 
häält. VOX ongi ladina keeles 
hääl ja see hääl tuleb nelja 
naise suust ja südamest. Kui 
kõik ausalt ära rääkida, siis 
vokaalansambel VOX sai 
kutse esinemiseks Mõisaküla 
kultuurimaja juhataja poolt 
ning kontserdi kohaks ku-

junes Mõisaküla muuseum 
Gregoriuse kalendri 306. 
päeval. 

Kui VOX Mõisakülla jõu-
dis, oli saal juba kenasti val-
mis ja muuseumi juhataja 
poolt meeleolu loodud. Kont-
serdi kõige suurem väärtus 
on alati kuulajad ja neid, kes 
hingedepäeva pimedal õhtul 

kodust välja tuli, oli omajagu.
Kui üks kontsert juba käsil, 

siis tekitasime väikese mini-
tuuri ja andsime kontserdi 
ka järgmisel õhtul Abja kogu-
duse saalis. Ilus oli olla koos 
toredate kuulajatega ja anda 
edasi kauni muusikaga mõ-
nusat meeleolu. See võimas 
aplaus ei unune.

Kontsert oli meie kõigi nel-
ja nägu. Meil oli igaühel vali-
tud oma laul, mida tahtsime 
esitada ja kui muidu on meie 
kontserdi põhiliseks osaks 
vaid hääl ja sõnad, siis see-
kord haarasime saateks kaasa 
ka pillid. Siiski ei puudunud 
kontserdilt ka laulud, kus 
oligi vaid neli häält ja sõnad.

Koosolemine, muusika, 
tass sooja jooki, maitsev kook 
ja kringel, küünlavalgus - 
need on vaid mõned märk-
sõnad, mis tähistasid neid 
kahte õhtut nii Mõisakülas 
kui Abjas.

Sügisel Oodates sind Kuu 
jõel nii Valguses kui varjus, 
kõlas Kellegi hääl, mis oli 
Raagus sõnadega Sinu hääl, 
kes sa oled mu Hingesugu-
lane ja ma Can´t help falling 
in love. Tähelepanelik lugeja 
leiab viimasest lausest meie 
kontserdi repertuaari.

Aitäh kõigile ja rõõmsate 
kohtumisteni!

Tiiu SOMMer
Marju Mäger

Triinu Menning
MirjaM järve

VOX tegi häält

   Foto: Anneli Pälsing.

Abja Accordion Band - Merili Kask, Helari Tehver, Kuldar Kask, Karmen Kask.        Foto: Lauri Sepp
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Sajanditagune 
Mõisaküla II

1941. a posti liikumisest ja tolle aja markidest kirjuta-
misel lähtun tekstist, mille on kirja pannud Votele Org. 

„Postisaadetisi toimetati edasi enamasti raudteeamet-
nikega. Olgugi, et sellisel viisil palju kirju kaduma läks, 
oli see siiski tol raskel ajal ainuke võimalus hädavajalike 
postiühenduste käigus hoidmiseks. Eraisikutelt sissetule-
vad postisaadetised kuulusid politsei poolt tsenseerimisele, 
mida ka väga põhjalikult ka toimetati.

Vastandina teistele Eesti maa-ala postiasutustele, kus 
saadetisi maksustati vene tariifide alusel, pandi Mõisakülas 
kokkuleppel linnapea ja politseikomissariga kehtima saksa 
postitariifid. Et postimaksude sularahas tasumine väga tü-
likas oli nii postile kui ka publikule, tuldi oma postmarkide 
väljaandmise mõttele.

Moodustati markide väljaandmise komisjon ja lino-
leumist lõigati välja rida templeid, milledest valiti välja 
kolm paremini õnnestunut. Templid „Vaba Eesti“ ja Vaba 
Eesti/1.20“ valmistas Mõisaküla postkontori ametnik Jaan 
Oras. Postkontori ülema J. Kalmuse enda valmistatud on 
tempel „Vaba Eesti/2.40“.

Markide valmistamise päevaks määrati 4. august 1941. 
Selleks päevaks pidid Mõisakülla sõitma Abja ja Kilingi-
Nõmme postkontorite ülemad oma margitagavaradega. 
Määrati kindlaks, et kohe pärast valmimist hakkavad uued 
margid kehtima Mõisaküla, Abja ja Kilingi-Nõmme post-
kontorite piirkondades. Kahjuks ei jõudnud 4. kuupäevaks 
Mõisakülla Kilingi-Nõmme margikogu, postkontori ülem 
lubas tulla 5. kuupäeval. Nii otsustati siiski Mõisaküla ja 
Abja margitagavarad ära trükkida . Kõik margid trükiti üle 
musta värviga ja koostati vastav akt, mis näitas, et kokku 
markeeriti 2705 erineva väärtushinnaga marki. 

Markide väljaandmise pärast võeti Mõisaküla post-
kontori ülem hiljem, kui Eesti postivalitsus oli Tallinnas 
jälle tegevusse astunud, administratiivmenetluse korras 
vastutusele.

16. augusti õhtul jõudsid Tartust autoga Mõisakülla kaks 
tartu postkontori ametnikku. Nad tõid kaasa Tartus välja 
antud Eesti vapi ja haakristi joonist kandvad postmargid. 
Ühtlasi tehti postkontorile korraldus, et nüüdsest on keh-
tivad ainult nende poolt toodud kujutisega margid.

Mõisaküla markide kehtivuse viimastel päevadel, kui 
markide käidavamad väärtused olid läbi müüdud, oli 
postkontor sunnitud jälle kirjade sularahas maksustamise 
kasutusele võtma. 

Mõisaküla markide ületrüki templid muudeti pärast 
Tartust toodud markide saamist noalõigetega kõlbmatuks. 
Vigastatud templid anti hiljem edasi postivalitsusele, mis 
omakorda andis need üle Eesti postimuuseumile.

 Sellest ajajärgust on säilinud osaliselt postmarkidega ja 
osaliselt sularahas maksustatud kirju, mis selle väljaande 
suurimate ja otsitavamate harulduste hulka kuuluvad. 

Mõisaküla markidel oli peale oma praktilise ülesande 
veel suurem ja õilsam ülesanne ette nähtud: kuulutada 
kogu maailma postmarkide kogujatele, et ainult vaba ja 
iseseisev Eesti on lõppsihiks Eesti rahvale tema kibedas 
heitluses oma vaba olemasolu eest.“

Head lugejad, ehk teiegi kodus leidub vanade paber-
kandjate vahel haruldase templiga kirisaadetisi. Siis teadke, 
et olete väga väärtusliku postmargi omanik.

anu LaarMann
Mõisaküla muuseumi juhataja

Mõisaküla mark templiga „Vaba Eesti“ 16.08.1941    
                               Foto:Mõisaküla muusuem

Kui muidu on meie kontserdi põhiliseks osaks vaid hääl ja sõnad, siis seekord haarasime  
saateks kaasa ka pillid.                                                  Foto: Laine Pedaja
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Foto: Liisi Rääbus

Foto: Jorma Õigus

2. novembril toimus Viljandi gümnaasiumis „Viljandimaa Osa-
luskohvik 2017”. Üritusel said osaleda kõik 9.–12. klassi õpilased 
ning ülikooli tudengid.

Ürituse eesmärk oli õpilastega arutleda tänapäeva teemadest 
kui ka tutvustada uusi programme. Teemad olid järgmised:  “KOV 
2017+: noorte hääl uues volikogus”; “Tunne oma kodumaad: 
õpilasvahetustest Eestis”; “Noorena tööta, et õppida, mitte tee-
nida” R. Gyosaki; “Eksamid digitaalseks”;  “Minu ohud interneti 
maailmas” .

