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Mõisaküla koolimaja esisel valmis suvel juurdeehitisena jalgrattahoidla varikatus.                                                                                

Kui aabitsad aulas aktusel kätte saadud, toimus Halliste põhikooli I klassi õpilastel elu esimese kooli-
tunnina klassijuhatajatund.                                                                     

Kooliaasta on alanud
Tarkusepäeval 1. septemb-

ril algas uus õppeaasta pi-
dulikult taas ka Mulgimaal 
Halliste põhikoolis ja Mõi-
saküla koolis.

HALLISTE PÕHIKOOLIS 
istus tänavu koolipinkidesse 
kokku 78 õpilast. Esimesse 
klassi astusid neist kaheksa: 
Kevin Hiob, Kerden Kada-
rik, Reeno-Rait Kukk, Heili 
Mehu, Adeline Merzlova, 
Arvo Männisalu, Stella Põder 
ja Grete-Liis Saumann. Nen-
de õpetaja on Vilja Vister. 

Esimene koolipäev algas 
kooliperele traditsiooniliselt 
Halliste kirikus, kus koolias-
tujaid õnnistas praost Marko 
Tiitus. Vaimulik kutsus jut-
luses ühtlasi koolinoori üles 
märkama ja hindama roh-
kem oma vanemaid, õpeta-
jaid ja kõiki teisi, tänu kellele 
on mugavus ja heaolu neile 
muutumas igapäevaasjaks.

Järgnenud avaaktusel koo-
li aulas sai esimene klass 
kätte aabitsad ja kingituseks 
valla poolt vastvalminud 
Halliste põhikooli kena koo-
livormi. Head õppeaastat 
soovisid kooliperele direktor 
Merle Hüva, maavalitsuse 
esindaja Aires Põder, Hal-
liste vallavolikogu esimees 
Andres Rõigas ja vallavanem 
Ene Maaten. 

 „Sinu sõbralikkus võib 
muuta kellegi elu,“ kordas 
vallavanem muusik Tanel 
Padari koolikiusamise vastu 
lausutud sõnu. Pidades sil-
mas ideaalseid õpitingimusi, 
keskkonda, kui ka seda, et 
just tänu õpilaste vähesusele 
jagub õpetajate tähelepanu 
kõikidele õpilastele ja nad 
saavad arvestada õpilaste 
individuaalseid vajadusi, 
õpivad Halliste lapsed tema 
hinnangul eliitkoolis.

 Halliste kooli märksõna-
deks on „Austame erinevu-
si“. Õppeaasta eesmärgiks on 
iga õppija sotsiaalset arengut 
toetava, õpioskusi, loovust 
ja ettevõtlikkust arendava 
õpikäsitluse rakendamine. 
Igale õpilasele püütakse selle 
nimel luua tema arenguks 
vajalik eakohane, turvaline, 
positiivselt mõjuv ning aren-
dav õppe- ja kasvukeskkond.

Lapsi õpetab 16 õpetajat. 
Uuteks õpetajateks on oma 
kooli vilistlane loodusainete 
õpetaja Kadri Suislepp, sot-
siaalpedagoog Leeve Lepla 
ja logopeed Ann Oder. Õp-
pevahendid olid kõigile õpi-
lastele kooli alguseks aegsasti 
laekunud.

Kõigile õpilastele pakutak-
se koolis tasuta hommiku-
putru ja sooja koolilõunat, 
eurorahade toel ka puuvilju 

ja piima. Lõunamenüüga 
saab tutvuda kooli kodule-
helt. Toitlustatakse ka pika-
päevarühma lapsi. 

Pikapäevarühmas tegeleb 
iga õpetaja oma klassi las-
tega: mängib ja õpib koos 
nendega, suunab huviringi 
ja bussi peale. Kooli ja tagasi 
koju sõidavad lapsed tasuta 
nii liinibusside kui Halliste 
valla poolt rahastatava Uue-
Kariste piirkonna koolibus-
siga. Liinibussiga sõiduks 
on kõigil lastel olemas kiip-
kaardid. Koolibuss liigub 
vastavalt kooli päevakavale 
ja huviringide toimumisele.

Suvel sanitaarremondi 
näol kerge värskenduskuuri 
saanud koolimaja köetakse 
vastavalt vajadusele keldri-
korrusel asuvast automaat-
katlamajast. Külma keegi 
kartma ei pea.

