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Halliste ja Mõisaküla  lehekülg

Mõisaküla A&O kauplus 
tegutseb praeguses majas 
alates 1967. aasta novemb-
rist. Esmaselt oli kauplus 
ainult esimesel korrusel, 
kuid pärast kaubamaja sul-
gemist on tööstuskaubad 
maja teisel korrusel.

Algselt oli maja kaugküt-
tel, aga pärast selle teenuse 
lõpetamist kogu linnale 
läksime üle lokaalküttele, 
õliküttele, kuid see osu-
tus liiga kulukaks ja alates 
2015.aastast on kauplus üle 
viidud maaküttele, mis on 
andnud küttekuludes sääs-
tu. Probleemiks oli aga maja 
soojapidavus ja suur sooja-
kadu. Otsustasime töötaja-
te töötingimusi parandada, 
remontisime olmeruumid 
ja maja soojapidavuse pa-
randamiseks tellisime pro-
jekti katusetöödeks ning 
fasaadisoojustuseks. Tööd 
algasid augustis ja lõpetati 
oktoobris. Ehitaja oli OÜ 
Alagal. Objekt on nüüd üle 
antud ja oleme tulemusega 
rahul. Kogu tööde maksu-
mus oli 115,3 tuhat eurot, 
mille finantseerisime oma 
eelarvest. 

Lisaks eelnimetatud töö-
dele asfalteerisime ka kaup-
luseesise parkla. Kevadel 
paigutame kaupluse ette 
uued jalgrattahoidjad. Siit 
palve kõigile: ärge pange 
oma jalgrattaid kaupluse 
seina najale, sest see rikub 
ja määrib fassaadi. Kasuta-
ge jalgrattahoidjaid. Hoia-
me seda, mis tehtud.

Vastavalt võimalustele 
planeerime pidevalt ka 

maakauplustes töötingi-
muste parandamist, uute 
seadmete muretsemist, 
töötajate täiendkoolitust. 
Lisaks Mõisaküla A&O 
kaupluse renoveerimisele 
sai uue välimuse ja soo-
justatud katuse ka Abja 
ehitusmaterjalide kauplus 
tööde maksumusega 67,2 
tuhat eurot taas oma eel-
arvest rahastatuna. 2017. 
aastal tööd Abja ehitusma-

terjalide kaupluse juures 
veel jätkuvad: muudame 
sissepääsutrepi asukohta 
ja paigaldame sissepääsu 
kohale varikatuse. Ka need 
tööd teostab OÜ Alagal.

Omalt poolt soovime, 
et meie kauplustes oleks 
tarbijatel meeldiv ostukesk-
kond.

LAiLi LAMp,
Abja TÜ juhataja
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Mõisaküla Pärnu tn 45 maja (pildil vasakul) fassaaditööde käigus vahetati aknad ja uksed, soojustati vundament ja lagi ning ehitati välisuste kohale 
varikatused.                                              

Ligemale pool sajandit tegutsenud Mõisaküla A&O kaupluse hoone sai sel sügisel uue katuse ja fassaadisoojus-
tuse. Remonditi ka töötajate olmeruumid.  

Linnapea Ervin Tamberg (paremal) selgitas koosolekul muuhulgas elanikele, et 
esmavajalikke teenuseid saavad nad endiselt Mõisakülast ka peale eelseisvat 
omavalitsuste ühinemist.

Mõisaküla A&O kauplus uuenes

Mõisaküla kesklinn võtab ilmet

Mõisakülas lõpetati ok-
toobrikuus pärnu tn 45 
asuva linnale kuuluva 
maja rekonstrueerimine 
ning kesklinn on seeläbi 
omandanud silmarõõmus-
tava kaasaegse väljanäge-
mise.

Mõisakülalased mäle-
tavad hästi, kui halvas ja 
lagunenud seisus olid linna 

keskel koolimaja kõrval 
Pärnu tänav 43 ja 45 asu-
vad möödunud sajandi 
algupoolel ehitatud kahe-
korruselised majad veel 
eelmisel kümnendil. Pilt 
hakkas muutuma mõni 
aasta tagasi, kui mõlemad 
majad said esmalt uue 
plekk-katuse. Möödunud 
aasta algul uuendas linn 
täielikult 43. maja, kus asub 

ka apteek, välisfassaadi. 
Käesoleva aasta oktoobri 
lõpus andis ehitaja linnale 
üle ka naabermajaga sarna-
se tänapäevase heledatoo-
nilise välisfassaadi saanud 
45. maja.

Fassaaditööde käigus 
vahetati majal aknad ja 
uksed, soojustati vunda-
ment ja puistevillaga lagi. 
Välisuste kohale paigaldati 

varikatused. Maikuus ala-
nud tööd viibisid tellijast 
mitteolenenud põhjustel, 
kuid tulemus on hea. Ehi-
tasid Rober Grupp OÜ ja 
OÜ Baltisigma. Omaniku-
järelevalvet teostas Väino 
Kalmann. Töid rahastas 
Mõisaküla linn eelarveva-
henditest.

MEELis sõErd

Mõisaküla koolimajas 10. novembril toimunud rahvakoosolekul 
oli teemaks alanud haldusreformi käigus Mõisaküla linna eelsei-
sev ühinemine Abja, Halliste ja Karksi vallaga üheks Mulgi vallaks.

Selgitusi andmas ja linlaste küsimustele vastamas olid Mõisa-
küla ühinemiskomisjoni kuuluvad linnavolikogu esimees Jorma 
Õigus, linnapea Ervin Tamberg, Eha Ermits, Arvo Pede ja Viktor 
Siigur.

Linnapea Ervin Tamberg selgitas kuulajaile, et ka peale ühi-
nemist vähemalt nelja aasta jooksul saavad Mõisaküla elanikud 
neile esmavajalikud omavalitsuse poolt osutatavad teenused kätte 
Mõisakülast. Vastavalt sõlmitud ühinemislepingule omandab Mõi-
saküla peale ühinemist linnaosa staatuse. Praegusse linnavalitsuse 
majja jäävad edasi tegutsema sotsiaaltöötaja, raamatupidamine, 
tehniline sekretär ning linnaosa vanem.

Nimetust Mulgi vald loodava ühisomavalitsuse nimena pool-
dasid Tambergi sõnul kõik neli osapoolt. Üksmeelele ei jõutud 
aga Mulgi valla halduskeskuse asukoha suhtes. Abja, Halliste ja 
Mõisaküla on keskusena Abja-Paluoja, Karksi vald aga Karksi-
Nuia poolt. Lõpliku otsuse peab langetama 2017. aasta oktoobris 
valitav 21-liikmeline vallavolikogu. Kuni Mulgi valla põhimääruse 
kehtestamiseni juhindutakse Mõisaküla linna põhimäärusest ja 
kasutatakse Mõisaküla linna pitsatit.

Vastavalt ühinemislepingule säilivad Mulgi valla koosseisus 
kuni 2021. aasta volikogu valimisteni kõik senised allasutused 
oma töötajaskonnaga. 

Mõisaküla linna tähtsamate investeeringutena kanti ühine-
mislepingusse kultuurimaja rekonstrueerimine (maaküte, seinte 
soojustus, põrandate vahetus, ruumide remont), vee- ja kanalisat-
sioonitrasside renoveerimine, tänavatele mustkatte paigaldamine, 
endise raamatukogumaja ümberehitamine sotsiaalmajaks ning 
kesklinna ala planeerimine (I etapis tuletõrjemajani, II etapis 
bussijaamani koos uue bussijaamahoone ehitamisega).

Piki endist raudteetrassi on kavas koostöös Läti osapoolega 
EL rahaga ehitada välja turismimarsruut, mis haarab ka linna 
endist veetorni.

Tamberg väljendas rahulolu tõiga üle, et linna ajaloos tähtst 
rolli etendanud ja ka kaugemal tuntud endine ekskavaatoritehas, 
linavabrik ja vagunidepoo on leidnud uued omanikud ja annavad 
toodangut, olles leidnud omale turuniši, sealhulgas raja taga.

Mõisakülas jätkab peale ühinemist vastavalt elanikkonna nõud-
lusele kohapeal esmatasandi arstiabi andmist perearst ja ravimite 
müüki eelmisel aastal renoveeritud majas linna apteek.

MEELis sõErd

Rahvakoosolekul 
kõneldi ühinemisest

Huvilistel on veel soodne võimalus soetada endale õisulase 
Hilje Kokk-Tamme mälestusteraamat „Meenutusi suvepealinnast 
ja Mulgimaalt“.

Tänavu jaanipäeva paiku ilmunud raamat on järg autori aasta 
algul ilmunud esimesele mälestusteraamatule „Talutütre kodu- ja 
koolilood“. Järjeraamatus on muuhulgas juttu reisidest eri pai-
gusse ning Pärnu Mulkide Seltsi ja Orvuna Kasvanute Ühingu 
tegevusest viimastel aastakümnetel. Luuletusi ja arvukalt fotosid 
sisaldav raamat lõpeb kauni Õisu jõeoru värviküllase tutvustuse 
ja matkajuhendiga.

300-leheküljeline pehmekaaneline raamat maksab 20 eurot. Selle 
saab soovija osta kas autori enda käest (tel 5837 7205), Õisu raama-
tukogust või Abja-Paluoja raamatupoest.

Mälestusteraamat ootab huvilisi
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HALLISTE VALLAVOLIKOGU

12. X 2016 toimunud istungil:
• kinnitati Halliste lasteaia Pääsuke arengukava 2018. aastani;
• muudeti Halliste vallavolikogu 27.10.2015 määrust nr 16 
„Halliste valla arengukava 2015-2025“;
• toimus Halliste valla eelarvestrateegia 2016-2021 esimene 
lugemine;
• tutvustati ühinemislepingu projekti.

HALLISTE VALLAVALITSUS

19. X 2016 toimunud istungil:
• otsustati ühinemislepingu ja selle lisade väljapanemine ava-
likkusele tutvumiseks;
• otsustati Halliste valla elanike arvamuse väljaselgitamine 
haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muut-
mise kohta.

31. X 2016 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• otsustati lihtmenetlusega riigihanke „Talvine teehooldus 
Halliste vallas 2016–2018“ korraldamine;
• otsustati hajaasustuse programmi aruannete heakskiitmine;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga  seotud avaldusi;
• eraldati raha Abja/Halliste võrkpallinaiskonnale summas 
500 eurot.

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU

20. X 2016 toimunud istungil
• kinnitati Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2017–
2020;
• suunati avalikule väljapanekule linnavalitsuses Mõisaküla 
linna jäätmekava 2017–2020;
• eraldati reservfondist 895,20 € noortetoale maakondlikus 
ühisprojektis osalemiseks;
• anti üürile üheks aastaks linnale kuuluv eluruum Pärnu 
tn 43-3 suurusega 53 m²;
• toimus Abja, Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna 
ühinemislepingu tutvustus ja arutelu. 