Ürituse alustas Ugala teatri näitleja Tanel Ingi, kes rääkis oma 
elust kui ka oma kogemustest näitlejana. Peale intervjuud alusta-
sime me teemade arutlemisega.  Arutelu toimus maailmakohviku 
meetodil. Õpilased jagati laudadesse, kus iga laud esindas ühte 
teemat. Igas lauas oli ka teemaga kursis olev inimene, kes küsis 
meilt küsimusi ja arutles meiega. Ürituse teemad olid kõik seotud 
noortega, mis tegi meie jaoks seda huvitavamaks. Mõni teema 
oli seotud poliitikaga kui ka noorte õigustega. Kokkuvõttes oli 
üritus väga huvitav ja mõtterikas.

KaiLi Saar ja SaMnTha vOLKOva
Abja gümnaasiumi 9. klassi õpilased

6.–12. novembrini tähistati 
Eestis traditsioonilist noor-
sootöö nädalat, mis sel aastal 
keskendus nutika noorsoo-
töö teemadele pealkirjaga 
“Nutikamalt, virtuaalsemalt, 
globaalsemalt – pilvedesse”.

Abja noortekeskus ja Abja 
gümnaasium tähistasid noor-
sootöö nädalat nutiviktoriini-
ga, mis kestis 6.–10. novemb-

rini. Iga päev kell 16 avali-
kustati Abja noortekeskuse ja 
Abja gümnaasiumi kodulehel 
ülesanne, mis tuli ära lahen-
dada ning vastus saata enne 
päeva lõppu. Ülesanded olid 
erinevad ning panid noori 
vastuseid otsides läbi uurima 
mitmeid veebilehekülgi, kus 
nad ka hiljem kasulikku in-
fot saada võivad. Ülesanded 

koostasid Christi Lõhmus-Erg, 
Liisi Rääbus, Maie Bratka ja 
Sabrina Gollmer ning viktorii-
ni tehnilise poolega tegelesid 
Keijo Koort ja Kristi Reinson. 
Nutiviktoriini võitis võistkond 
Leegid koosseisus Kirke Kond, 
Kerli Kond ja Marianne-Liis 
Oissar. Teise koha saavutas 
võistkond Tark Põhjakas, mille 
liikmeteks olid Kairit ja Luca 

Luisk. Kolmandale kohale jäid 
Anne-Mai Vaikjärv ja Ketly 
Adamson võistkonnaga Tai-
bukad. Palju õnne võitjatele 
ja suur tänu kõigile osalejatele.

LiiSi rääbuS
Abja noortekeskuse juhataja

Abja noored osalesid Eesti 
Avatud Noortekeskuste Ühen-
duse (EANK) matkaprojektis 
„Kas hundil on pojad või 
kutsikad?“. Projekti elluvii-
mist toetavad EV100 ja KÜSK 
laste ja noorte looduse või 
liikumisharjumustega seotud 
projektide taotlusvooru kau-
du. Projekti ideeks on läbida 
koostöös noortekeskustega 
üle Eesti kaks RMK matka-
rada: Oandu-Ikla (375 km) 
ja Peraküla-Ähijärv (820 km). 
Iga noortekeskus läbib väikese 
osa matkarajast. Koos ühise 
eesmärgi nimel tegutsemine 
motiveerib ja väärtustab iga-
ühe pingutust. Mõned matkad 
toimuvad üheaegselt – grupid 
liiguvad üksteisele vastu, saa-
vad kokku ja lõpetavad mat-
kad ühistegevusega. Looduse 
paremaks mõistmiseks osale-
vad noored erinevates RMK 
õppeprogrammides. Laieneb 
projektis osalejate eestikeelne 

looduseteemaline sõnavara 
(tuulemurd, tuuleheide) ja 
areneb mõttetegevus (kas 
hundil on pojad või kutsikad?)

Läbitud matkarajad kanti 
ühisele kaardile, mida saab 
näha aadressil  https://ank.
ee/projektid/ev100-kas-hun-
dil-on-pojad-voi-kutsikad/. 

Kaardil saab vaadata millise 
rajalõigu, millised hundikutsi-
kad läbisid. Abja noored tegid 
projekti raames kaasa kaks 
jalgsimatka. 6. mail toimus 
kontrollmatk Õisu matkarajal, 
eesmärgiga välja selgitada, kas 
oleme matkaks võimelised. 
Nii öelda päris ettevõtmine 

toimus 24. oktoobril, mil läbi-
sime 9-liikmelise matkaselts-
konnaga meie poolt valitud 
rajalõigu Oandu-Ikla matka-
teel. Jalgsimatka pikkuseks ku-
junes lõpuks 18 km ning selle 
läbimiseks kulus aega veidi üle 
nelja tunni.  Matkatee algas 
Kopra tare metsaonni juurest 
ning lõppes Kilingi-Nõmme 
lõkkekohas. Lõkkekoha juu-
rest matkasime veel edasi 
Kilingi-Nõmme vabaajakes-
kusesse, kus pererahvas ootas 
meid sooja tee ja küpsistega. 
Ilm oli matkamiseks suurepä-
rane ning matkasellid vaprad 
ja rõõmsad. Üheskoos läbi-
tud rajal tuli ette ootamatuid 
kraaviületusi ning läbi metsa 
tungimist. Suur tänu kõigile 
vahvatele matkasellidele! 

LiiSi rääbuS
Abja noortekeskuse juhataja

Mõisaküla noortekeskus külastas 
ERM-i ja tagurpidi maja
Mõisaküla noortel oli võima-
lus külastada koolivaheajal 
eesti rahva muuseumi ja seal 
lähedal paiknevat tagurpidi 
maja.

Oktoobri alguse poole sai 
vanemate noortega käia luu-
rel tagurpidi majas, mis asub 
Tartus ERM-i läheduses ja on 
hetkel Eesti üks külastavamaid 
kohti.

Naeru, lõbu ja kummalist 
nn kaaluta olekut pakkus 
tagurpidi maja küll igale vanu-
segrupile. Peale maja külastust 
oli veel tükk aega paljudel sees 
selline õõnes tunne. Saime 
sealolevatelt töötajatelt teada, 
et maja pandi kokku kohapeal. 
Kuna ka siseviimistlus tehti sa-
mas, tuli ilmsiks tõsiasi, et osa 
töölisi kasutasid töö tegemise 
ajal merehaiguse tablette. Iga-
tahes oli see tore ja ainulaadne 
kogemus.

Väiksemate noortega sai ette 
võetud veidi sisukam reis, kus 
enne tagurpidi maja külastust 
oodati meid Eesti rahva muu-
seumis. Giidi kaasabil nägime 
nii Eesti tulevikku, olevikku 
kui minevikku. Eriti uhke oli 
näha eesti nutikate tudengite 
ja gümnasistide kokku prog-
rammeeritud “ESTCube 1”, 
mis käis kosmoses – ikkagi 

esimene eestlaste satelliit! 
Põnevust pakkusid noortele 

kindlasti ka erinevad puute-
tundlikud ekraanid, mida said 
kõik ise proovida ja katsetada. 
Arvutite eesmärgiks oli edasta-
da erinevat infot Eesti kohta. 
Näiteks sai kuulata erinevaid 
keelemurdeid, s.h ka mulgi 
keelt. Valid vaid nupu, millise 
maakonna keelemurret kuulda 
tahad, ja hääl hakkabki rääki-
ma. Eks selline elektrooniline/
tehniline lähenemine pakub 
noortele rohkem elamusi kui 
niisama juttu kuulata.

Vanemale generatsioonile 

pakub kindlasti suurt huvi 
Balti kett. Omal ajal helikopteri 
pealt filmitud ketist osalejad 
on kõik jäädvustatud ja arvuti 
abil on võimalik otsida üles 
just see koht Eestimaa pinnal, 
kus sa ise seisid ning mine tea 
ehk isegi iseennast sealt ka 
avastada. 