  
 MÕISAKÜLA KOOLIS 

alustas õpinguid 42 õpi-
last. Nende õpetamisega 
on ametis 12 õpetajat, lisaks 
logopeed, eripedagoog ja 
pikapäevarühma õpetaja. 
Õpilaste üldarv on nelja võr-
ra väiksem kui möödunud 
sügisel, aga esimesse klassi 
astujaid mullusest ühe võrra 
enam – neli. 

Kõik kooliastujad on see-
kord poisid: Ronar-Tarmo 
Akkaja, Kert Allik, Siim Lu-
haäär ja Karl-Marcus Niidu. 
Nende õpetaja on Eha Er-
mits. Avaaktusel koolimaja 
fuajees astusid esimese klassi 
õpilased koolipere ette kõige 
suuremate – üheksanda klas-
si noorte käekõrval, keda on 
sel õppeaastal samuti neli. 
Ühiselt lauldi Eesti Vabariigi 
hümni. Direktor palus kooli 

vilistlaste kingitud küünla, 
mis traditsiooniliselt süü-
datakse just tarkusepäeval 
ja kooli lõpuaktusel, läita 
üheksanda klassi eeskujuli-
kul õppuril Kristofer Sultsil. 
Meeleolu lõi oma esitatud 
lauludega kooli tütarlastean-
sambel õpetaja Anne Gomaa 
juhendamisel.

„Kooli alguse päeva pü-
halikkus osutab sellele, kui 
tähtis on Eesti peredele kool 
ja haridus,“ märkis direktor. 
Ta tõdes, et õppimine nõuab 
hoolikust, palju jõudu ja kan-
natlikku meelt ning toimub 
ka väljaspool klassiruume: 
suheldes ümbritsevate ini-
mestega, õpime pidevalt 
midagi uut. Õppimine hoiab 
vaimu erksa ja aitab muu-
tuda koos muutuva maail-
maga.

„Õppimine pole ainult 

vastuste andmine, vaid kõi-
ge olulisem on uudishimu, 
küsimine, sest siis saame tea-
da, mida me teada tahame. 
Kui te tahate hästi õppida, 
siis peate võtma õpetajaid 
mitte kui kontrollijaid, vaid 
kui inimesi, kes aitavad teil 
leida vastuseid. Ärge siis 
kartke küsida,“ rõhutas staa-
žikas pedagoog, kes ise astus 
Mõisaküla koolimaja uksest 
esmakordselt sisse täpselt 
nelja aastakümne eest.  

 „Ikka jätkuvalt on hom-
mikuti teel siia maja poole 
tunne, et ma tahan siia tulla, 
see on minu kool. Mul on 
teie kõigiga väga hea olla, 
sest kui ma praegu siin saalis 
vaatan teie särasilmi, toeta-
vaid, innustavaid pilke, siis  
saan sellest jõudu, et edasi 
minna“, tunnistas Pirje Usin. 
Ta soovis kooliperele tahet 
vastu võtta uusi teadmisi, 
mõnusaid kaaslasi ja sära-
vaid hetki üheskoos.  

Esimese klassi lapsed said 
avaaktusel direktorilt kätte 
aabitsa. Kuna koolitee al-
gab tihti pimedas ja lõpeb 
vahest hämaras, siis said 
nad Mõisaküla käsitöötoa 
poolt kingiks ohutust tagava 
helkurmärgi. Selver kinkis 
neile omalt poolt tänavugi 
jäätiseostu kupongi. Kõi-
ki nelja kooliastujat olid 
tulnud lilledega õnnitlema 
nende vanemad, lähedased 
ja sõbrad. Meenutamaks, 
et Mõisaküla on traditsioo-
niliselt osake Mulgimaast, 
andis Mõisaküla linnapea 
Ervin Tamberg linna poolt 
kooliastujaile ja nende õpe-
tajale üle kingikoti, kus olid 
sees Mulgimaa lipp, mulgi 
värviraamat ja šokolaad.

„Meie kool on väike ja 
meie linn on väike, kuid 
seda rohkem peame me üks-
teist hoidma, aitama ja mitte 
kedagi hätta jätma,“ sõnas 
linnapea. „Kõlagu selles ma-
jas ka laul alati, sest see teeb 
meele paremaks ja koolielu 
huvitavamaks,“ soovis ta.

Juba 111. koolisügis

„Mul on rõõm tervitada 
selles majas inimest, kes pea-
aegu kuuskümmend aastat 
tagasi avas esimest korda 
Mõisaküla kooli ukse,“ lau-
sus direktor Pirje Usin, andes 
järgnevalt sõna keskkooli 
XV lennu esindajale Viljan-
di maavalitsuse haridus- ja 
sotsiaalosakonna juhatajale 
Ilmar Kütile.