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 

20. X 2016 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja oktoobrikuu toimetulekutoetused 
viiele taotlejale kokku 830,23 €;
• kinnitati Mõisaküla lasteaia hoolekogu 2016./2017. õppe-
aastaks koosseisus: Merike Andruško (linna esindaja), Anneli 
Jürise, Annika Jürman ja Tiina Raba;
• tunnistati osalejate puudumise tõttu nurjunuks lihthange 
„Traktori ja selle lisaseadmete kasutusrendile võtmine“;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• eraldati eelarvevahenditest 35 € Mõisaküla noorte toitlusta-
miseks Viljandimaa noortekogu korraldataval üritusel „Osa-
luskohvik 2016“.

1. XI 2016 toimunud istungil:
• tunnistati lihtmenetlusega hanke „Traktori ja selle lisasead-
mete kasutusrent edukaks pakkujaks AS Tatoli pakkumuse 
maksumusega 47 065,97 €;
• eraldati eelarvevahenditest 100 € Päästeliit MTÜ-le lipu 
soetamise kulude katteks. 

8. XI 2016 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja novembrikuu vajaduspõhine 
peretoetus 11 vajajale kokku 810 €;
• väljastati hoone kasutusluba Abja TÜ-le kaupluse Mõisa-
küla A&O kasutusele võtmiseks asukohaga J. Sihveri tn 8;
• anti EELK Mõisaküla kogudusele luba kaevetöödeks 
Pärnu ja Nurme tn ristmiku äärses sadeveekraavis;
• eraldati eelarvevahenditest 240 € FIE Perearst Ürjo Mälk-
soole küttepuude ostmiseks;
• moodustati 2016./2017. õppeaastaks Mõisaküla kooli hoo-
lekogu koosseisus: Juri Kotšetov (linnavolikogu esindaja), 
Maile Kreevs, Marju Lamber, Triin Teearu-Seli, Maiko Šku-
rin, Tanel Buström ja Pille Ruubel. 

OMAVALiTsUsKrOONiKAT

TEAdE
Õisu lasteaias on veel vabu kohti 2–6-aastastele  
(eelkooliealistele) lastele. Täiendav info: Tiina Triksberg, 
tel 5656 2023.

Halliste kirikupargi kül-
je all avara parklaplatsi 
ääres asuvas kooli bussi-
peatuses on õpilaste päralt 
ainulaadne mõnusat ajavii-
det pakkuv bussiootekoda, 
kus kojusõidu ootel igav ei 
hakka.

Kettide vahel ripub hoo-
ne laest alla kiigelaud, kus 
lapsel on mõnus peal istudes 
kiikuda. Kahel pool kiike 
kõrguvad kiviplaatidest põ-
randapinnast punase plekk-
katuseni kaks mõnemeetrist 
jämedat ronimispuud. Need 
on valmistatud parajalt pi-
kaks saetud oksatüügastega 
metsakuivadest kuusepalki-
dest. Ronida ja turnida saab 
ka laest rippuva keti abil. Sel-
leks, et õpilased võiksid oma 
emotsioone ja fantaasiat sõ-
nas ja pildis väljendada, on 
ootekoja külgseinad kaetud 
tahvlivärviga, kuhu on hea 
kriidiga kirjutada ja joonis-
tada. Mulgimaale kohaselt 
on kujunduses kasutatud 
nii mulgi sõba kui ka punase 
kaaruspaela värvitoone.

Bussiootekoja rajamisega 
alustati 2015. aasta sügisel. 
Kuna talvel lumega teha ei 
saanud, siis jätkati tänavu 
kevadel. Suure osa tööst 
rajatise valmimisel tegid ära 
õpilased ise tööõpetustundi-
des õpetaja Jaanus Ermitsa 
juhendamisel. Puitkarkassi 
püstitasid õpetaja ehituos-
kustega pojad.

Ja see pole veel kõik. 
Lisaks nimetatule on ka-

vas paigaldada hoone ühe 
seina külge rullikutel kald-
tee, kust oleks lõbus alla 
lasta. Tugevad rullikud on 
poistel töökojas juba valmis 
meisterdatud. See töö lük-
kus edasi tänavu varakult 
maha sadanud lume tõttu. 
Veel tulid õpilased mõttele 
paigaldada ootekotta lisaks 
olemasolevale pikale pal-
gist istepingile ka VIP-pink 
– iste eriti tähtsatele isiku-
tele. Novembri algul maha 
sadanud lumi sundis neid 
töid paraku edasi lükkama. 
Kuid juba praegu on õpilaste 
endi arvates bussiootekoda 
unikaalne, lahe ja vahva. 
Ei nemad, õpetaja ega kooli 
direktor Merle Hüva tea, et 

teist sellist mujal Eestimaal 
veel oleks.

Originaalse idee aluseks 
oli üle-eelmisel õppeaastal 
õpilaste poolt loovtööna 
koolitunnis välja pakutud 
jalgpallivärava kujuline bus-
siootekoda. Õpetaja Ermitsa, 
direktori ja õpilaste koostöös 
arendati mõtet edasi, et 
pakkuda lastele bussiootel 
rohkem ajaviitevõimalusi. 
Mõttega oli päri ka Halliste 
vallavanem Ene Maaten, 
tagades materjaliks ja töö-
deks vajaliku valla rahalise 
toetuse.

„Praktilise töö käigus 
saab lastele õpetada töö-
võtteid neile huvitavalt ja 
meelepäraselt nii et nad seda 

ise ei märkagi,“ tõi Jaanus 
Ermits välja tasapisi edeneva 
ehitustöö veel ühe positiivse 
momendi. Ta meenutas, et 
samal põhimõttel valmis tä-
navu kevadel Halliste järve 
äärde vetelpäästestend ja 
möödunud aastal paadisild. 
„Hallistes koolis on tublid 
lapsed,“ kiitis õpetaja.

 Tunnustust väärib mõis-
tagi ka õpetaja ise. „Jaanus 
Ermits on väga järjekindel ja 
tubli juhendaja, olles teinud 
kooli bussiootekoja rajami-
sel ära suure ja tänuväärse 
töö,“ rõhutas direktor Merle 
Hüva.

MEELis sõErd

Halliste kooli õpilaste päralt on 
ainulaadne bussiootekoda

Halliste vallavalitsus

MÄLESTAME
EEVI HULLKO
 11. X 1953 – 21. X 2016

VÄINO KULL
 21. X 1956 – 10. XI 2016

ELLI TOOMAST
 15. III 1925 – 5. XI 2016

Mõisaküla linnavalitsus

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

Kiikuda ja ronida said lapsed õpilaste endi kaasabil valmivas Halliste kooli uues ainulaadses bussi-
ootekojas juba suvel.                                                                                      

Viljandimaa liiklusko-
misjoni otsusel on liiklus-
ohtlike kohtade turvaliseks 
muutmisel maakonnas es-
majärjekorras vaja rajada 
kergliiklustee Kulla külast 
Halliste koolimaja juurde, 
tagamaks Kulla lastele ohu-
tu koolitee.

Halliste vallavalitsus on 
juba aastaid taotlenud riigilt 
rahalisi vahendeid Kulla 
kergliiklustee ehituseks, et 
sealsetel lastel oleks tur-
valine koolis käia. Praegu 
talveoludes, kus sõidutee 
ääred on lumised, on lapse-

vanemad hädas taotlenud 
koolist lastele sõidukaarte, 
et õpilased saaksid Kullast 
ühe peatusevahe liinibussiga 
sõites ohutult Halliste kooli 
jõuda. 

Maakonna li iklusko-
misjoni koosolekul Viljan-
di maavanem Erich Palmi 
eesistumisel   tänavu 20. 
oktoobril otsustatigi kuju-
nenud olukorras, et kõige 
olulisem objekt liiklusohtlike 
kohtade seas käesoleval ajal 
Viljandimaal on just 840 
meetri pikkuse kergliiklustee 
ehitamine Kullast Halliste 
koolimaja juurde (Sultsi – 

Abja-Paluoja maantee 14,240 
kuni 15,840 kilomeetrini).

Halliste vallavanem Ene 
Maaten tunnustas Halliste 
kooli hoolekogu, kes Urmas 
Suurpuu juhtimisel on Kulla 
kergliiklustee rahastamiska-
va etteotsa võtmise heaks 
tublilt kaasa aidanud.

„Loodame, et maantee-
amet võtab liikluskomisjoni 
otsust kuulda ja kergliiklus-
tee Kullale peagi ka ehitab,“ 
kommenteeris komisjoni 
otsust Ene Maaten. Tema 
sõnul jäävad Halliste valla 
kanda selles projektis täna-
vavalgustuse ehituse kulud. 

Ajutise lahendusena kuni 
kergliiklustee valmimiseni 
paigaldatakse ümberehitata-
va Kulla leerimaja fassaaadi 
külge tänavavalgustid, mis 
aitavad ühel lõigul laste 
kooliteed valgustada.

Teede korrastamise ja 
bussiootepaviljonide raja-
mise on Halliste vald paaril 
viimasel aastal võtnud üheks 
prioriteediks. Sealhulgas on 
mustkatte saanud teed nii 
Hallistes, Kullas kui ka Rim-
mus ja mitmel pool vallas pa-
randatud teede kruusakatet. 

MEELis sõErd

Kulla külla tuleb kergliiklustee

Põnevad päevad Õisu lasteaias
Oktoobris külastas Õisu lasteaeda Abja-Paluoja päästeko-

mando meeskond. Kuna lähenemas on jõuluaeg, kõnelesid 
päästjad küünlatulest tingitud tuleõnnetuste ärahoidmisest, 
suitsuandurite vajadusest ja paljust muust, millega nad iga-
päevatöös kokku puutuvad.  Elevust tekitas päästevarustuse 
demonstratsioon ja võimalus ronida suurde päästeautosse 
uudistama ning autos olevate päästevahendite tutvustami-
ne. Koos sai tehtud tore ühispilt. Päästjate lahkudes kostus 
vägev sireen. Aitäh komandole, et nad on leidnud aega ka 
lasteaedade külastamiseks.

Novembri alguses tulid oma ametit tutvustama meie piir-
konna politseinik Taivo Västrik ja noorsoopolitseinik Elerin 
Tetsmann. Kaasa olid neil võetud lastele näitamiseks ehtsad 
käerauad ja kumminui. Lapsed said selga proovida päris 
kuuliveste. Räägiti sõnakuulelikkusest, hea laps olemisest, 
pahategudest. Kõik said külalistelt kingiks lõvi Leo helkuri 
ja põske maitsva kommi. Aitäh tulemast! 

TiiNA TriKsbErg

Foto: Meelis Sõerd
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Foto: Erakogu

Novembrikuus täitus kuus-
kümmend aastat abiellumisest 
õisus elavatel Hilje ja Herbert 
Tammel.

Hilje on pärit toonasest Pais-
tu vallast Karaski talust, mis 
jääb praegusest kodust Õisu 
kortermajas vaid paar kilo-
meetrit Sultsi poole. Paistus sai 
ta ka seitse aastat kooliharidust. 
Herbert sündis Audru vallas 
Pärnumaal, kus lõpetas samuti 
seitse klassi.  Noored tutvusid 
töötades mõlemad kalakombi-
naadis Tõstamaal. 

„Hilje oli tubli ja ilus tüd-
ruk,“ meenutab Herbert, miks 
Mulgimaa neiu teiste seast talle 
kohe silma jäi. See oli 1954. aasta 
päikeselisel maipäeval. „Seda 
pargis käest kinni ja kinos käi-
mist oli poolteist aastat“, mäletab 
Hilje järgnenut. Abielu sõlmiti 
Pärnus novembris 1956.