Vahva oli ka televiisorist 
jälgida Lennart Meri esimene 
improviseeritud pressikonve-
rents, mis ta oli jaapanlastele 
lubanud anda Tallinna lennu-
jaama tualettruumis. Sellest 
sai alguse suurem tähelepanu 
avalikke tualettruumide kor-

rashoiule. Hetkeolukord on 
aga juba sealmaal, et tehnika 
tungib ka tualettruumidesse, 
kus nii mõnigi meie lastest jäi 
hätta näiteks sellega, et kraan 
on, kuid kust vett keerata, jääb 
saladuseks. Ja olgem ausad, 
eks see tehnika kiire areng 
kimbuta meid ennastki. 

Oli tõeliselt tegus päev, kus 
saime uute kogemuste võrra 
rikkamaks!

Kaja ÕiguS
Mõisaküla noortekeskuse 

juhataja

Abja noortekeskus osales üle-eestilises 
matkaprojektis

Noorsootöö nädala nutiviktoriin

Novembrikuust alustas Halliste rahvamajas juba olemasoleva-
tele ringidele esmakordselt laste ja noorte kunstiring, juhendajaks 
Halliste lasteaia õpetaja Kristel Leisner. Ring toimub teisipäeviti 
17.30–18.00. Kunstihuvilisi lapsi oli kohale tulnud üle tosina ja iga 
korraga arv aina kasvab. Meie ettevõtmistest kindlasti kuuleme ja 
näeme veel, kuna juhendajal on väga põnevad plaanid ja mõtted. 
Ootame ka uusi huvilisi.

Laine pedaja

Viljandimaa Osaluskohvik 2017

Halliste rahvamajas alustas 
noorte kunstiring

31. oktoobril korraldas Abja gümnaasiumi õpilasesindus 
koolis halloweenipeo. Kohal olid nii suuremad kui ka väik-
semad õpilased ning enamik olid kostüümides. Kostüüme 
oli igasuguseid: kes oli teinud ennast nukuks, kes nõiaks 
või klouniks. Parimatele kostüümidele jagati auhindu. 
Parimad kostüümid olid 2. klassi õpilasel Angelinal, kes oli 
maskeerinud ennast nõiaks ning 6. klassi õpilasel Kerdil, 
kes kandis klouni kostüümi. Kõige rohkem osalejaid oli 
5. klassist, keda premeeriti selle eest magusa auhinnaga. 
Peol mängiti mänge, tantsiti ja lauldi karaoket. Võimalus 
oli saada endale näomaaling, mille tegi 10. klassi õpilane 
Merili. Avatud oli ka õpilasesinduse kohvik, kust sai osta 8. 
klassi õpilase Helina ema tehtud maitsvaid saiakesi.

KärT purge
Abja gümnaasiumi õpilasesinduse liige

Halloweeni pidu

Mõisaküla noortel oli võimalus külastada tagurpidi maja.

Üheskoos läbitud rajal tuli ette ootamatuid kraaviületusi.

9. novembril toimus Abja gümnaasiumi aulas hingedeaja 
hommik, kus lauldi, musitseeriti ja räägiti esivanematest ning 
eestlaste traditsioonidest.

Sel hommikul oli kõik vaikne ja pime, ilm oli selline sume ja 
udune. Küünlaleek põles rahulikult ning hommik sobis ideaal-
selt õpilastele hingedest jutustamiseks.

Hingedeaeg on sügisene periood rahvakalendris, mil oodati 
koju esivanemate hingi. Hingedeaega on viimastel sajanditel 
tähistatud erineval ajal, kas oktoobris või siis novembris, enne 
mardipäeva, kuid ka mõnikord perioodil, mis algab pärast mihk-
lipäeva. On ka allikaid, et hingedeaeg eelnes vahetult jõuludele 
või paikneski novembris. Teame ka, et 19. sajandil ja 20. sajandi 
algul on vaid Mulgimaal nähtud hingesante. Hingedeajal oli 
keelatud naljatamine, müra tegemine, kisamine, naermine ja 
kärarikkad tööd.

Jutustajatelt saime teada, kuidas vanasti eestlased oma esi-
vanemaid matsid ning alati uuele sündinud hingele oma hin-
gepuu istutasid. Hingepuu istutamine on olnud lastevanemate 
sümboolne leping loodusega: „Meie hoiame ja hoolitseme sinu 
eest, ehk hoolitsed sina meie lapse eest“. 

Teistsuguse hommiku eestvedajaks oli õpetaja Karin Sepp 
koos õpilastega: Marianne Liis Oissar, Anne-Mai Vaikjärv, Maija-
Liisa Aasna, Kätlin Tiidu, Merili Kask, Merike Voss, Krissy-Eliis 
Raba ja Merili Marksalu.

KriSSy-eLiiS raba
8. klass

Hingedekuu
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Mõisaküla lasteaia aasta esimene perepidu on isadepäeva 
tähistamine. Neljapäeva õhtul olid tähesäras meie issid. 
Enne peo algust riietati lapsed pidurüüsse. Vahva oli vaa-
data, kui tähtsalt tundsid end lapsed piduriietes. Isad koos 
emadega leidsid kohad saalis ning ootasid põnevil laste 
esinemist. Esinemiselevuses lapsed seadsid end valmis 
rühmatoas koos õpetajate Tiina ja Riinaga. Üheskoos tuldi 
saali. Kontserdi avasõnades õnnitles direktor Pirje isasid 
saabuva tähtsa päeva puhul ning andis sõnajärje üle lastele. 
Kontserdil kuulsid isad lastelt, kui kallid ja vajalikud inime-
sed nad on. Kontserdi lõpus kinkisid lauldes kõige pisemad 
esinejad isadele kakukese. Nüüd kutsusid lapsed oma isad 
endaga mängima. Kõigepealt sirutati ja venitati hommik-
võimlemise laulumängu saatel ennast valmis. Üheskoos 
sõideti erinevate liikumisvahenditega ning saadi teada, mis 
ametimehed meie issid on. Saime teada ka,  kui tore tant-
sumees issi on. Pidupäeva lõpetuseks kinkisid lapsed oma 
issidele omatehtud helkuri, kaardi ja kalli. Enne koduteele 
minekut  oli kõigil võimalus saada osa maitsevast suutäiest. 

pirje uSin
Mõisaküla lasteaia direktor

Sügis on lasteaias tore 
aastaaeg, lapsed tulevad ta-
gasi suvepuhkuselt ja lõbus 
trall ning ka tarkuse taga 
ajamine hakkab jälle peale.

Oktoobri alguses toimus 
Õisu pargis mälestuskivi 
juures Vabadussõjas või-
delnud meeste nimetahvli 
avamine, ka meie võtsime 
üritusest osa ja esinesime 
laulude ning luuletustega.

Nii nagu igal sügisel kü-
lastas ka sel korral lasteaeda 
päästeamet, lapsed teavad 
juba päris täpselt kuidas 
tulekahju korral käituda 
või mis asi on suitsuandur.

Linna raamatukogust 
käisid meil külas tädid Epp 
ja Eliise nad esitasid Jaa-
pani muinasjutu: „Kuidas 
kaks konna reisile läksid“. 

Peale etendust näitasid nad 
slaide ja videofilme Jaapani 
kohta. Oli väga õpetlik ja 
tore päev. 

Ettelugemispäeval käi-
sime Õisu raamatukogus. 
Kuna nädalateema oli taas-
kasutus siis tädi Anne luges 
meile juttu, kuidas inime-

sed viskavad metsa alla 
prügi ja mis loomad sellest 
arvavad. Meie aga oleme 
tublid ja hoopis valmista-
sime veepudelitest isadele 
kingituse isadepäevaks.

Oktoobri lõpus toimus 
matk Õisu veskijärve juur-
de. Lapsed olid teadlikud, 

et veekogud on ohtlikud 
eriti õhukese jääga, nagu 
sel päeval oli. Teel lasteae-
da leidsime palju värvilisi 
lehti. Tore oli neid loopida 
ja jalgadega sahistada.