„Tore on olla Mõisaküla 
koolis, sest see on nii vana 
kool juba,“ sõnas Kütt, küsi-
des lastelt, kui vana täpselt. 

Direktori abiga meenus nei-
le, et eelmisel aastal tähistati 
juba kooli 110. aastapäeva.

„Kui teil on nelikümmend 
kaks õpilast, siis te ei ole kau-
geltki Viljandimaa väikseim 
kool,“ sõnas Kütt. Ta meenu-
tas, et ise õppis ta Mõisakülas 
Posti tänaval asunud kooli-
majas, mille asemel praegu 
on maja pildiga mälestuskivi. 
„Selle kooli nimi oli, kui ma 
õieti mäletan, Eesti Raudtee 
3. Keskkool. Õpilasi oli koolis 
siis üheksa korda rohkem kui 
praegu,“ meenutas maakon-
na haridusjuht. 

Ilmar Kütt avaldas veen-
dumust, et kool Mõisakülas 
jätkab tegevust ja väljendas 
lootust, et õpilaste arv kas-
vab. „Üle Eesti läheb tänavu 
üle kolme tuhande õpilase 
rohkem kooli kui eelmisel 
aastal,“ teadis ta.

Lastevanemate poole 
pöördudes rõhutas Ilmar 
Kütt lõpuks, et koolis toimib 
kolmnurk: laps, lapsevanem 
ja õpetaja. Nendevaheline 
koostöö laabub ja lastest 
kasvavad tublid ühiskon-
naliikmed, kui õpetajad il-
mutavad oma töös suurt 
südant ja vanemad omalt 
poolt annavad lastele kodust 
kaasa elutarkusi.

Direktor Pirje Usin selgitas, 
et vajalikud õppevahendid 
tellis kool ära juba detsemb-
ris, kui neid sai soodsama 
hinnaga. Kõik õpikud ja töö-
vihikud olid kooli alguseks 
ka kohal. Koolibussi järele 
Mõisakülas vajadus puudub, 
sest kaks ühe pere last Saarde 
vallast ja kolm Abja vallast 
käivad koolis vanemate au-
toga. Rohkem kaugelt koolis 
käijaid pole.

Kõik õpilased saavad ta-
suta sooja koolilõunat. Koo-
lisöökla köögis valmistavad 
seda kokk Ly Torn ja abiline 
Eve Varik. Lisaks pakutakse 
koolieinet pikapäevarühmas 
olijaile. Pikapäevarühmas 
saavad olla vanemate aval-
duse alusel kõik seda soovi-
vad lapsed.

Koolimajas tehti kooli eel 
väiksemaid värvimistöid ja 
pesti aknad. Jalgrattahoidlale 
koolimaja esisel ehitas AS 
Pärlin varikatuse, töid rahas-
tas Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus.

Koolimaja hakkab ilmade 
külmenedes kütma linna 
katlamaja. „Anname paar 
päeva enne teada. Katlamaja 
vaadatakse üle ja saame soo-
ja majja,“ kinnitas direktor 
septembri algul.

MEELIS SÕErd 
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HALLISTE VALLAVOLIKOGU

27. VI 2016 toimunud istungil:
• võeti vastu Halliste valla jäätmekava aastateks 2016-2021;
• otsustati maa munitsipaalomandisse taotlemine;
• kinnitati vallavolikogu revisjonikomisjoni akt;
• kinnitati Halliste valla 2015. aasta majandusaasta aruanne;
• otsustati ajutise komisjoni moodustamine ühinemisläbirää-
kimisteks.

25. VIII toimunud istungil:
• muudeti vallavolikogu 29. II 2016 otsust nr 7 „Halliste 
Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja 
töötasumäärade kinnitamine“;
• otsustati peremehetu ehitise hõivamine;
• võeti vastu määrus „Ajutise ühinemisläbirääkimiste juhtko-
misjoni põhimäärus“.

HALLISTE VALLAVALITSUS

22. VIII 2016 toimunud istungil:
• määrati katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadress;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• muudeti vallavalitsuse 28. VII 2016 korraldust nr 162 „Haja-
asustuse programmi taotluste hindamistulemuste kinnitamine“;
• kinnitati augustikuu hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 
946,02 €;
• kinnitati augustikuu vajaduspõhise peretoetuse saajate nime-
kiri summas 1170 €;
• kinnitati augustikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri 
summas 4370,53 €;
• otsustati toetada vähekindlustatud ja paljulapselises pere-
konnas kasvavate laste noortelaagris osalemist kokku summas 
278,04 €;
• otsustati toetada Abja raamatukauplust summas 200 € õhk-
soojuspumba ostmiseks.