Kaks esimest kuud tuli noor-
paaril Pärnus elada eraldi, kuni 
saadi ulualusena väike tuba 
ja köök Herberti onu juurde. 
Elupaika tuli vahetada veel. 
1972. aastal õnnestus muretseda 
Vana-Pärnusse looduskaunisse 
kohta majaplats, kuhu onu abiga 
ehitati oma maja.

Kokku kolmkümmend viis 
aastat töötas Herbert elektrikuna 
Pärnu KEK-is ja Viljandis. Hilje 
töötas aastaid vagunisaatjana 
Tallinn-Pärnu liinil, kuni 1960. 
aastal sündis esimene tütar. „Siis 
ma jäin koju, kolm aastat olin 
proua elu peal,“ muheleb ta.  
Laste sünnitamise-kasvatamise 
kõrvalt oli ta seejärel ametis 
sööklas kulinaariakokana ja pa-
gariettevõttes saia küpsetades. 
Hiljel ja Herbertil on kaks poega 
ja kaks tütart, kellest üks elab 
välismaal. Lapselapsi on kokku 
üksteist. 

„Hädasid on olnud palju, 
terve ei ole ma kogu elu üldse 
olnud, aga olen läbi saanud,“ 
tunnistab Hilje. „Arstil sai käi-
dud palju, vahest haiglas oldud 
kuu aegagi, kui lapsed olid 
väiksed. Aga nüüd ma käin 
väga harva arstile, ei ole enam 
vajadust olnud“.

Kehva kuulmisega Herbert 
kasutab aastaid kuuldeaparaati. 
Nüüd sai omale ka rulaatori, 
mida lahkesti Hiljelegi kasutada 
annab. „Sellega on nii hea lüka-
ta, ma tunnen seda väga hästi 
oma seljaga,“ kiidab naine.

Taadule pai
Oma kuuekümneaastase 

abielu aluseks peavad kaasad 
tahet ja oskust vastastikku tei-
neteisega arvestada. „Väga kan-
natlik peab olema ja oskama ka 
järele anda,“ teab Hilje. „Ma ei 
hakka temaga vaidlema, kui mul 
ei ole õigus,“ sõnab ta. 

„Mulk on ikka mulk – kas 
sa temale räägid või ei, tema 
teeb ikka, mis tema tahab,“ on 
Herbert pika kooselu jooksul 
aru saanud ja leppinud. Ent kä-
tega pole ta naise kallale kunagi 
läinud. Nüüdki istub ta tihti Õi-
sust, kus viimased kümme aastat 
kortermajas elatakse, bussi peale 
ja sõidab mõneks päevaks Pärnu 
koju, kus igapäevaselt elab ja 
ehitab juba pojapere.

„Meie kooselu hoidis värs-
kena visiitabielu. Herbert läks 
sageli nädalaks komandeerin-
gusse, mina tulin raudteelt töölt 
hommikuti. Vahest ei olnud 
kaks nädalat koos. Siis ootasid 
juba huviga, et millal ta tuleb,“ 
kõneleb Hilje. „Nüüdki, kui ma 
saadan ta Õisus bussi peale, siis 
mõtlen, et oh kui hea! – ta on läi-
nud. Siis teine päev juba hakkan 
ootama, millal ta tuleb, et saaks 
vastu minna. Need on toredad 
momendid, kui on saata ja oo-

data kedagi,“ tõdeb ta elutargalt.
„Käest kinni Pärnus mere ää-

res oleme käinud vähe. Mind see 
meri ei huvitagi, vaid Viljandi 
järv ja lossimäed,“ lähevad Hilje 
silmad särama. Õisus elades on 
Hilje ja Herbert ringi reisinud 
kohaliku ELKS Kitzbergi nime-
lise osakonnaga. Tänavu näiteks 
Hiiumaal ja Karjalas, varem 
Naissaarel, Lätis jm.

Meeledi võtavad veebruaris 
82-aastaseks saav Hilje ja 85-seks 
saav Herbert osa Halliste valla 
eakate pidudest, kuhu buss viib 
ja toob. Suured tantsijad nad 
küll pole. „Ei ole jalgu all, jalad 
on läbi,“ nendib Herbert. Hilje 
osales käsitööharrastajana ikka  
Õisu laatadel, samuti kevadtal-
gutel mõisapargis.

Eluga ollakse nüüd kur-
sis raadio, teleri ja ajalehtede 
vahendusel. Hilje on viimase 
aastaga, pärast seda, kui kipsis 
olnud käsi enam vardaid hoida 
ei tahtnud, küll aga pliiatsit, kir-
jutanud tütre õhutusel koguni 
kaks pildirohket mälestuste-
raamatut. Hing ihkab kirjutada 
kolmandatki.  

Elule tagasi vaadates soo-
vitab ta suhteid hoida. „Kui sa 
hakkad ühega elama juba, siis 
milleks teda vahetada – ega see 
teine ei tule parem. Ühega juba 
tead ära, millal suu kinni hoiad 
ja millal lahti teed. Teine on võib-
olla kuu-kaks hea, aga siis hak-
kab juba oma iseloomu näitama. 
Lihtsalt tuleb kannatlik olla ja 
leida niipalju tegevust, et aega 
kaklemiseks ei ole,“ rõhutab ta. 
„Lapselaps helistab ja küsib ikka, 
kuidas taadu elab, et mine tee 
talle pai,“ naerab memm sära-
silmil. „See on nii tore“.

MEELis sõErd

Hilje ja Herbert Tamm – 
kuuskümmend aastat abielu

Uue-Kariste rahvamajas tä-
histas Halliste valla nooruslikke 
eakaid liitev klubi 60+ novembri 
algul oma neljandat aastapäeva.

Nelja aasta kestel ette võetut 
meenutas eelnevalt kaaslasi täht-
päeva puhul õnnitlenud klubi 
juhatuse liige Leili Tšernõšova. 
Klubi kapellilt Ukaas kõlanud 
sünnipäevalaul oli mõeldud ka 
neile klubi liikmetele, kes hilja-
aegu oma sünnipäeva tähistasid. 
Neid peeti meeles ka lillede ja 
kingitusega.

Hingedeaja alguse puhul põ-
lesid kaminasaalis küünlad. Klubi 
liige Uue-Kariste rahvamaja juha-

taja Ivi Alp tegi sügava kummar-
duse eelnevatele põlvedele, kes 
on auväärses eas kultuurikolde 
meile pärandanud. Vanu ringi-
päevikuid lehitsedes meenutas 
ta soojalt paljusid möödaniku 
kultuurialustalasid ning tänas 
koostöö eest praeguseid rahva-
maja tegevuses kaasalööjaid.

Peolaualt maitsti traditsiooni-
liste sünnipäevatoitude kõrvale 
värskeid hõrgutavaid sügishoi-
diseid, mille olid kodust purkides 
kaasa toonud Eha Lihtne ja Leili 
Tšernõšova. Jalakeerutuse eest 
hoolitses taas kapell Ukaas.

MEELis sõErd

Keset oktoobrikuud pakkus 
Mõisaküla kirik kontserdivõi-
maluse ühendkoorile Ulgandi, 
keda ootab ees rahvusvaheline 
lauluvõistlus Tšehhimaal.

Ulgandi moodustub kolmest 
segakoorist: Sindi laulukoorist, 
Tarvastu koorist Üits viis ja 
Kolga-Jaani koorist Jaaniko. 
Ühendkoori juhatavad Kristel 
Reinsalu Sindist ja Karin Taukar 
Tarvastust. Koor liidab pooltsa-
dat lauljat.

Ulgandi on kogunud oma 
repertuaari ja osaleb festivalil nii 

vaimulike laulude kui ka rahva- 
ja naljalauludega. Mõisaküla ko-
gudusele tegi au kuulda ja näha 
ühendkoori esituses suurepärast 
peaproov-kontserti. Ja ühtaegu 

oli meil väga hea meel pakkuda 
oma uue avara kiriku võimalusi 
suurele koorile: head akustikat, 
ruumikust ja siiski publiku lä-
hedust, meie kiriku õdusust, 
kuulajate südamesoojust ning 

hoolsat lahkust.
Kõik kirikusse kogunenud 

tundsid rõõmu jagatud osadu-
sest muusikas, laulus, palves ja 
jutluses.

ArVO LAsTiNg

Lõppeva aasta oktoobris täitus 120 aastat raudteeliikluse al-
gusest läbi Mõisaküla seoses kitsarööpmelise Pärnu-Ruhja-Valga 
raudteeliini avamisega.

Mehis Helme koostatud kogumikust „125 aastat raudteid Ees-
tis“ võib lugeda, et ajutine liiklus Pärnu ja Valga vahel avati juba 
1896. aasta septembris. Esimene rong Pärnust Valka läbi Mõisaküla 
väljus 5. oktoobril (vana kalendri järgi) 1896. Jaamad liinil olid 
Eesti territooriumil alates Pärnust Vaskrääma platvorm, Surju, 
Sigaste platvorm, Voltveti ja Laatre pöörang (hilisem Mõisaküla). 
Edasi kulges liin läbi Läti jaamadega Kirbelis, Ruhjas, Naukšenis, 
Piksaris, Omulis, Ergemes ja lõppes Valgas.

1897. aasta 31. jaanuaril avati ajutine rongiliiklus Mõisaküla 
(Laatre pöörangu) ja Viljandi vahel. See muudeti alaliseks sama 
aasta augustis ja Mõisakülast sai sõlmjaam. 45-kilomeetrisel raud-
teeliinil olid jaamad Abjas, Hallistes, Õisus ja Siniallikul.  

1898. aastal, kui Saksa firma Waldhof alustas Pärnus uue 
tselluloosivabriku ehitust, otsustati vabriku ehitusplatsil asunud 
raudteetöökojad üle viia Laatre pöörangu piirkonda. 1899. aasta 
kevadel alustati Laatre jaama juures uute raudteetöökodade 
rajamist. Tehaseks kujunenud Laatre töökojad valmisid 1900. 
aastal. Tehase asula nimeks sai Moisaküll. Sellega oli pandud alus 
Mõisaküla hoogsale arengule.

1898. aastal esitas Esimene Juurdeveo Raudtee Selts projekti 
uue kitsarööpmelise raudtee ehitamiseks Laatre pöörangust Lii-
vimaa kubermangu pealinna Riiga, ent ei saanud esialgu selleks 
luba. Ehitustööd kogu trassil algasid 1914. aastal, kuid lõpetati 
alanud sõja tõttu juba järgmisel aastal.

Kuna Valga ja Mõisaküla vahel jäi olemasolev raudtee Läti 
territooriumile, kerkis   riiklikult korduvalt päevakorda raudtee-
liini ehitamine Valka Abjast läbi Tõrva. Vastava otsuse langetaski 
riigikogu 16. märtsil 1932 vastu võetud raudteevõrgu arendamise 
seaduse muutmise seadusega. Sama aasta sügisel toimus 70 kilo-
meetri pikkusel Abja-Tõrva-Valga raudteetrassil teine sihiajamine 
(esimene oli toimunud juba 10 aastat varem). 1939. aastal eraldas 
valitsus liini ehituseks vajaliku krediidi. Sama aasta sügisel toimus 
trassil kolmas sihiajamine. Ehitustöödega alustati 1940. aasta mais, 
ent juba suvel tööd katkesid seoses Eesti lülitamisega NSV Liidu 
koosseisu.