Hingedepäeval laulsime 
laulu küünla põlemisest ja 
meenutasime neid, keda 
meie keskel enam ei ole.

Kätte on jõudnud hilissü-
gis. Matkal Põrguorgu oli 
näha palju raagus puid ja 
kuulda vaid mõne varese 
häälitsust.

Veel on tulemas tsadepäe-
va üritus Kaarli rahvamajas 
Ruututo improkomöödia ja 
pannkoogisöömine.

LiLLi SihT

Sügis on Halliste lasteaias 
olnud sündmusterohke. 
Oktoobris kutsus raama-
tukogu juhataja Sirle Tellis 
meid külla. Raamatukogu 
on nüüd uues majas, kus 
olid ainult mõned lapsed 
varem käinud. Seekord oli 
põhjust kõigil minna. On 
juba traditsiooniks saanud, 
et igal aastal esitavad Vil-
jandi linnaraamatukogu 
töötajad lastele ühe loo 
„Saja rahva lugude“ sarjast. 
Seekord oli valitud jaapani 
muinasjutt „Konnade retk.“ 
Etendus ise oli lihtne ja aru-
saadav kõige pisematelegi. 
Suurt huvi pakkusid Eliise 
Vainurme Jaapani-muljed. 
Ta oli elanud Jaapanis pool 
aastat ja  tutvustas meilegi 
selle kauge maa kultuuri 
ja kombeid, illustreerides 
seda slaidiprogrammiga. 
Saime teada ka mõned 
jaapanikeelsed sõnad ja 

kuulasime laulu. Oli huvi-
tav hommik. 

Paar päeva hiljem käisi-
me Diana Liivi kontsert-
etendusel „Pähklipureja.“ 
Etenduse sisu tutvustami-
sega käsikäes muusikapa-
lad ja videolõigud balletist. 
Kõik lastele arusaadavas 
vormis. Väga tänuväärne 
töö, mis loodetavasti  toob 
tõsise muusika lastele lähe-
male ja avardab silmaringi.

Oktoobris külastasid 
meid päästeameti Abja 
komando töötajad. Lapsed  
arutlesid ohutuse teema-
del  ning said lisaks uusi 
teadmisi. Kõige huvitavam 
oli päästeauto  ja -tehnika 
tutvustus.  Saime kuulda 
ka väljakutse esitatamist 
ja näha sellele reageeri-
mist - Karksi-Nuias vajati 
abi. Päästjad olid sunnitud 
kiiresti appi tõttama, õn-
neks midagi väga tõsist ei 

juhtunud. 
Novembris käisime kü-

las kooli I klassil. Kavas 
oli filmihommik Miriami 
multikatega. 

Sel aastal võtsime mar-
disandid vastu lasteaias. 
Õpetaja Milvi Kulli juhen-
damisel oli ette valmistaud 
asjakohane ja huvitav kava. 
Hiljem laulsime ja mängisi-
me ühises ringis. 

Isadepäev oli veidi teist-

sugune kui tavaliselt. Tervi-
tuskontsert ja õnnitlemine 
oli rühmaruumis, kuid eda-
sine tegevus toimus õues 
taskulampidega helkureid 
otsides. Pärast istusime 
kõik mängumajas hubases 
laternavalguses, maitsesi-
me lastega koos küpsetatud 
muffineid ja jõime sooja 
teed.

anu Kangur

Projekti „Tulest targem“ 
käigus külastasid Abja-
Paluoja päästekomando 
mehed Abja lasteaeda. Las-
tele selgitati miks on järele-
valveta tuli ohtlik ja millist 
kasu võib tulest saada. Tehti 
tuletõrjehäire, et lapsed ja 
õpetajad oskaksid suitsu 
täis ruumist evakueeruda. 
Saime teada, et suits tõu-
seb lae alla ja ohutumalt 
ruumidest väljumiseks on 
targem roomata. Lastele 
näidati, milline näeb väl-
ja täisvarustuses päästja. 
Tunni lõpus vastasid lapsed 
küsimustele, millega saadi 
väga hästi hakkama. Kõik 
lapsed teavad, et õnnetuse 
korral tuleb helistada 112. 
Õues uurisime päästeautot. 
Meile näidati, mis varustus 

autos on ning selgitati miks 
on autos labidas, kirves ja 
voolikud. Loomulikult la-
sid päästemehed ka sireeni. 

Teise ürituse korraldas 
maanteeamet. Külas oli 
liikluskasvatuse spetsialist 
Sirli Tallo. Räägiti helkurite 
vajadusest. Tegime katseid, 
kui kaugele helkiv vest või 
helkur paistavad. Män-
giti liiklusmängu. Räägiti 
jalgrattaga teel liiklemisest 
ja kiivri kasulikkusest ja 
vajalikkusest. Näidati kahe 
näpu abil kuidas osta õige 
suurusega kiiver. Tund 
oli täis vajalikke teadmisi. 
Aitäh!

Lasteaiaõpetaja 
viive niineMäe

Sügis Õisu lasteaias

... Halliste lasteaias

Abja lasteaias oli oktoobri-
kuus kaks toredat üritust

Meeleolukas õhtu isadega

19. oktoobril sai Abja kultuurimaja, noortekeskuse ja gümnaa-
siumi koostöös teoks esimene noortepidu. Selle õnnestumiseks 
jagas pooleteise tunni jooksul algteadmisi diskoritööst kohalik 
duo Lauri Sepp – Endel Purju, kes vallutavad lavasid üle Eesti 
RetroKiirabi nime all. Kolm esimest hakkajat noort, kes plaadikee-
rutamise vastu huvi tundsid, olid üle ootuste tublid ning õppisid 
vajaliku tehnika kasutamise ära väga kiiresti.

Mõnusa õhtu jooksul pakkusid lõbu Abja gümnaasiumi huvi-
juhi Christi Lõhmuse korraldatud mängud, avatud oli noortekes-
kuses valmistatud suupoolisega kohvik ning rõõmus äraolemine 
oli kindlustatud kõigile kohaletulnuile. Suure üllatusena külastas 
meie hubast pidu pool tundi enne lõppu seitsmeliikmeline po-
litsenike meeskond, kaasas narkokoer. Veendudes, et parasjagu 
toimuv üritus on igati korralik, saime preemiaks narkokoera 
tööoskuste demonstratsioonesinemise ning julgemad said küsida 
küsimusi ning õhtu kangelasele ka pai teha.

Plaan on üritustesarjaga igakuiselt jätkata, et noortel tekiksid 
oskused ja harjumused oma vaba aega kvaliteetselt sisustada.

Tiiu SOMMer
Abja kultuurimaja juhataja

Abja kultuurimaja noorte 
diskorite kool ja pidudesari alustas

Neljapäeval,�23.�novembril�kell�16.00

HALLISTE�RAAMATUKOGUS

Reisimuljetest�Odessas�kõneleb

Kalle�Gaston

...�Olen�mõnda�aega

Ukrainast�tagasi�-

proovin�üldistavad

kokkuvõtted�teha.�...

...�Kuna�mul�öömaja�broneeringut�polnud,�siis�vantsisin
mööda�äikeselist�ja�vihmast�linna�ulualust�otsides.�...

Lapsed said muinasjutu tegelastega mängida.

Noored diskorid ja juhendajad. Vasakult Lauri Sepp, Madleen 
Saar, Endel Purju, Greete Mäger, Miko Reiman. 

Oktoobris kutsus raamatukogu meid külla.

Lastele näidati, milline näeb 
välja täisvarustuses päästja.