5. IX 2016 toimunud istungil:
• lahendati sotsiaaltoetuste maksmisega seotud avaldusi;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• otsustati tugiisiku määramine kahele isikule;
• otsustati kohanime määramine liikluspinnale;

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU

21. VII 2016 toimunud istungil:
• otsustati muuta Mõisaküla linnavalitsuse teenistuskohtade 
koosseisu ja struktuuri, moodustades   teenistuskohtade koos-
seisu juurde lastekaitsespetsialisti 1,0 koormusega tähtajatu 
ametikoha;
• tehti muudatusi Mõisaküla linnavalitsuse ametiasutuse pal-
gajuhendis;
• kinnitati Mõisaküla linna soojamajanduse arengukava aasta-
teks 2016-2026. 

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 

22. VIII 2016 toimunud istungil:
• lahendati hoolduse ja sotsiaaltoetustega seotud avaldusi;
• muudeti linnavalitsuse 5. IV 2016 korraldust nr 45 „Mu-
nitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, 
koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“;
• kinnitati enampakkumise tulemused;
• määrati ja maksti välja augustikuu toimetulekutoetused 
kokku summas 723,19 € ja vajaduspõhine peretoetus kokku 
summas 495 €;
• võeti peremehetute ehitistena arvele Mõisaküla linnas Kase 
tn 11 asuva elamu mõtteline osa suurusega 5/144 koos saun-
kuuri ja kaevuga; määrati hoonete hooldajaks Mõisaküla 
linnavalitsus;
• eraldati Spordiselts Ülo MTÜ-le eelarvelistest vahenditest 100 
€ osavõtuks tõstevõitlustest Lätis;
• maksti välja ühekordne ranitsatoetus 65 € 2016./2017. õppe-
aastal Mõisaküla kooli  astuva lapse ühele vanematest, eest-
kostjale või hooldajale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri 
andmetel on Mõisaküla linn, kokku summas 260 €;
• kinnitati Mõisaküla koolile ja lasteaiale varikatuse ehitami-
seks ja lasteaia õueala kummimattidega katmiseks töövõtjaks 
AS Pärlin.

OMAVALITSUSKrOONIKAT

Foto: Meelis Sõerd
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MÄLESTAME

EHA NÄREP 
17. III 1930 – 30. VIII 2016

KEIO ELLO 
16. IX 1986 – 1. IX 2016  

LEHTE KOSLINSKY 
25. III 1923 – 20. VIII 2016

GAIDA REISIK 
23. VII 1924 – 23. VIII 2016

LINDA KRISTEL 
2. XII 1939 – 29. VIII 2016

Halliste vallavalitsus Mõisaküla linnavalitsus

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

Juta-Irene Vili oma kaunis lilleküllases koduaias Mõisakülas. Käes 
oleva majamärgi kinnitab ta seinale kohe peale välisfassaadi uuen-
damist.

Friedrich Karl Akel 145
Mulgimaalt pärit Ees-

ti suurmehe riigivanem 
Friedrich Karl Akeli 145. 
sünniaastapäeval 5. sep-
tembril asetati tema sünni-
kohas Halliste vallas asuva 
mälestuskivi juurde pärjad 
riigikantselei ja Halliste 
valla poolt.

Friedrich Karl Akel sündis 
5. septembril 1871 Kaubi 
karjamõisa omaniku po-
jana ja lõpetas 1897 Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna. 
Haritud ja mitmekülgse 
mehena tegutses ja pälvis 
ta elu jooksul tunnustust 
nii silmaarsti, riigimehe, 
diplomaadi, poliitiku kui ka

seltsitegelasena. 1924. 
aastal oli ta Eesti Vabarii-
gi riigivanem. Lisaks oli 
ta kolm korda erinevates 
valitsustes välisminister 
ning kuulus Riigikogu ja 
Rahvuskogu koosseisu.   Ta 

oli ka Eesti Olümpiakomi-
tee president ning Eesti 
esindaja Rahvusvahelises 
Olümpiakomitees. Veel oli 
ta teatriosaühingu Esto-
nia ja Tallinna Eesti Seltsi 
Estonia juhatuse esimees 
jne. Pikalt oli Fr. K. Akel  
välisteenistuses, esindades 
Eestit saadikuna Soomes, 
Rootsis, Norras, Taanis, 
Saksamaal ja Hollandis.