Saksa vägede taganemisel septembris 1944 lasti Valga-Mõisa-
küla raudteeliin õhku.  Sellest taastati 1947. aastal vaid Mõisaküla-
Ruhja lõik. Viimane kitsarööpmeline rong Mõisakülast Ruhja ja 
tagasi sõitis 15. mail 1975. Seejärel algas tee ülesvõtmine.

Aastail 1975-1981 ehitati kitsarööpmeline raudtee ümber 
laiarööpmeliseks. 1981-2000 toimus raudteeliiklus läbi Mõisaküla 
Pärnu-Tallinna ja Riia suunal piki laiarööpmelist raudteed, mis 
nüüdseks Mõisaküla ja Pärnu vahel on alates 2008. aastast samuti 
üles võetud.  

MEELis sõErd

Mõisaküla kirikus kõlas laul

Klubi 60+ pidas sünnipäeva

Mõisaküla kirikus andis oktoobrikuus kauni kontserdi segakoor Ulgandi.       

Lisaks nelja-aastaseks saanud klubile 60+ peeti aastapäevapeol 
Uue-Kariste rahvamajas meeles ka hiljutisi klubi liikmetest sünnipäe-
valapsi. Pildil võtab Ivi Albilt õnnitlusi vastu Aino Noop (paremal).                                                                                                               

Hilje ja Herbert Tamm Õisust tähistasid novembri algul oma abielu 
kuuekümnendat aastapäeva ehk teemantpulma.                                                                                                         

ajaloost

Õnnitleme!
HILDA ALLIK   92
LISETE LOHU   89
AINO TAMMISTE  85                         
LAINE SOE   83
ALIIDE-ENDLA TIIVEL 82
MARIE RIIET   82
LINDA JALLAI   81
TIIU RIIET   80
AIME KIIK   75
      Halliste vallavalitsus

ILSE LITVINENKO   91
VALLIJA HERMINE ŠMIDTE   91
KALJU ILVES    87
MAIMU JÕUDNE   85
ANNA KUUSK    84
LEILI-ASTRID NÕMM   84
LINDA LÄLL    82
IJA VAGLAOTS   82
JUHAN REBANE   82
EMILIE LUSIS   82
SILVIA KREEVS   82
VIIVE TOOMSOO   75
ENN GRÜNVERK   70
   Mõisaküla linnavalitsus

120 aastat esimesest rongist 
Mõisakülas 

Foto: Arvo Lasting

Foto: Meelis Sõerd

Foto: Meelis Sõerd

   Mõisaküla linnavalitsusMõisaküla linnavalitsus
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29. oktoobril toimus Abja 
kultuurimajas suurepärane 
kontsert, mille andis Pärnu 
akordionimuusika festivali 
peaesineja, ansambel Tutti 
Valgevenest. See nimi on 
täiesti akordionipärane. 
Tegemist on pilli ühe regist-
riga, mille alla vajutamisel 

helisevad akordionil kõik 
keeled. Need viis võluvat 
ja särasilmset neidu Minski 
muusikaakadeemiast de-
monstreerisid uskumatult 
väledaid sõrmi ja suure-
pärast koosmängu. Väga 
nauditav oli ka saategrupp 
basskitarristi ja trummari 

näol, kes visuaalses mõttes 
olid küll tagaplaanil, aga te-
gelikult hoidsid ansamblit 
väga hästi koos ja täienda-
sid tehniliselt keerukaid ja 
kiireid akordionipartiisid. 

Kontaktid selle ansamb-
liga pärinevad ligi kümne-
aastase aja tagant Soomest, 

Sata-Häme Soi akordio-
nimuusika festivalilt, kus 
orkestril Baltic Tremolo oli 
meeldiv võimalus mängi-
da nendega samal laval. 
Tolleaegsest koosseisust 
on tänaseks ainsana jää-
nud vaid nende juhendaja 
Lidiya Suhovarova, aga 
selle riigi akordioniõpetus 
on väga kõrgel tasemel ja 
headest mängijatest Val-
gevenes puudust ei tunta. 
Repertuaar oli valitud eri 
maade rahvamuusikast, 
nende töötlused olid vai-
mukad, maitsekad, samas 
väga tehnilised ning pak-
kusid rohkearvulisele Abja 
publikule unustamatult 
kauneid hetki akordioniga. 
Kindlasti suurendas see 
tõeliselt nauditav esitus ka 
huvi akordioni õppimise 
vastu Abja muusikakoolis.

VALdO VärK
Pärnu akordionimuusika-

festivali korraldaja

Aastaringi võib jagada 
mitmeti – omamoodi poo-
litavad seda 6-kuulise inter-
valliga emade- ja isadepäev. 
Üle pikkade aastate panid 
Abja lasteaed, Abja güm-
naasium, Abja noortekeskus 
ja Abja kultuurimaja 13. no-
vembril seljad kokku suure 
perepäeva korraldamiseks, 
mille keskmes oligi just ni-
melt isadepäev.

Piduliku kontsertosa ju-
hatasid sisse lasteaialapsed, 
kes täitsid kogu lava ning 
esitasid nii laule, tantse kui 
luuletusi. Mehise tervituse 
tõid Abja gümnaasiumi 
poistekoori lauljad koos di-
rigent Kadi Kase ja kontsert-
meister Ruth Mõttusega. 
Oma uusi tantsukavu näita-
sid tantsutrupid MiniVou ja 
VOU Elle Agari juhendami-
sel. Tublide päevajuhtidena 
olid töös Katerina Agafono-
va ja Anne-Mai Vaikjärv.

Pärast häid soove ja 
õnnestunud esinemisi oli 
kogu kultuurimaja avatud 

erinevatele tegevustele: 
väikeses saalis ootas lusti-
jaid MiniFarmi mängumaa, 
teise korruse fuajees mor-
si- ja kringlilaud, esimesel 
korrusel raamatukogu ees 
alustas lasteaia korraldatav 
aardejaht, mis viis osalejaid 
ka paikadesse, kuhu nad 
tavaliselt ei pruugi sattu-

da.  Suures saalis köitis nii 
suuremate kui väiksemate 
meeli laskesimulaator, ral-
limasin oli üles seatud koh-
vikuruumis ning noortekes-
kuse puidupõletustöötuba 
ja viktoriin isa kohta seadsid 
ennast samuti sisse suurde 
saali. Osalejaid jagus sünd-
muse lõpuni ning hea meel 

oli näha, et tegevust leidsid 
igas vanuses külastajad. 

Tänan kõiki, kes päeva 
kordaminekusse oma panu-
se andsid ning loomulikult 
kõiki peresid, kes seda pidu-
päeva ühiselt tähistama tu-
lid. Koostegemises on jõud!

TiiU sOMMEr

Abja lehekülg

OMAVALiTsUsKrOONiKAT

Foto: Johannes Haav

Foto: Iva Žůrková

AbjA VALLAVALiTsUs:

18.10.2016
1. Kinnitati Abja lasteaia hoolekogu koosseis;
2. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
3. Arutati sotsiaalküsimusi ja anti korraldus sotsiaalhoolekande 
seaduse alusel vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks;
4. Kiideti heaks eraisiku hajaasustuse programmi projekti aruanne.
5. Lahendati eraisikutelt laekunud avaldusi;
6. Valla eelarvelistest vahenditest eraldati 320 eurot Abja Eakate  
Klubile;
7. Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride 
muutmisega kaasnevate elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse 
aeg, koht ja sisu ning kinnitati küsitluskomisjoni koosseis.

08.11.2016
1. Arutati sotsiaalküsimusi ja anti korraldused sotsiaalhoolekande 
seaduse alusel toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning 
hüvitiste maksmiseks
2. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
3. Kiideti heaks eraisikute hajaasustuse programmi projekti  
aruanded.
4. Lahendati eraisikutelt laekunud avaldusi.
5. Määrati liikluspinnale kohanimi;
6. Lahendati maaküsimusi.

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

riigi Teatajas

Väikeses saalis ootas lustijaid MiniFarmi mängumaa.

Pärnu akordionimuusika festivali peaesineja, ansambel Tutti Valgevenest ja festivali peakorraldaja 
Valdo Värk

MÄLESTAME
PEETER ILVES 

04.09.1948 – 23.10.2016 
AINI HIRT 

06.09.1937 – 30.10.2016 
EINO MÄGI 

01.10.1951 – 03.11.2016
TIIU RÕIGAS 

23.03.1939 – 11.11.2016

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

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

Abja kultuurimaja tegemised 
novembris-detsembris

Näitus: I korruse fuajees: novembris-detsembris  
Johannes Haava fotonäitus „Peipsiveer ja vanausulised“.
24.11 kell 18.00 kadrilaupäev laulude ja kostüümidega
27.11 kell 17.00 I advendi tähistamine. Liivimaa noor-
teorkestri kontsert. 
03.12 kell 22.00 talvine tantsuõhtu ans Udo Bänd.  
Pilet eelmüügist 5.-/samal päeval 7.-
04.12 kell 15.00  II advendi tähistamine. Kontsert   
Abja kultuurimaja isetegevuslastelt.
06.12 kell 14.00–14.30 Altai Palsami, Zivitsa õli ja  
Ortoflexi müük
07.12 kell 18.00  Eesti Looduskaitse Seltsi A. Kitzbergi 
nimelise osakonna loodusõhtu. Aasta 2016 kokkuvõte  
ja Tõnu Grünverk videod Karjalast. 
08.12 kell 18.30 Abja mälumängu II voor
11.12 kell 15.00 III advendi tähistamine.  
Esinevad Abja Gümnaasiumi õpilased
13.12  kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus „ Kõik 
meestest“. Pilet 15.-/ õpilane, tudeng, pensionär 13.- 
15.12 kell 11.00 Abja valla pensionäride jõulupidu
17.12 kell 9.00–14.00 Jõululaat
18.12 kell 11.00 Koduste laste jõulupidu
18.12 kell  15.00 Eesti Kontsert kontserdisari  
Muusika Eestimaal „Jõuluvalgus“ Nele-Liis Vaiksoo 
(vokaal), keelpillikvartett. Kaasategevad Oksana Sinkova 
(flööt), Andrus Rannaääre (klaver). Talve ja jõuluteemalised  
laulud A. Rannaääre CD-lt „Hommikupäike“, O. Ehala jt. 
Pilet eelmüügist 5.-/ samal päeval 7.-
01.01 kell 00.30 uusaastapidu. Tantsuks ans StandBy. 

Pilet kuni 22. detsembrini 7.-/samal päeval 10.- 

Just hing on see, mis ootamast 
ei lakka, 
et kõiki oodatakse. Ikka. Alati.