Kõigepealt sirutati ja venitati hommikvõimlemise laulumängu 
saatel ennast valmis. Foto: Eveli Allik            

Foto: Ketly Adamson         

Foto: Kristel Leisner    

Foto: Lilli Siht
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Foto: Helena Kook

Foto: Juta Jalakas

 Foto: Viive Niinemäe

MTÜ Käetöö koid Mõisakülast ja MTÜ Mulgi Ukuvakk 
Abja-Paluojalt võtsid oktoobri viimasel nädalal koos teiste 
piirkonna seltsidega osa Windheimi laadast Petershagenis 
Saksamaal. Sõit laadale oli  korraldatud Mulgimaa Arendus-
koja poolt INTERREG Est-Lät projekti raames.

Windheimi laat on 465-aastase traditsiooniga väiketootjate 
ja käsitööliste sügislaat.

Oli tore tutvumine nii lätlaste kui ka sakslastega. Meie 
tutvustasime oma käsitöötooteid ja tutvusime sakslaste 
põnevate käsitöödega. Reisilt saime kaasa palju huvitavaid 
tutvusi ja ka põnevaid koostööpakkumisi.

juTa jaLaKaS
MTÜ Käetöö koid esindaja
MTÜ Mulgi Ukuvakk liige

Iisrael on ainus koht maail-
mas, kus juutidel on võimalus 
kujundada avalikku elu oma 
traditsiooniliste ideaalide järgi. 
Albert Einstein

8. novembri õhtupoolikul 
oli Halliste raamatukogusse 
kogunenud kümmekond  rei-
sihuvilist kuulajat, külaliseks 
Viljandi praost ja Halliste ko-
guduse õpetaja Marko Tiitus. 

Külakostiks olid kaasa võetud meenutused Iisraelist. Koos 
muusika ja huvitavate fotode saatel viis Marko meid kau-
gele Vahemere äärde ajaloolisesse Iisraeli, läbi käies Piiblist 
tuttavad kohad ja pühad paigad. Kolme tunni jooksul saime 
teadmisi juurde Iisraeli ajaloost, religioonidest, kultuurist, 
rahvastest ja nägime sealset tänapäeva elu.

Iisraeli ajalugu on ligikaudu 4000 aastat pikk ja selle algu-
seks loetakse Aabrami (Aabrahami) elu ja tegevust umbes 
2000 e.m.a. Samast ajast algab ka Iisraeli usundi eellugu.

Halliste raamatukogu nimel tänan kõiki, kes leidsid aega 
ja olid kohale tulnud!

SirLe TeLLiS

Oktoobris käisid Mõisaküla 
kooli vanemate klasside 
õpilased Lilli looduskesku-
ses, et teoreetilist õppetege-
vust praktilisega ühendada. 
programm, millega tutvuti, 
kandis nimetust „praktiline 
matemaatika”.

Kõigepealt saime teada, 
et looduskeskuse vanad 
hooned pärinevad 1865. 
aastast, kui seal oli Polli 
mõisa karjamõis, kus elas 
mõisa metsahärra ja ko-
halike metsade esimene 
teadaolev majandaja. Hoo-
ned on praegu eraomandis 
ning nende haldamiseks ja 
tegevuse korraldamiseks 
loodi 2006. aastal MTÜ Lilli 
Looduskeskus.

Kohale jõudes ei asunud 
me kohe matemaatika kalla-
le, vaid tutvusime majapida-
misega. Meie tegevus algas 
sellega, et pidime ajama kit-
sed ja lambad oma aeda. See 
oli tõeliselt põnev ja lustlik 
tegevus. Peremees oli samal 
ajal toonud kusagilt ämbri, 
mis oli pooleks lõigatud 
õunu täis. Me pole kunagi 
lambaid ega kitsi toita saa-
nud: see oli päris naljakas, 
kuidas nad käisid kõikide 
laste juurest läbi, et maiust 

saada. Majapidamises oli 
veel palju teisigi loomi-lin-
de: küülikud, hobused, ka-
nad, koer ja üks hästi armas 
valge hani.

Siis loosisime grupid ja 
hakkasime tegema tõsise-
maid toimetusi. Kõik õpi-
lasrühmad  pidid kaardi 
abil leidma punktid, kus olid 
neile mõeldud ülesanded. 
Õiges punktis jagati kätte  
geomeetrilise sisuga prob-
leemülesandeid: pidime 
hakkama saama puu ja kivi 
ümbermõõdu mõõtmisega, 
tuli arvutada põllu üm-
bermõõt ja pindala. Teine 

grupp jälle pidi ära tundma 
vanaaegsed tööriistad ja 
metsloomade topised.

Looduses tegime oma 
toimetusi ägedate maastiku-
tõukeratastega. Algul ei saa-
nudki aru, mis asjad need 
päriselt on: oli nagu poolest 
saadik ratas ja poolenisti 
tõukeratas. Aga nendega oli 
päris põnev sõita.

Kõige lõpuks oli väike 
kehakinnitus ka, aga selle 
pidime ise valmis tegema. 
Me pole kunagi grillil pann-
kooke teinud, aga seekord 
tegime. Ainuke mure, mis 
muidugi väga kiiresti lahe-

nes, oli see, et koogitaig-
na sobivad koostisosad ja 
kogused tuli endal välja 
mõõta ja arvestada. See oli 
lõbus! Ja meie tehtud grill-
pannkoogid olid maailma 
maitsvamad!

Enne kojusõitu vaatasime 
veel ära ühe loodushoiutee-
malise video ja tore õppe-
päev oligi otsa saanud.

iTi Marii variK,
KeLLy KadaK,
KriS eLbLauS

9. klassist

novembri esimesel näda-
lavahetusel osales abja 
laste näitering Cipolino X 
üleriigilisel noorema astme 
kooliteatrite festivalil “väi-
ke Lava”.

Abja lapsed võtsid samani-
melisest festivalist osa seits-
mendat korda. Tegu on sünd-
musega, mille jaoks valmistuti 
terve eelmise hooaja vältel 
ning mida noored näitlejad 
väga-väga ootavad. Osalejaid 
oli sel aastal kümnest maakon-
nast ning vaadata ja kaasa ela-
da sai lausa viieteistkümnele 
etendusele. Viljandimaad esin-
daski just meie trupp. Etendus 
„Buratino“ läks hästi, lapsed 
olid laval julged ja täitsid rolle 
rõõmuga.

Žürii, millesse kuulusid Ivo 
Eensalu, Rahel Otsa, Maiu 
Küngas ja Karmen Sarap, kiitis 
nii lapsi kui elavat saatemuusi-
kat. Meie vaprad näitlejad tõid 
koju kaks eripreemiat: Greete 

Mäger Arlekiini ja kala rollide 
eest ning Mia Brigitta Kommer 
rebane Alice’i osatäitmise eest. 

Kiidame lapsi ja täname va-
nemaid kostüümide valmis-
tamise ning laste innustamise 
eest. Aitäh Abja kultuurimajale 

ning Eesti Kultuurkapitali Vil-
jandimaa ekspertgrupile, tänu 
kelle toetusele festivalile sõit 
teoks sai.

Ringijuhid
viive niineMäe

 ruTh MÕTTuS

20. oktoobril tähistatakse 
ettelugemise päeva. Eestis 
tähistatakse seda päeva 
Eesti Lastekirjanduse Kes-
kuse algatusel alates 1994. 
aastast. See päev on aus-
tusavaldus asendamatule 
sõbrale – raamatule. Ette-
lugemine on hea nii hingele 
kui ka vaimule.

Algklassidele lugesid 
õpetajad ette Agnes Taa-

ri raamatut “Mari-Ann 
õpetajatütar”. Agnes Taar 
(17.09.1897–07.12.1976) sün-
dis Halliste kihelkonnas 
Vana-Karistes, kus tema isa 
oli koolijuht ja ema haridus-
seltsi näitejuht. 