(Sulev Oll)

Hingedekuu juhatati 
Abja kultuurimajas 1. no-
vembril sisse luule- ja lau-
lukavaga, milles said kokku 
eriilmelised lood esitajate 
südameist. Uue valgustuse 
abil hubaseks muutunud 

laval kohtusid mõtisklu-
seks Karin Sepp, Ingrit 
Porkanen, Tiiu Jõgi, Kät-
lin Tiidu, vokaalansambel 
VOX, Meeliann Kosk, Gre-
thel Seegel, Janek-Jürgen  
Tammai ja  Angelyka Turbel. 
Jutustati nii kohtumisest 
külalisega teispoolusest, 
ootavast emast ja elutar-
kust täis isast, vahepalaks 
esitajate endi mõtteid ja 

tundeid, mis muutis kogu 
õhtu armsaks ja isiklikuks. 

Sama kavaga oli meid 
kutsutud hingedepäeva 
hommikul Abja gümnaa-
siumisse ning õhtul külla 
naabrite juurde Halliste 
valda Annataresse. Sealne 
kontserdietendus sai juur-
de lisamõõtme vahepeal 
maha sadanud paksu lume 
ja läheduses hubisevas 

küünlavalguses surnuaia 
näol.

Aitäh kõigile pealt-
vaatajaile, kes te ei pida-
nud paljuks korraks aega 
maha võtta ja koos meiega  
hindegeaega astuda. 

TiiU sOMMEr
Abja kultuurimaja juhataja

Lustlik perepäev isade auks

Akordionielamus Abjas

Astusime hingedeaega
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Mardilaupäeval, 9. no-
vembril toimus Abja kul-
tuurimajas koostöös Abja 
noortekeskusega Mardi-
karneval, millel said osa-
leda kõik kostümeeritud 
„mardid“. Enne karne-
vali algust oli soovijatel 
oma kostüümi võimalus 
näomaalinguga täienda-
da Abja noortekeskuses. 
Karnevalil oli lisaks niisa-
ma trallitamisele ja män-
gudele avatud fotonurk. 
Mardikarnevali külastas 

ka päris Mardipere, keda 
karnevalilised koos Abja 
kultuurimaja töötajatega 
koos võõrustasid. Lisaks 
kostümeerimisele ja lõ-
busale aja veetmisele oli 
mardikarnevali eesmärk 
tutvustada osalejatele 
Mardipäeva kombestikku. 
Karnevali lõppedes suun-
duti mardisanti jooksma.  

Liisi rääbUs
Abja noortekeskuse 

juhataja

 1. novembril avas  fotograaf 
Johannes Haav fotonäituse Abja 
kultuurimajas. Näitus kannab 
nime „Peipsiveer ja vanausu-
lised“ . Vooremaa päritoluga 
fotograaf oli ise kohal ja paja-
tas erinevaid lugusid fotode 
juurde. Nii saavad  Mulgimaa 
elanikud Peipsi ääres toimuvaga 
kurssi. Need, kes on neid kohti 
külastanud, neil siiras äratund-
misrõõm. Teistele ehk tekitab 
huvi ise kohapeale vaatama 
minna, kuidas seal kandis ka 
elatakse. Meeleolu aitasid luua 
avamisel Abja muusikakooli 
akordioniõpilased Valdo Värgi 
juhendamisel. Näitus jääb ava-
tuks selle aasta lõpuni. Olete 
oodatud uudistama!

ÜLLE rõigAs

Oktoobrikuu pakkus 
Abja eakatele mitmeid et-
tevõtmisi ja õppusi. Olles 
pensionäride Liidu liik-
med, saame osa võtta ka 
Viljandis toimuvatest üri-
tustest.

3. oktoobril toimus Vil-
jandi maakonna rahvus-
vahelise eakate päeva tä-
histamine Viljandi linna 
staadionil. Oli palju erine-
vaid tegevusi. Kõigepealt 
tervitussõnad maakonna 
ja Viljandi linna juhtidelt, 
millele järgnesid sportlik 
osa. Kepikõndijad tegid 
mitu ringi, oli võimalus osa 
võtta mitmetest sportlikest 
mängudest. Päästeameti 
demonstratsioonid tule-
tasid meelde tuleohutuse 
nõudeid. Meelelahutust 
pakkusid Viljandi Pensio-
näride Liidu naisansam-
bel Elukaar, päevakeskuse 
võimlejad ning tausta-
muusikat pakkus Ain koos 
pojaga Pärna talust. Oli 
tore päev.

12. oktoobril oli esmaabi 
koolituspäev Abja päeva-
keskuses. Päeva sisustasid 
Eesti Punase Risti Viljan-
dimaa seltsi esmaabikooli-
taja Sirje Laidma, Viljandi 

Pensionäride Liit ja Abja 
päevakeskus. Praktiliste 
nõuannetega saime teada, 
kuidas tegutseda, kui on 
vaja anda esmaabi enne kui 
kiirabi kohale jõuab. Olid 
väga vajalikud nõuanded.

25. oktoobril käisime jäl-
legi Viljandis, kus toimus 
konverents „Mina elutark 
eakas V“. Olid eakatele 
teadmisi andvad ettekan-
ded: kiirabi – miks, millal, 
kellele; diabeet – kuidas 
ennetada ja sellega toime 
tulla; sina juhid oma tervist. 

Meeleolukad tervitused 
tõid meieni Viljandi päe-
vakeskuse ja Saarepeedi 
lauljad ning Abja eakate 
näitetrupp. 

Abja päevakeskuse iga-
kuisel kokkusaamisel juhtis 
Abja-Paluoja päästekoman-
do pealik Aimar Sikka meie 
tähelepanu ohtudele, mida 
toob endaga kaasa kütte-
periood.

Kuu lõpuürituseks oli 
Meelespea klubi õhtu. Kü-
laliseks Uue-Kariste rahva-
maja kapell Ukas, kellede 

muusikapalad olid hingele 
ja tantsule kutsuvad. Suur 
tänu pillimängijatele ja 
lauljatele. Muidugi tänu 
oma kapellile DeLaRosa. 
Kui poleks neid, poleks ka 
ühiseid õhtuid.

On hea meel, et meil on 
kaasalööjad eakad ja meie 
toetajad Abja vallavalitsus, 
Abja päevakeskus ning 
Abja kultuurimaja töökad 
abilised. Aitäh teile!

Eakate nimel 
LEidA LEpLANd

Pool novembrikuust on olnud tõeline karge talv. 
Valgustatud suusaradadel on hilisõhtutel suusata-
jaid ja ka kelgumäed on saanud kilkavate kelguta-

jate poolt kasutuse. Ilmajaam ja sünoptikud lubavad, et poo-
lest novembrist  tuleb Eestimaale taas sügis. See ei tee küll 
kuidagi meelt rõõmsaks – sai karge valge talvega juba har-
jutud. Kuid rõõmu teeb see, et Eestis on uus valitsus tulekul. 
Inimeste ootus muutuste järele on suur. On selge, et riigi-
laev oma teel on nagu ookeaniaurik, mis kapteni vahetuse 
järel ei saa koheselt 180 kraadi suunda muuta. Kuid lootus 
on, et karidele sõitu välditakse ja suunamuutus tuleb. Uus 
aasta, ka eelarveaasta on lähedal 
ja majandust käima tõmbavas 
maksupoliitikas on pea võimatu 
otsekohe radikaalseid muutusi teha.
Advendiaeg on ootuste aeg, ka 
meie ootame, et meie ja meie lähe-
daste tervis on hea. Ootame uuelt 
valitsuselt kõigile meile parimate 
lahenduste leidmist. Ootame kõi-
kide heade soovide täitumist.

pEETEr rAHNEL

Abja lehekülg

vallavanema veerg

Foto: Iva Žůrková

Meelespea klubis mängisid tantsuks kapell Ukas Uue-Karistest ja DeLaRosa Abja kultuurimajast.

Fotograaf Johannes Haav ja Abja muusikakooli akordionistid.

Enne karnevali algust oli soovijatel oma kostüümi võimalus näo-
maalinguga täiendada.

ELVINA PORILA  88
VAIKE-JOHANNA JÜRISE  88
ONA SAPOŽNIKOVA  86
SALME KINNAS  86
ILME NUUMA   85
ÜLO PEHME   85
JAAN METTUS   84
ERNI USIN   82
HELJU-MARIE TALV   82
HEINU PAAP   82
TAMARA LEPPIK  81
LEHTI TIKO   81
MALLE MÄNNISTE  80
LEIDA KRIMM   80
JOHANNES EINULA  75
VAIKE ADOV   75
MAIA TÕNISSON  75
LINDA HALLISTE  70
MAERE LAUR   70
AIME SINK   70

Abja eakate tegemisi

Fotograaf Johannes Haava näituse 
avamine ja kohtumine fotograafi ga

Mardikarneval Abja kultuurimajas

Foto: Kaili Saar

15.detsembril kell 11 toimub 
Abja kultuurimajas Abja valla 
pensionäride jõulupidu. 
Peole tulijatel palume end registreerida ja 

transpordi soovist teatada hiljemalt 
12. detsembriks vallamajas või telefonil 

4364195 Aino, 4354785  Mari, 4354786 Maie.

pEETEr rAHNEL

ELVINA PORILA  88ELVINA PORILA  88

Õnnitleme eakaid hällilapsi

Foto: Meelis Sõerd
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sport

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Enn Raieste

Vil jandi  maakonna 
noorsootöö komisjon ot-
sustas hiljuti tunnistada 
aasta noorootöötaja auni-
metuse vääriliseks maava-
litsusele esitatud nominen-
tide seast Mõisaküla linna 
noortejuhi Kaja õiguse. 
sel puhul nõustus tunnus-
tatu lahkelt andma Lõuna-
Mulgimaale alljärgneva 
intervjuu.

• Kas aasta noorsoo-
töötaja tiitli pälvimine oli 
sulle üllatuseks? Kuidas 
sellesse suhtud?

Oli küll üllatus. Minu 
kanditatuuri seadis üles 
Mõisaküla linn, mille ma 
sain alles hiljem teada. Ko-
dulinnas ei ole linnajuhid 
ega tavakodanikud kunagi 
kiitusega kitsid ja ikka rõõ-
mustavad meie kordamine-
kute üle. Eks väikses kohas 
ei ole võimalik ju midagi 
märkamatult teha, iga lii-
gutus paistab kõigile silma.

Muidugi on au pälvida 
selline tähelepanu üle Vil-
jandimaa. Püüan teha oma 
tööd ikka sama rõõmsalt 
edasi. 

• Mida pead oma täht-
samateks lõppeva aasta 
tegemisteks?

Minu töö on hetkel 
enamjaolt projektikeskne. 
Ametliku jaatava vastuse 
PRIA-lt sai projekt tervi-
sespordipargi rajamiseks. 
Selle idee tuli vanematelt 
poistelt, kes olid huvitatud 
jõulinnaku rajamisest. Asja 
tegi keeruliseks viimasel 
hetkel ilmnenud vajadus 
koostada lisaks eelprojekt, 
mida PRIA ei toeta. Eel-
projekti maksumus oli 660 
eurot, mida meie MTÜ-l 
muidugi ei olnud. Appi tuli 
Mõisaküla linn, kes toetas 
meid 500 euroga. Vaja oli 
leida veel 160 eurot. Panin 
üleskutse Facebook’i meie 
noortetoa suletud grupi 
„seinale“. Kahe päevaga oli 
raha koos ja saime eelpro-
jekti tellitud. Annetajad olid 
enamus meie oma noored, 
kes juba töötavad. See oli 
mul esmakordne ja usku-
matu kogemus, mis liigutas 
mu südant. Olen neile väga 
tänulik! 

Lisaks jõulinnakule saa-
me selle projekti kaudu 
endale korvpalliplatsi äärde 
varikatustega pealtvaataja-
te tribüüni ja prügikastid. 

Samuti on hoo sisse saa-
nud kettagolfimäng, mille 
inventari me saime Eesti 
Avatud Noortekeskuste 
Ühenduse projekti kaudu. 
Tore on see, et mängu on 
eriliselt oma südameasjaks 
võtnud linnavolikogu liige 
Viktor Siigur, kes korral-
dab noortele järjepidevalt 
võistlusi ja hoolitseb radade 
korrashoiu eest. Viktor on 
ka tuleval aastal Mõisaküla 
Linnamäel toimuva maa-
kondliku kettagolfiturniiri 
korraldaja ja peakohtunik. 

Tulevikus on plaan ketta-
golfiparki järjest täiendada 
ja anda sellele ka lisaväär-
tus.  

• Kui kaua oled noor-
tejuhina Mõisakülas töö-
tanud ja kas tunned soovi 
jätkata?

Tööle asusin aastal 2010. 
aasta veebruaris. Usun, et 
kuus aastat on liiga väike 
aeg, et tunda tüdimust ja 
väsimust. Pigem on palju 
unistusi ja ühiseid mõtteid 
koos noortega, mida veel 
teeks ja tahaks. Tunnen, et 
ei ole ennast veel piisavalt 
teostanud ja arvan, et see 
on hea märk mitte muga-
vaks muutuda ja saavuta-
tuga rahulduda.

• Mis on olnud kõigi 
nende tööaastate suuremad 
ettevõtmised?

Kõige mahukamad ja 
vastutusrikkamad on olnud 
PRIA toetatud projektid. 
Euroopa Liidu raha abil 
saime laiendada noortetu-
ba, ehitades koridorist välja 
lisatoa. Noortekeskuse ette 
saime ka uhke haljastuse 
koos kiigepinkide ja kauni 
lilleklumbiga, lisaks veel 
prügikastid ja jalgratta-
hoidjad. 

2013. aastal sai maha pee-
tud vägev Eesti-Läti noorte 
sõpruskohtumine. Samuti 
oleme ANK kaudu saa-
nud täiendavaid võimalusi 
noorte vaba aja veetmise 
kvaliteedi parandadami-
seks: soetanud erinevaid 
sise- ja välismänge ning 
kettagolfi inventari. 

Hetkel on käimas pääste-
ameti korraldatud projekt 
laste ujumisoskuste paran-
damiseks. Igal kolmapäeval 
käime selleks 15 lapsega 
Abja ujulas ujumistreenin-
gutel. 

Üheks suuremaks kor-
daminekuks pean „Mõisa-
küla noortetöö kroonika“ 
järjepidevat arhiveerimist. 
Idee sai alguse Mõisaküla 
nelipühikiriku kunagisest 
noortetööst, kus noored 
täitsid käsitsi kirjutades 
kroonikaraamatut, lisades 
juurde toredaid fotosid. 
Teadsin juba noortetoa ava-
misel, et alustan ka siin 
sarnase kroonika tegemist, 
küll muidugi kaasaegsema 
tehnika abil. Seega taas 
noorte idee! Praeguseks 
on välja antud noortekroo-
nika fotoraamatud alates 
2010.–2015. aastani. Igast 
neist jääb üks eksemplar 
ka Mõisaküla muuseumile.

• Kas noortekeskus on 
nüüd juba valmis või on 
sellega nagu Tallinna lin-
naga?

Pigem ikka nagu Tallin-
na linnaga: kusagilt saab 
valmis, kusagilt vajab juba 
remonti. Eks tasapisi nii 
toimetamegi. Ühe ANK 
projekti raames tegime koos 
noortega ise remonti: lõh-

kusime ära ühe vaheseina, 
värvisime laed ja seinad 
ning noored jäädvustasid 
oma nimedki pehme segu 
sisse, mis on kivistunud 
ajalukku ja alati uksest sisse 
tulles nähtavad.

• Millised on Mõisaküla 
noored? Millest nad unis-
tavad? Mida tahaksid neile 
soovida?

Kõige lihtsam oleks mui-
dugi öelda, et noored nagu 
noored ikka, kuid meie 
noortes on midagi, mille 
üle ma alati uhkust tunnen. 
Nad on kokkuhoidvad. 
Ei seata vanusepiire, vaid 
vanemad kaasavad oma 
mängudesse nooremaid ja 
vastupidi. Kuna meil käib 
noortetoas ka nii erivaja-
dustega kui riskiperede 
lapsi, ei tõugata neidki ära 
ja neisse suhtutakse võrd-
väärselt teistega. Kunagi 
käis Tallinnast üks vana-
ema oma lapselapsega meil 
mängimas ja ei jõudnud ära 
imestada, kui sõbralikud 
meie noored on – hoopis 
teistsugused kui linnalap-
sed. Eks omavahelisi kraak-
lemisi tuleb muidugi ka ette 
nagu igas peres. Olemegi 
igal õhtul nagu üks suur 
pere. On olukordi, kus kee-
gi helistab noorele, et kus 
sa oled ja küsitu vastab: 
lastekodus!

Noorte unistused va-
nusega muutuvad. Algul 
tahavad nad paremaid nu-
tiseadmeid, siis juba luua 
suhteid – olla armastatud 
ja ise armastada ning ühel 
hetkel, kui nad näevad 
iseendast väljapoole, siis tu-
levad ideed, mis rikastavad 
meie väikelinna – nende 
unistused ongi pandud 
otsapidi meie projektidesse!

Olen näinud nende rõõ-
me ja muresid, esimesi ar-
mumisi ja eksimusi. Ma ei 
ole näpuga viibutaja, vaid 
pigem suunaja ja tahan, et 
nad oskaksid näha, milleni 
üks või teine otsus võib neid 
viia. Et nad õpiksid võtma 
vastutust. Minu moto on: 
„Tee teisele seda, mida sa 
tahad, et sullegi tehakse!“ 
Seda soovin ka oma noorte-
le saatjaks eluteele ja hoian 
neid ikka oma palvetes.

• Kuivõrd ja mil moel 
Mõisaküla linn väärtustab 
oma noori ja noorsootööd?

Mõisaküla linn hindab 
oma noori ja noorsootööd 
väga. Alati tullakse vastu 
projektide omaosaluste 
tasumisel. Kui ma olen kor-
raldanud noortele üritu-
si, kuhu on kutsutud ka 
linnajuhid, on nad alati 
kohal. Koos oleme võistel-
nud, grillinud, arutlenud ja 
unistanud, mida võiks veel 
Mõisakülas ära teha.

• Kes on sulle töös noor-
tejuhina veel abiks ja toeks 
olnud?

Lisaks juba nimetatud 
Viktor Siigurile on mulle 
suureks toeks tema abikaa-
sa Maarika Siigur, kellega 
me koos juhime MTÜ-d 
Mõisaküla Noortekeskus 
H.E.L.A.R. Maarikal on 
noortega hea klapp.

Kuna minu tööpäev al-
gab siis, kui remondimeeste 
töö lõpeb, tänan ma oma 
abikaasat Jorma Õigust. 
Tema aitab meid, kui mida-
gi on vaja parandada või 
seina külge kinnitada. Oma 
kuldsete kätega on meid 
aidanud ka lapsevanem 
Marek Preimann.

Suurt tänu väärib Hen-
ri Helemäe, kelle käe all 
said alguse meie poiste 
poksitreeningud, ning kes 
tänavustel kodukandipäe-
vadel korraldas suurürituse 
„Mõisaküla Fight 2016“, tõs-
tes meie väikelinna mainet 
noorte seas üle Eesti.

• suur tänu huvitava in-
tervjuu eest! Mida soovik-
sid lõpetuseks veel lisada?

Kes ei unistaks elada 
oaasis keset kõrbe. Unistada 
võib ja peabki! Mina unis-
tan, et see oaas oleks Mõi-
saküla, kuhu ikka ja jälle 
tahetakse tulla. Kuhu  noo-
red rõõmuga panustavad 
oma teadmiste ja oskustega, 
ideede ja mõtetega.  Koht, 
kuhu sa oled alati oodatud! 
Ja lõpuks, olen väga tänulik 
Jumalale, kes on mind õn-
nistanud tööga, mis on mu 
südame ja hinge järgi. 

Küsitlenud
MEELis sõErd

Aasta noorsootöötaja on Kaja Õigus

ÕNNITLEME LAPSE 
SÜNNI PUHUL!

ANNELIIS ARM ja RAUNO PAKAL –
16. X sündis perre tütar BRIANA.

Mõisaküla linnavalitsus

Sellel pildil on Kaja Õigus (keskel) koos tütre ja abikaasa Jormaga 
kaasa löömas kettagolfiraja avavõistlustel Mõisaküla Linnamäel 
lastekaitsepäeval 1. juunil.                           

Mõisaküla noored tõstjad (vasakult) Norman Erik Linnas, Karl Robert 
Karpa, Iti Marii Varik ja Kris Elblaus näitasid võistlustel Valgas tublisid 
tulemusi.

HALLisTE rAHVAMAjAs 
• 25. XI kl 10-14 mulke 
talvekuul. 
• 27. XI kl 13 Halliste kuuse 
all süütame i advendiküünla. 
Jõulumeeleolu loob kammer-
koor Kungla 
• 8. XII kl 16 Halliste valla 
eakate jõulupidu. Külas Lõõt-
savägilased. Tantsuks mängib 
kapell Ukaas. Peole ja koju 
viib buss. Osalemisest teatada 
kohalikule eakate ühenduse 
liidrile 
• 16. XII kl 20 jõulupidu. 
Tantsuks ansambel Viiser. 
Lõbusad vahepalad kohali-
kelt isetegevuslastelt. Pää-
se ettetellides 7 €, kohapeal 
10 €. Info ja broneerimine 
tel 5256 049 ja FB.

MõisAKÜLA KULTUUri-
MAjAs 
• 27. XI kl 12 keskväljakul 
süütame i advendiküünla 
koos kammerkooriga Kungla 
• 6. XII kl 15–15.30 altai 
palsami müük ja tutvustus 
• 14. XII kl 16 Mõisaküla linna 
eakate ja puudeinimete jõu-
lupidu. Külas Kaarel Tuvike, 
Abja KM eakate näitering 
etendusega „Sann“. Tant-
sumuusika kapellilt Ukaas. 
Kaetud jõululaud. Osale-
jate registreerimine linna-
valitsuses ja kultuurimajas 
• 17. XII kl 19 kohvikuõh-

tu jõuluootuses. Pääse et-
tetellides 5 €, kohapeal 8 €. 
• 31. XII kl 12 keskväljakul 
ilutulestik. Linnapea tervitus 
• 7. I 2017 kl 20 spordihoones 
uusaastapidu. Külas Jürgen 
Veber etendusega „Maagi-
line aastavahetus“. Tant-
suks ansamblid Hea Story ja 
UdoBand. Üllatusesinejad. 
Pääsmed (novembris 12 €, 
detsembris 14 €, jaanuaris 16 
€) müügil Mõisaküla linna-
valitsuses ja kultuurimajas 
ning peoõhtul kohapeal 20 €. 
Info tel 5256 049.