5.–12. klassi õpilastele 
loeti aulas ette Salme Vain-
lo raamatuid “Mulgimaa 
võlu ja valu I”, “Mulgimaa 
võlu ja valu II” ja “Lõpp 

on uue algus”. Koos õpe-
taja Kariniga lugesid 11. 
klassi õpilane Silver ja 12. 
klassi õpilane Merike ette 
lugusid siinkandis elavate 
Vanapaganate ühisest lei-
valabidast, kummitustest 
Abja gümnaasiumis ning 
Palu ojast, mis Abjast läbi 
voolab ning millest tuligi 
nimi Paluoja. 

Ettelugemise päev on 
tore traditsioon. Koosloe-
tud raamat seob noori ja 
vanu, raamatusõpru ja 
raamatuvõõraid. Lugege 
üksteisele ette ja tundke 
rõõmu raamatutest.

MeriKe vOSS
Abja gümnaasium 12. klass

MTÜ-d käisid Saksamaal

Reisimuljed Iisraelist

Meie päev Lilli looduskeskuses

Abja lapsed osalesid festivalil Väike Lava 2017

Ettelugemise päev Abja gümnaasiumis

Terviseabi OÜ infO

Tervise Abi OÜ aitab ja nõustab liikumispuudega inimesi ja ka 
teisi abivajajaid sotsiaalsüsteemi järgi ettenähtud erimenetluse 
dokumentide vormistamisel, täitmisel ja edastamisel ja ka 
nõustamisel. Täna on Sotsiaalkindlustusametil nõue, et juhul 
kui isik soovib saada kalleid (või ka odavamaid, kuid näiteks 
määruses puuduvaid/ või üle piirhinna olevaid) abivahendeid 
läbi riigi soodustuse, siis on vaja et tal oleks selle toote vajaduse 
kohta kindlasti arsti tõend, erimenetluse jaoks täidetud taotluse 
blankett ja kaks hinnapakkumist. 

Kliendid ei ole tihti teadlikud, mis dokumendid võivad neil olla 
puudu või puudulikult vormistatud. Selleks, et seda vältida pakub 
oma abi nõustamisel Tervise Abi OÜ.

Kuna paljud ei pääse ise liikuma ja vajavad ka konsultatsiooni, 
siis  Tervise Abi OÜ on otsustanud aidata väljasõitudega klientide 
juurde (seda liikumispuudega inimeste vajadustest lähtuvalt ja ka 
keerulisemate ja erimenetlust nõudvate abivahendite korral). 

Oluline on teada kliendi andmeid: ees ja perekonnanimi, 
aadress ja kindlasti ka kontakttelefon. Konsultatsiooni 
asjaajamise kohta saab klient igal juhul, kasvõi ainult telefoni teel.

See lihtsustab väga paljude klientide asjaajamist ja hoiab 
hulga aega kokku.

INFO: Ligita Haavik
Tervise Abi OÜ
Ädala 8, 10614 Tallinn

Tel 56261130
ligita@terviseabi.ee
www.terviseabi.ee

Looduses tegime oma toimetusi ägedate maastikutõukeratastega.

Abja laste näitering „Cipolino“ Viimsi Keskkooli ees.

Oli tore tutvumine nii lätlaste kui ka sakslastega.
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2018. aastal muutuvad olu-
liselt maksuvaba tulu arvesta-
mise põhimõtted. Seni kehtis 
kõigile füüsilistele isikutele 
aastas üks kindel maksuvaba 
tulu määr (2017. a oli see 2160 
eurot, ehk 180 eurot kuus), 
lisaks täiendav maksuvaba 
tulu pensionidele ja tööõn-
netushüvitistele. 2018.aastast 
hakkab üldine  maksuvaba 
tulu määr olema 6000 eurot 
aastas ehk 500 eurot kuus, 
täiendavat  maksuvaba tulu 
pensionitele ja tööõnnetus-
hüvitistele enam ei ole.  

Tulude suurus ja 
maksuvaba tulu  

2018. aastal 

2018.aastast hakkab mak-
suvaba tulu summa  sõltuma 
isiku aastatulu suurusest ning 
võib olla väga erinev. 

Inimestele, kelle tulu on 
alla 14 400 euro aastas (alla 
1200 euro kuus), on ette näh-
tud maksimaalne maksuvaba 
tulu  6000 eurot aastas (500 
eurot kuus).

Kõigile inimestele,  kelle 
tulud jäävad vahemikku 
14 400-25 200 eurot aastas 
(1200-2100 eurot kuus), leitak-
se personaalne maksuvaba 
tulu valemi alusel.  Aasta-
se maksuvaba tulu valem:  
6000-6000/10800 x (aastatulu 
summa – 14400).

Nii näiteks arvutatakse 
aastatuluga 15 600 eurot 
maksuvaba tulu 5333 eurot 
järgmiselt:
1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 
eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 
25 200 euro aastas (üle 2100 
euro kuus), ei ole maksuvaba 
tulu ette nähtud. 

Aastatulu

Maksuvaba tulu summa 
arvutamisel võetakse aluseks  
kõik aasta jooksul saadud 
tulumaksuga maksustatavad 
tulud.  Aastatuluna arvesta-
takse  palk, preemia, puhku-
setasu (sh täiendavad lisa-
puhkused), juhatuse liikme 
tasu, võlaõiguslike lepingute 
alusel saadud tasud, vane-
mahüvitis, haigushüvitis, 
pension (vanaduspension, 
töövõimetuspension, eripen-
sionid, toitjakaotuspension), 
maksustatav toetus (nt PRIA 
poolt makstav pindalatoetus), 
ettevõtlustulu, välismaalt 
saadud tulu, kasu vara võõ-
randamisest (metsamaterjali 
ja kasvava metsa raieõiguse 
müük, kinnisasjade müük, 
väärtpaberite müük), rendi- 
ja üüritulu, intress, maksus-
tatav stipendium, jne., samuti 
dividendid ja muud osakapi-

tali väljamaksed, millelt mak-
sab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta ar-
vesse maksuvabasid tulusid 
nt eluaseme müük, oman-
direformi käigus tagastatud 
vara müük, kasutatud asjade 
müük (sh auto ), maksuvaba 
stipendium, maksuvabad 
toetused (lastetoetus, toi-
metulekutoetus, puuetega 
inimeste toetus, töövõime-
toetus), elatis, lähetuse päe-
varaha jms.  

Uus maksuarvestuse süs-
teem eeldab,  et iga inimene 
ise peaks senisest rohkem 
juba aasta kestel  pöörama 
tähelepanu sellele, milliseks 
kujuneb tema aastane tulu 
ja kuidas see mõjutab tema 
poolt makstavat tulumaksu. 

Et tulusid deklareerima 
asudes oleks vähem üllatusi, 
peaksid inimesed juba 2017.a 
lõpus mõtlema läbi oma järg-
mise aasta igakuised tulud 
ning võimalikud muud tulud 
(metsa müük, väärtpaberid, 
dividendid, PRIA toetus, 
üüritulud jmt) ning tegema  
eeldatava aastatulu põhjal 
otsuse igakuise maksuvaba 
tulu kohta.  

Maksuvaba tulu  
avaldus

Aasta kestel rakendatakse 
maksuvaba tulu kuupõhi-
selt  tulumaksu kinnipidaja 
(väljamakse tegija) poolt. 
Maksuvaba tulu summa ar-
vutatakse vastavalt bruto-
töötasu (arvestatud töötasu, 
millelt peetakse kinni tulu-
maks, töötuskindlustus- ja 
kogumispensioni makse) või 
muu väljamakse brutosum-
ma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus 

rakendada maksuvaba tulu 
ainult siis, kui inimene on 
esitanud vastava avalduse.  
Maksuvaba tulu saab raken-
dada ainult üks tulumaksu 
kinnipidaja, taoline põhimõte 
kehtib ka praegu.  Inimestel, 
kes töötavad mitmes töö-
kohas või kes töötavad ja 
saavad pensioni, tuleb teha 
valik, kellele maksuvaba tulu 
avaldus esitada.  