KAArLi rAHVAMAjAs 
• 24. XI kl 17 jõulukingituste 
ja -ehete valmistamine. 
• 12. XII kl 18 Halliste valla 
laste jõulupidu. Info tel 5886 
1997. 

UUE-KArisTE rAHVA-
MAjAs 
• 23. XI kl 18 õdus õhtupoolik 
Mulgi külamuuseumis 
• 27. XI kl 14 i advendi kont-
sert kammerkoorilt Kungla 
• 16. XII kl 20 tantsurütmis 
jõulude ootel. Tantsitab an-
sambel Absolut-Lühis. Ülla-
tusesinejad. Pääse 10 €. Ala-
nud on laudade ettetellimine 
• 21. XII kl. 15 toomapäeva 
tähistamine õues ja sees. Info 
ja tellimine tel 5348 2842 ja 
5344 8905.

Kuhu minna

Valgas 12. novembril toimunud Alfred Neulandi XVii 
mälestusvõistlustel, mis olid ühtlasi Eesti juunioride 
meistrivõistlused tõstmises, tegid tublilt kaasa ka Mõisa-
küla koolinoored. 

Kehakaalus kuni 94 kg sai pronksmedali Karl Robert 
Karpa tulemusega 173 kg. Neulandi mälestusvõistlustel 
võisteldi ilma kaalukategooriateta absoluutarvestuses. 
Tüdrukute arvestuses oli Iti Marii Varik summaga 57 kg 
12. Poiste võistluse lõpetas Kris Elblaus 59 kg ja 29. kohaga 
ning Norman Erik Linnas 50 kg ja 33. kohaga.

ENN rAiEsTE

Tõstmine
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Tõeliselt traditsiooni-
liseks saanud Mulgimaa 
kihelkondade tarkpeade-
kilvarite viies tarkuse-
mõõtmise hooaeg sai ava-
löögi 19. oktoobril riidajas 
põdrala valla keskuses.

Kultuurimaja saali tuli 
seekordsele kilvamängule 
15 viieliikmelist võistkon-
da. Tosinale „põlisele“ vii-
sikule oli lisandunud kolm 
uut, külalisesindajaina oldi 
saabunud kogemusi saama 
Olustverest. Kahjuks ei 
olnud näha poolt tosinat 
mullu osalenud võistkon-
da, sealhulgas Halliste kooli 
Sõõri. Nagu tavaks saanud, 
tutvustati kokkutulnuile 
kohalikku elu-olu ja loo-
dust: senini omadega toime 
tulnud väikseima Mulgi-
maa valla (127 km2 ja 725 
elanikku) kohta oli video-
filmi loonud Andres Taul.

Žürii oli jälle välja nupu-
tatud 24 küsimust. Esimese 
viie järel rühkisid rinnu 
edasi neli võistkonda, siis 
jäid ette vaid Abia ja Hal-
liste, aga kaheksandast kü-
simusest peale ei andnud 
abjakad enam juhtkohta 
käest. Favoriitideks pee-
tud Karksi mulgid jagasid 

poolaja järel koos Halliste-
ga teist kohta, ent kolmas 
veerand läks neil aia taha 
ja teist kohta jagama tõusid 
Karksi-Nuia Tuuletallajad. 
Enne viimast, nutiküsimust 
oli teoreetiline esikoha-
le tuleku võimalus neljal 
võistkonnal – kui Abia oleks 
põrunud ja järgmised kolm 
saanuksid 4 preemiapunk-
ti. Seda siiski ei juhtunud, 
keegi neist riskima ei haka-
nud ja enamus võistkondi 
tundis kruvikeeraja kui la-
henduse ära teise vihje pea-

le, nii et kohtade järjestus 
ei muutunud. Näib küll, et 
viiendal kohal olnud võõ-
rustajate komando (Põdra-
la) püüdis lõpuküsimusest 
maksimumi pigistada, aga 
pani puusse ja platseerus 
hoopis kuuenda koha ja-
gamisele.

Niisiis võitis Abia (nen-
de kodumõisa nimi Saksa 
moodi) viisik (Marju Kaa-
remaa, Raivo Kutser, Rein 
Mägi, Eve Raska ja Lauri 
Sepp) 42 punktiga. Teiseks 
platseerunud Halliste (Eve 

Maaten, Mait Mikelsaar, 
Maimu Paumere, Arne 
Putnik ja Andres Rõigas) 
kaotas neile 3 punktiga. 38 
punktiga kolmandat kohta 
jaganud Tuuletallajad ja 
Võrtsu veerest pidid vasta-
ma lisaküsimuse, et otsus-
tada pronksmedali saaja. 
See läks tarvastlastele. Mõi-
saküla hõivas viienda koha, 
Abja VV jäi seekord jagama 
üheksandat kohta.

OLAV rENNO    

Abja lehekülg

Niisiis võitis Abia (nende kodumõisa nimi Saksa moodi) viisik: Marju Kaaremaa, Eve Raska, Rein Mägi, 
Lauri Sepp ja Raivo Kutser.

Foto: Enn Raieste

Foto:Kai Kannistu

Foto:Mariliis Järvelt

Foto: Pille Kandla

20. oktoobril tähistatakse 
Eestis ettelugemise päeva, 
mida juba mitmeid aastaid 
on Eesti Lastekirjandu-
se Keskuse eestvedamisel 
ära märgitud vabariikliku 
võistlusega. Kuna on käi-
mas merekultuuriaasta, 
siis ettelugemise päeva 

teemaks oli “Meri raama-
tulugudes”. Tallinnasse oli 
võimalus pääseda maa-
konnast ühel ettelugejal, 
kellel oli ülesanne raama-
tust tekst oskuslikult, ilme-
kalt ja soravalt ette lugeda.
Viljandi maakonna ettelu-
gemise päeval osales Ab-

jast Mia-Brigitta Kommer, 
kes luges lõiku raamatust 
Juhani Püttsepp “Lauajupi 
Madonna”. 

Mia- Brigitta tunnistati 
žürii poolt parimaks ette-
lugejaks ning selle tiitliga 
kaasnes ka sõit Tallinnasse, 
esindama Viljandi maakon-

da. Eesti Lastekirjanduse 
Keskusesse oli kogunenud 
17 ettelugejat. Neid oli 
hindama tulnud kolmeliik-
meline žürii: Eesti Draama-
teatri näitleja Christopher 
Rajaveer, telesaadete pro-
dutsent ja juht Teet Margna 
ning Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse direktor Triin Soo-
ne. Võistluspäeva külastas 
ka viiking (Venno Loosaar), 
kes juhtis kogu päeva ning 
koos külastati veel Eesti Me-
remuuseumi ning viikingi-
te elu tutvustavat näitust 
“Viikingiaja aarded Eestis”.
Oli väga tore kogemus 
ja päev, tutvusime Eesti 
Lastekirjanduse Kesku-
sega, oli huvitav kuu-
lata teisi  ettelugejaid.
Aitäh Abja Vallavalitsusele, 
Abja raamatukogule, kelle 
rahastusele ning eestveda-
misele sai võimalikuks osa-
lemine ja sõit vabariiklikule 
ettelugemise võistlusele.

MAriLiis järVELT

Oktoobri teisel nädalal oli lasteaias leivanädal. Leiva-
nädal õpetab lastele, kui palju rasket tööd on vaja teha, et 
leib jõuaks meie söögilauale. Sellel nädalal olid lasteaia-
rühmade õppetegevused seotud leivaga. Lapsed tutvusid 
läbi raamatute ja tegevuste, kuidas jõuab leib meie lauale. 
Nädala lõpus valmistasid lapsed koos õpetajatega rühmades 
erinevaid võileibu ja siis mindi saali, kus toimus võileibade 
näitus ning kooliminejate rühm pakkus kõikidele omaval-
mistatud võileibu. Lõpuks  toimus mängupidu, kus ühiselt 
lauldi ja tantsiti. 

Sellel nädalal oli veel teinegi tore üritus, kus lasteaias 
käis külas Anne Velli oma teatriga. Etenduse nimi oli „Kes 
tegi pahandust“. Lastele väga meeldis, sest koos Annega 
õpiti üks laul, kus lapsed said kaasa laulda ja veel mitu 
mängu. Tegelastest meeldis lastele kõige rohkem hunt, sest 
tema oli kõige suurem pahanduse tegija ning lapsed said 
kõvasti naerda.

AiTA UUK
lasteaiaõpetaja

Abja väikesed näitlejad 
käisid festivalil

Abja kultuurimaja lastenäitering „Chipolino“ võttis 
11.–12. novembrini osa kooliteatrite festivalist „Väike 
Lava“.

Pärast aastast pausi toimus festival Viimsi keskkoolis. 
Kahel päeval võtsid mõõtu 16 lasteteatritruppi, osalejaid 
oli kõikidest maakondadest.

Abja lapsed esinesid Kaari Sillamaa loodud laulumän-
guga „Saabastega Kass“. Kaks festivalipäeva olid tegusad 
ja täis huvitavat teatrit. Meie lapsed teenisid suure aplausi 
ja „Väikese Vaala“ eripreemia. Ka kaks näitlejapreemiat tuli 
meie trupi poistele –  Ekke Rahule ja Arkon Riigorile. Saime 
veel kiita ilusate kostüümide, lavakujunduse ja laulude eest!

Tänu vanematele tugeva toetuse eest, kuid kõige kõ-
vemad kallistused näiteringi lastele! Seda, mida tehakse, 
tehakse lusti ja rõõmuga. Juba ootamegi järgmist aastat, 
et olla koos uute sõpradega ning etendada näitemängu 
“Kuldne võti“.

Laste näiteringi juhendajad 
ViiVE NiiNEMäE  ja rUTH MõTTUs

MIA-BRIGITTA Viljandi 
maakonda esindamas!

Leivanädal lasteaias

Mulgi mälumäng avas V hooaja

ABJA SAUN PÜHADE AJAL
Seoses jõulude ja aastavahetusega on 
Abja saun avatud:
reedel, 23. detsembril kell 10-21 ja 
reedel, 30. detsember kell 10-21. 

Head leili!

Abja valla koduste 
laste jõulupidu 
toimub 18. 
detsembril kell 11.00 
Abja kultuurimajas. 
Transpordi soovist teata 

tel 4354786 või 5118695 (Maie Bratka).

Nädala lõpus valmistasid lapsed koos õpetajatega rühmades erinevaid 
võileibu.

Žürii koosseisus Christopher Rajaveer, Teet Margna ja Triin Soone ning päevajuht viiking Venno Loosaar 
tunnustamas Mia-Brigitta Kommerit.
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Halliste ja Mõisaküla lehekülgede ja 
tagakülje toimetaja Meelis Sõerd 
(Sarja tee 18, Veskimäe küla, 69409 
Abja-Paluoja postkontor). 
Tel 5395 7842 ja 436 0030.  
E-post meelis.soerd@gmail.com ja  
meelis@abja.ee

Kolme omavalitsuse 
infoleht ilmub kord kuus. 