Soovitav on esitada üks 
avaldus terveks aastaks. Vaja-
dusel saab aasta jooksul aval-
duse tagasi võtta või muuta 
avaldusel olevat maksuvaba 
tulu  summat.  Maksuvaba 
tulu summat võib  muuta üks 
kord kuus, kuid igakuiselt 
avalduste esitamine ei ole 
mõttekas.

• Kui aastatulu on 
kuni 14 400 eurot  (kuus kuni 
1200 eurot) või aastatulu 
on suurem, aga ainult üks 
väljamaksete tegija ja muid 
tulusid ei ole ette näha võib  
esitada avalduse kuhu on 
märgitud „arvestada maksu-
vaba tulu“.

Sellise avalduse korral 
arvestab väljamakse tegija 
maksuvaba tulu seadusejärg-
ses määras.  Maksimaalne 
maksuvaba tulu kuus 500 
eurot ning seda saab arvesse 
võtta kuni 1200 eurose tulu 
puhul.  Nendele, kelle tulu 
on üle 2100 euro kuus, ei ole 
maksuvaba tulu üldse ette 
nähtud. Kui sissetulekud  on 
kuus 1200–2100 eurot, siis 
arvutatakse maksuvaba tulu 
valemi järgi : 500-500 ÷ 900 
x (väljamakse -1200).  Mida 
suurem on tulu, seda väik-
semat   maksuvaba tulu saab 
rakendada  nt 1300 eurose 
töötasu puhul on maksuva-
ba 444,44 eurot kuus, 1500 

eurose töötasu puhul 333,33 
eurot jne. 

Seni esitatud avaldused 
maksuvaba tulu rakenda-
miseks jäävad kehtima ning 
väljamaksete tegijad (tööand-
jad, Sotsiaalkindlustusamet), 
kellele need avaldused on esi-
tatud,  arvestavad tulumaksu 
kinnipidamisel seadusejärgse 
maksimaalse maksuvaba 
tuluga. Silmas tuleb pidada 
aga seda, et  tulumaksu kinni-
pidaja saab arvestada üksnes 
tema enda poolt tehtavate 
väljamaksetega, inimese teisi 
sissetulekuid ta ei tea  ja nii 
võib tekkida olukord, kus 
järgmisel aastal tuleb inime-
sel tulumaksu juurde maksta. 

• Kui  sissetulekuid on 
erinevatest allikatest  ning 
tulu  jääb vahemikku 14 
400 kuni 25 200 eurot aastas 
(1200 kuni 2100 eurot kuus), 
siis peaks esitama avalduse, 
kus on näidatud konkreetne  
maksuvaba tulu summa. 

Näiteks saab brutotöötasu 
800 eurot kuus ning pensioni 
500 eurot kuus, tulud kuus 
on 1300 eurot.  Olenemata 
sellest, kummale väljamakse 
tegijale  ta  on varasemalt 
maksuvaba tulu avalduse 
esitanud, peaks ta tegema 
uue avalduse, milles näidata 
maksuvaba tulu summaks 
maksimaalselt 444 eurot. Kui 
juba esitatud avaldust mitte 
muuta, siis saab väljamakse 
tegija rakendada 500 eurost 
maksuvaba tulu. Töötaja aas-
tatulu kokku on aga suurem 
kui 14 400 eurot, seega te-
male ettenähtud maksuvaba 
tulu ei ole mitte  6000 eurot 
vaid 5333,33 aastas. ja tulu-
deklaratsiooni alusel tuleks 
järgmisel aastal tulumaksu 

juurde maksta.   Kui ta teab, 
et saab  aasta jooksul veel 
lisaks maksustatavaid tulusid 
(nt üüritulu või PRIA-st ühtse 
pindalatoetust), siis tuleks 
ka see tulu maksuvaba tulu 
rakendamise avalduses ar-
vesse võtta.  

Aasta lõpliku maksuvaba 
tulu kujunemist hakkavad 
mõjutama ka dividendid.  
Näiteks, töötasu- ja/või juha-
tuse liikme tasu aastas kokku 
12 000 eurot, dividendid 5000 
eurot. Aasta tuluga 17000 eu-
rot on ettenähtud maksuvaba 
tulu 4555 eurot. Kui aasta 
jooksul arvestati maksuvaba 
500 kuus, siis tuludeklarat-
sioonis tuleb töötasu pealt 
tulumaksu juurde maksta. 

• Kui  kuusissetulekud 
lähenevad  2100 eurole või 
ületavad seda, peaks esitama 
avalduse, et maksuvaba tulu 
üldse ei rakendataks.  

Sellise avalduse esitamine 
tuleb kasuks ka neile, kelle 
aastatulu on keeruline prog-
noosida või kellel on plaanis 
teha vara võõrandamise te-
hinguid ning aastatulu võib 
tulla suurem kui 25 200 eurot.   

Näiteks kui inimene, kes 
saab 2018.a brutotöötasu 
800 eurot kuus, müüb vara 
(kinnistu  või metsamaterjal) 
ja saab kasu  summas 20 000, 
seega on tema  aastatulu kok-
ku  29 600 eurot ning maksu-
vaba tulu 0 eurot.  Kui sellise 
tehingu toimumine on juba 
ette teada, siis on soovitav 
esitada avaldus üldse mitte 
maksuvaba tulu rakendada. 
Kui tulu saamine ei olnud 
ette teada, siis võiks aasta 
kestel maksuvaba tulu arves-
tamise avalduse tagasi võtta, 
et hiljem tuludeklaratsiooni 

alusel makstav summa oleks 
väiksem. 

Inimese lõplik  maksuvaba 
tulu suurus selgub järgmisel 
aastal tuludeklaratsiooni esi-
tamisel. Igakuine maksuar-
vestus ei anna enam kõigil 
juhtudel sama tulemust, mis 
aastapõhine maksuarvestus. 

Kui maksuvaba tulu on 
rakendatud igakuiselt suu-
remas summas, kui tulud 
kokku võimaldavad, siis tuleb 
tuludeklaratsiooni alusel tu-
lumaksu juurde maksta. 

Kui tulumaksu kinnipida-
misel ei ole maksuvaba tulu 
arvesse võetud või ei ole 
seda kogu aasta ulatuses ära 
kasutatud, siis saab inime-
ne tuludeklaratsiooni alusel 
enammakstud tulumaksu 
tagasi. 

Maksu-ja Tolliamet loob  
E-maksuametisse uue  lahen-
duse  „Minu sissetulekud“, et 
inimesed saaksid olla kursis 
oma maksuvaba tulu kasu-
tamisega ja võimaliku täien-
dava maksukohustusega, 
mis tuludeklaratsiooni alusel 
tekib.   Praegu on võimalik 
väljamakseid ja maksuva-
ba tulu kasutamist näha e-
maksuameti/e-tolli rubriigist 
„Töötamine ja väljamaksed“ 
, > „TSD koondandmed“> 
„Väljamaksete andmete vaa-
tamine.  

Teavet muudatustest ning 
muud maksualast infot leiab  
maksu-ja tolliameti kodule-
helt  https://www.emta.ee/
et/eraklient  

KaTrin SiMuL
teenindusosakonna  

Põlva büroojuht

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA  MAKSUVABA TULU SUURUST

Tasub teada
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Infoleht ilmub 
kord kuus. 

Koostaja
Lauri Sepp. 
E-post lauri@abja.ee. 

Tel 435 4784, 5664 0344.
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 
69403, Viljandimaa.

KUULUTUSED
Ostame kasvavat võsa Mulgi vallas Abja ja Halliste 

 piirkonnas. Puhastame võsastunud põllualad, metsa-alad, 
talukohad, kraavipealsed ja teeääred. 

Info tel 5345 8630 Tauri Õigus

Maarja Vendel ja Villem Õun 
17.10.2017 sündis poeg JAKOB

Annie Leesment ja Ragnar Kaasiku 
24.10.2017 sündis tütar LISANDRA

Õnnitleme lapse 
sünni puhul!

Käsitöö jõulukingiks
MTÜ Mulgi Ukuvakk ja MTÜ Käetöö koid 

korraldavad käsitöö müügi päevad
Abja-Paluojas Coopi Konsumi kaupluses.

Müügilett on avatud 5., 6., 13., 14., 15., 16., 
18., 19., 20. ja 28. detsembril kell 8.00–19.00.

Abja kultuurimaja tegemised  
novembris-detsembris 

I korruse fuajees detsembris ränd-fotonäitus „Näoga  
noorte poole“.
22.11 kell 18.00 Eesti Looduskaitse Seltsi  A. Kitzbergi nim 
osakonna loodusõhtu. Järgmise aasta plaanid ja reisi- 
muljed Valgevenest.
30.11 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu. Reisimuljed 
Valgevenest. Tantsuks ansambel De La Rosa.
03.12 kell 16.00 I advendi tähistamine Abja keskpargis. 
Vahvad esinemised  Abja kultuurimaja kollektiividelt.  
Halva ilma korral Abja kultuurimajas.
09.12 9.00-14.00 jõululaat.
10.12 kell 15.00 II advendi tähistamine. Meeleolu loovad 
Abja muusikakooli õpilased ja EKNK Abja kogudus.
11.12 kell 14.00-14.30 Looduse Energia toodete müük.
14.12 kell 18.30 Abja mälumängu II voor.
17.12 kell 11.00 Abja koduste laste jõulupidu.
          kell 15.00 III advendi tähistamine.  Esinevad Abja 
gümnaasiumi õpilased.
19.12 kell 14.00 Abja muusikakooli jõulupidu.
20.12 kell 11.00 Abja pensionäride jõulupidu.
01.01.2018 kell 00.30 uusaastapidu. Tantsuks  
ansambel Mehed.  
Pilet eelmüügis 20. detsembrini 5.-/kohapeal 7.-

haLLiSTe  
rahvaMajaS

24.11 kell 19.00 henrik 
normann monokomöödia 
“Kraaniga Hunt Bangokist”. 
Pääse 13/15.- saadaval  
Halliste rahvamajas,  
Piletilevis ja kohapeal.
3.12 kell 16.00 i adven-
di kontsert. esineb Abja 
Accordion Band. Kohvi ja 
kringlilaud.
14.12 kell 17.00 Mulgi valla 
halliste piirkonna eakate 
jõulupidu. Külas Kaarel 
Tuvike, Pärnaõie talu Lõõt-
sapoisid, tantsuks UKAAS. 
Saab jõulusööki ja jooki. 
Vajalik eelregistreerimine.
15.12 kell 20.00 jõulupidu 
ansambliga irena ja ivar 
hansen, tähistame  
rahvatantsurühma Hanna 
juubelit. Pääse ettetellides 
8.-, kohapeal 10.-.  
Info 525 6049.

KaarLi rahvaMajaS

11. 12 kell 18.00  
toimub Kaarlis Halliste 
valla(piirkonna) mudilaste
jõulupidu.
29.12 toimub Kaarlis  
aastalõpupidu. Jälgida 
kuulutusi.

uue-KariSTe rahva-
MajaS

3.12 kell 12.00 ootame Sind 
abja- paluoja naiskoori 
ÕbeäidSMe 1. advendi 
kontserdile. Lõpus mõnus 
juturing kohvilauas.

21.12 kell 15.00 Klubi 60+ 
üritus   - Toomapäev õues 
iga ilmaga. Järgneb koosvii-
bimine rahvamajas. Lau-
lame, tantsime ja jagame 
jõulupakke.
23.12 kell 20.00 Adven-
diaja-ja aaSTaLÕpu-
pidu. Tantsitab ans. K&K, 
Üllatusesinejad, pääse a 10.- 
Laudade ettetellimine. Laua 
katab igaüks ise.  
Info  5348 2842.

haLLiSTe raaMaTu-
KOguS
6.-30. novembrini raama-
tunäitused “Mardipäev ja 
kadripäev” ning “Sosistus 
isale isadepäeval”
1. detsembrist 7. jaanuarini 
“jõuluootusest jõuludeni”

MÕiSaKÜLa KuLTuuri-
MajaS

29.12. kell 19.00 avame taas 
Mõisaküla kultuurimaja 
piduliku kontsert-aktusega
6.01 Mõisaküla spordihoo-
nes uuSaaSTapidu. 
Tantsuks Alen Veziko band, 
kabareeshow Dance  
Wonderlandilt. Avatud 
kohvik, millest on võimali-
ke ettetellida oma peolauale 
söögid, joogid tel 5615 8012 
Kristi. Pääse novembris 13.-, 
detsembris:15.-, jaanuaris: 
16.-, kohapeal: 20.-. saada-
val Mõisaküla linnavalitsu-
ses ja kultuurimajas.  
Info 525 6049.

Kuhu minna

Hilda allik   93
lisete loHu   90
aino tammiste  86
VirVe süld   84
aliide-endla tiiVel 83
marie riiet   83
linda Jallai   82
tiiu riiet   81
maie aasna   80
andres mõts   70

Halliste vallavalitsus

 
ValliJa Hermine Šmidte 92 
ilse litVinenko  92
kalJu ilVes   88
maimu Jõudne  86
leili-astrid nõmm  85
anna kuusk   85
iJa Vaglaots   83
linda läll   83
silVia kreeVs  83
emilie lusis   83
JuHan rebane  83
elli Viires   80
tamara raJamäe  80
Helgi loite   75

mõisaküla linnavalitsus

Vaike-JoHanna Jürise  89 
elVina Porila  89
salme kinnas  87
ONA SAPOŽNIKOVA   87
ülo PeHme    86
ilme nuuma    86
Jaan mettus    85
Heinu PaaP    83
HelJu-marie talV   83
erni usin    83
leHti tiko    82
tamara lePPik   82
leida krimm   81
malle männiste   81
aino muni    80
regina laPun  80
laine soosaar   80
JuHan igga    75

abja vallavalitsus

MTÜ Käetöö koid korraldab jõulumüügi 
päevad 21. ja 22. detsembril kell 10.00-16.00 
Mõisaküla koolis MTÜ Käetöö koid ruumides.

Sissepääs kooli sisehoovist.
Info: 5592 2615

Tulge ja 
ostke jõulukingid 
kohalike käsitöö-

meistrite käest.

Õnnitleme eakaid hällilapsi

Teated ja reklaam

MÄLESTAME

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

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

MAIMU KAMALE 14.10.1932-26.09.2017

KALLE PANNEL 29.10.1970-12.10.2017

STANISLAV BUMBUL 02.07.1956-15.10.2017

JAAN LENSMENT 22.02.1929-30.10.2017

INNA HUHKA 27.10.1938-05.11.2017

Mõisaküla Linnavalitsus

ILSE REIMANN  20.04.1933 – 08.11.2017

Halliste Vallavalitsus

KADRI VILLEMSON 23.08.1957–16.10.2017

ANNA LEPPIK 19.03.1926–21.10.2017

RAIVO TELVE 18.03.1948–25.10.2017

KALEV KANDLA 17.01.1939–26.10.2017

JUTA PAJU 14.05.1941–03.11.2017

HILDA JÕESTE 31.10.1927–02.11.2017

EVI VAARAK 08.10.1959 – 06.11.2017

VAMBOLA KAROTAMM 16.02.1943 – 07.11.2017

Abja vallavalitsus

Mulgi valla Abja koduste laste jõulupidu  
17. detsembril kell 11.00 Abja kultuurimajas. 
 
Transpordi soovist teata 
tel 435 4786 või 511 8695  
(Maie Bratka).