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

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-
Mulgimaa tellimusi 2017. aastaks võtavad vastu kõik Eesti 
postkontorid.
Ajaleht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli), so. 11 numbrit aastas. 
Lõuna-Mulgimaa (indeks 00927) jooksva kuu lehte saab tellida kuni  
10. kuupäevani.
Leheeksemplar maksab 26 senti. Lehe tellimishind kolmeks kuuks 
on 78 senti, kuueks kuuks 1,56 eurot jne. Aastatellimus maksab 
2,86 eurot.  
Lõuna-Mulgimaa on pdf-failina programmi Adobe Reader abil loetav 
ka internetis kohalike ajalehtede hulgast, samuti veebilehtedelt  
www.abja.ee , www.halliste.ee ja www.moisakyla.ee 

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

KUULUTUSED
• ABJA PESUMAJA AVATUD T-R 10.00-17.00 

Tel 5650 4470.
• Pehme mööbli parandus, Lossi 40, Viljandi,  

tel 5533 058.
• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. 

Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine 
ja küttekollete remont. Henno Sarv, tel 511 2511,  
mulgi.korstnapuhkija@gmail.com 

• Ära anda 1-2 toredat kahekuust kassipoega.  
Tel 513 8270 või 5909 1636.

M u l g i  K u l t u u r i  
instituut taaselustas 2016. 
aastal suve- ja talvekoolide 
traditsiooni. 

M u l k i d e  t a l v e ko o l 
toimus juba veebruaris 
Tõrvas, kus kõneldi mulgi 
kirjandusest ja meie rah-
varõivaste rikkusest, sellest 
sai osa ligi 40 huvilist. Igal 
juhul oli tagasiside hästi 
positiivne.

 

Nüüd on tulemas sügis-
kool. Seekord kohtume 
25. novembril kadripäeval 
Hallistes.

Sügiskool keskendub 
mulgi keelele. Hea või-
malus on kohtuda Tartu 
Ülikooli professori ja aka-
deemiku Karl Pajusaluga 
ja meie oma tublide mulgi 
keele õpetajate Kristi Ilvese 
ja Alli Laandega.

Sellised koolitused on 
tasuta, küll aga on vajalik 

enda eelnev kirjapanek. 
Kõik huvilised on ooda-
tud. Täpsem info: http://
mulgimaa.ee/sundmused/
kalender/2016-11-25/mulke-
suguskuul/ .

Kuna sügiskool toimub 
koostöös Tartu Ülikooli 
Lõuna-Eesti keele- ja kul-
tuuriuuringute keskusega, 
siis Tartu Ülikool väljas-
tab osalenutele vastava 
tunnistuse täiendusõppe-
programmi läbimise kohta!  

See on kindlasti lisaväärtus 
õpetajatele, kultuuritööta-
jatele ja ametnikele, kes igal 
aastal peavad läbima teatud 
punktide arvu täiendkoo-
litusi.

Kindlasti on tulemas 
2017. aastal talvekool ja 
suvekool. Suvekool on pla-
neeritud mitmepäevasena 
Lilli loodusmajas.

KAjA ALLiLENdEr

Eesti Põllumajandus-
muuseum on koostamas 
uut maaelu teemalist püsi-
näitust, milles eksponeeri-
takse muuseumi kogudes 
olevaid esemeid, millised 
on olnud senini külastajale 
kättesaamatud. Seekord 
soovime kaasata näituse 
koostamisse ka Sind, armas 
muuseumisõber. Sinu või 
sinu pereliikmete mälestu-
sed ja lood aitavad kaasa 
mõtestatud ja kaasahaara-
va püsinäituse loomisele. 
Koos Sinuga saab see olema 

meie ühine ettevõtmine 
põllumajandustootmist ja 
maaelu väärtustav ning 
elamuslik meile kõigile. 
Ootame teilt meenutusi 
sinu pere loost läbi aegade:

• tööd talus/ettevõttes/
ühismajandis, tööriistad, 
töövõtted jne

• talu/ühismajandi elu-
olu (hooned, riietus, sisus-
tus, loomad)

• pereliikmete rollid 
talus/ettevõttes/ühisma-
jandis/

• pereliikmete haridus-

käik
• pere traditsioonid, 

kombed (tähtpäevade tä-
histamised jne)

• toiduga seotud tavad
• pereliikmete tööalane 

tunnustamine (aukirjad, 
medalid, diplomid, auhin-
nad jne)

• ere pärimus (lood, 
jutustused).

Ootame kirjalike mee-
nutusi, fotosid, filmilõike, 
dokumente jne. Kui soo-
vid oma pere lugu jagada 
teistega siis võta ühendust 

e-mailil: kaire.ilula@epm.
ee või telefonil 738 3814. 
Kaastöid ootame kuni 31. 
detsembrini 2016.

Teeme koos parima pü-
sinäituse, mille avame 10. 
mail 2017 Ülemaailmse 
Põllumajandusmuuseu-
mide Assotsiatsiooni CIMA 
XVIII kongressi avapäeval, 
Eesti Põllumajandusmuu-
seumis!

KAirE iLULA

Sinu pere lugu meie näitusel

l lmad lähevad aina 
külmemaks, lumigi juba 
maas. Talv on muidu ilus 
aeg, aga olgem ausad: ees 
ootab mitu kuud kütmist, 
mis nõuab rahakotist oma 
lõivu. Eesti kliima vastu ei 
saa, küll aga saab küttekulu 
kontrolli all hoida. Kuigi 
hooned on oma ehituse, 
seisukorra ja küttesüstee-
mi poolest erinevad, leiab 
igaüks alljärgnevalt häid 
nõuandeid, mida oma ko-
dus rakendada.

1. Kontrolli aknaid ja 
uksi

Vanematel akendel sul-
ge kõik praod, kuid parem 
oleks aknad välja vahetada. 
See on küll suur väljami-
nek, kuid pikemas pers-
pektiivis tasub see end ära. 
Uuematel akendel kont-
rolli tihendeid, vajadusel 
uuenda neid. Vaata üle ka 
välisukse tihendid ning vä-
lisseinas asuvad süvendid.

2. Kontrolli küttekehi
Ahjuküttega elamuid 

kontrollib korstnapühki-
ja. Gaasi- ja keskküttega 

eluruumides aga peaksid 
kontrollima, kas see on 
tasakaalustatud ja korra-
likult õhutatud. Küttesüs-
teemi tasakaalustamisega 
on võimalik vähendada 
küttekulu kuni 30%. Sel-
leks kutsu kütteekspert. 
Küttekeha õhutamise aga 
saad enamasti teha ise, 
õhutamise vajadusest an-
nab küttesüsteem märku 
mulksumise teel. Kui sul on 
ruume, mida sa ei kasuta, 
siis tasub nendes jaotusto-
rud ja ventiilid isoleerida.

3. Automatiseeri kütte-
süsteem

Niimoodi väldid ala- ja 
ülekütmist säästes kütte-
arvelt 5-25%. Automati-
seerimise vahendeid on 
lihtsamast keerulisemani 
igas hinnaklassis. Sõltuvalt 
oma küttesüsteemist küsi 
vastava eksperdi käest nõu. 
Kui automatiseerimine pole 
võimalik, võta ühistus tee-
maks eraldi lugejate paigal-
damine.

4. Küta ruume vastavalt 
vajadusele

Kütteperioodil loetakse 
normaalseks õhutempe-
ratuuriks eluruumides 18-
22°C. Samas ei pea kõik 
ruumid ühesoojad olemad. 
Esikut kasutad arva, seega 
võiks seal piirduda 15 kraa-
diga. Kui laste- ja elutoas 
tunned end mugavalt 20-22 
kraadi juures, siis köögis 
toimetamiseks ja maga-
mistoas puhkamiseks on 18 
kraadi ideaalne. Ruumid, 
mida sa kasutad harva või 
ei kasuta üldse võiks jätta 
kütmata või hoida opti-
maalse 12-14 kraadi juures.

5. Tuuluta, aga ära ja-
huta

Külmal ajal ruume tuu-
lutades tee aken kuni viieks 
minutiks pärani lahti, või-
malusel lülita selleks ajaks 
välja ka küte. Akent tuulu-
tusasendisse jätta pole soo-
vitatav: värske õhu maht 
on väike, kuid soojakadu 
suur. Ühtlasi, ära lase toal 
täiesti maha jahtuda, sest 
iga kraad temperatuuri 
tõstmist tõstab ka küttekulu 
ligi 5%.

6. Lase küttekehal oma 
tööd teha

Vaata tubades ringi ja 
veendu, et küttekehad po-
leks blokeeritud mööbli, 
kardinate või muude ese-
mete poolt. Vastasel juhul 
ei pääse soojus ringlema ja 
toa soojenemiseks on vaja 
rohkem kütta. Vajadusel 
tõsta asju ringi ja vaheta 
kardinaid.

7. Kasuta kardinaid ja 
vaipu maksimaalselt ära

Kui väljas paistab päike, 
vabasta aknad paksudest 
kardinatest ja ruloodest, et 
soojus pääseks tuppa. Päi-
kese loojudes sulge katted: 
nii vähendad soojakadu ja 
takistad külma liikumist 
tuppa. Vaip aga on jala all 
mõnus ja soe toimides hea 
tõkkena mööda põrandaid 
liikuvale külmale.

Kui kõik muu on proo-
vitud, siis paksemad riided 
ei vea kunagi alt. 

Teksti allikas: laenukool.ee

Kuidas säästa küttearvelt

Tulemas on mulkide sügiskool

Leader-meetme projektitaotluste 
taotlusvoorude avamine Mulgimaa 

Arenduskoja tegevuspiirkonnas aastal 
2017

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

16. jaanuarist 3. veebruarini 2017 on avatud taotlusvoor 
II meetmele „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine“. 
Taotleda saavad MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd 
ja KOVd. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude 
maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 25 000 eurot 
taotlusvooru kohta.

6.-24. märtsini 2017 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. 

24. aprillist 12. maini 2017 on avatud taotlusvoor I 
meetmele „Ettevõtluse arendamine“. Taotleda saavad 
tegutsevad ettevõtjad. Toetust antakse kuni 60% abikõlblike 
kulude maksumusest. Toetuse miinimumsumma on 2000 
eurot ja maksimumsumma 50 000 eurot taotlusvooru kohta.

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. 
Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuste 
keskkonna kaudu.  

Meetmenõustajate vastuvõtt toimub Mulgimaa 
Arenduskoja büroos (Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30 A) 
tööpäeviti 8.00-16.30ni.

Alates 6. detsembrist 2016 meetmenõustajate 
vastuvõtud:

• Mulgimaa Arenduskoja büroos (Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 
30 A) tööpäeviti 8.00-16.30;
• Tõrva Linnavalitsuses (Tõrva, Kevade 1) teisipäeviti 
8.30-17.00;
• Tarvastu Käsitöökojas (Mustla, Posti 52) kolmapäeviti 
9.30-18.00;
• Viljandi Vallavalitsuses (Viljandi, Kauba 9) neljapäeviti 
9.30-18.00.

Soovitav on eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg telefoni 
teel. 

Meetmenõustajate kontaktandmed:
Raili Uibopuu: tel 5307 8283, raili.uibopuu@mulgimaa.ee
Külli Starke: tel 513 7241, kylli.starke@mulgimaa.ee