1940.  aasta l  a lanud  
punaterror hävitas nii  
Fr. K. Akeli töö, tema 
enda kui ka ta perekonna.  
Fr. K. Akel hukati nõuko-
gude okupatsioonivõimude 
poolt 3. juulil 1941 Tallin-
nas. Tema abikaasa Adele ja 
tütar Asta küüditati, poeg 
Friedrich arreteeriti, tütred 
Vilma ja Lia pidid elama 
paguluses. Tema sünnikoht 
Nosi karjamõis Halliste val-
las Halliste-Rakitsa tee ääres 
hävitati 1970-ndatel aastatel 

sotsialistlike maaparandus-
tööde käigus.

Mälestuskivi Fr. K. Ake-
lile avati tema sünnikohas 
pidulikult suurmehe 140. 
sünniaastapäeva puhul 5. 
septembril 2011. Tegu on 
sama monumendiga, mis 
kümme aastat varem es-
makordselt avati sealt mõni 

kilomeeter eemal kunagise 
Kaubi karjamõisa pargis.

MEELIS SÕErd

Ilus kodu loob hea tunde
Mõisaküla linna tänavusel 

heakorrakonkursil oli üks 
kolmest tänukirja koos maja-
märgiga „Kaunis kodu 2016“ 
pälvinust 83-aastane Juta-Irene 
Vili. 

Proua Juta-Irene kahekord-
ne suure lillerohke aiaga maja 
asub Mõisaküla kesklinnas Kivi 
tn 6. Selle ehitas 60-ndate aastate 
algul tema isa. Kui maja valmis 
sai, algas kohe ka kodukaunis-
tamine.

„Isal oli suur ilumeel,“ mee-
nutab Juta-Irene. „Ta oli aian-
dus-mesindusseltsi liige, istu-
tas koduaeda roose. Ema tegi 
peenraid, kartulimaad, minule 
on meeldinud lillede eest hoo-
litseda“. Ajakirjaniku ootamatu 
külaskäigu päeval augusti keskel 
on suvise õitekülluse tippaeg 
aias küll möödas, aga lilleilu ja 
värvikust jätkub siiski piisavalt 
nii peenral maja ees kui ümber-
ringi aias. 

Töid jätkub Juta-Irenel ko-
duaias igal aastaajal, ka talvel, 

kui on vaja lund lükata. Aega 
selleks on nüüd, mil kaubandu-
ses töötanud perenaine on pen-
sionil, ristsõnade lahendamise 
ja teiste hobide kõrvalt küllaga.

„Jäingi tuppa kauaks istuma, 
täna on mul kavas muru niita,“ 
tunnistab perenaine, tõdedes et 
muru kasvab sel aastal kõvasti. 
Suurema osa niidutööst aitab tal 
seejuures murutraktoriga teha 
Pärnust koju käiv poeg, kes sel 
suvel ehitas kuuri ette ka nägusa 
puidust võre-panipaiga.

„Ilus kodu loob hea tunde, 
aga nõuab tahtmist ja palju 
tööd“, teab aiatööd armastav 
Juta-Irene. „Hea, kui sinu ko-
dukaunistamist on märgatud 
ja tunnustatud“. Tema kaunist 
kodu on Mõisaküla linn hinna-
nud tänukirjaga ka juba 2010. ja 
2015. aastal. Tänavu lisandus tä-
nukirjale ka majamärk „Kaunis 
kodu 2016“, mille perenaine kin-
nitab maja välisseinale, kui lõpeb 
käimas olev fassaadi remont.

MEELIS SÕErd 

Mõisaküla arendab kino
MTÜ Mõisaküla Kultuuriseltsil on rõõm teada anda, et 

kino arendamisega väikelinnas on astutud taas uusi samme. 
MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts osales Kohaliku Oma-

algatuse Programmi 2016. aasta kevadises taotlusvoorus 
projektiga „Efektiivne Mõisaküla – kino edasiarendus“.

Projekti abiga soetati 40 klapptooli ja pimendavad ru-
lood.

MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts on tänulik Kohaliku Oma-
algatuse Programmile, kes on toetanud mitme taotlusvooru 
vältel kino Mõiskülla toomist järgmiste vahenditega: 80 
tooli, helipult, videoprojektor, Blue-Ray mängija, 3D prillid, 
ekraan ja pimendavad rulood. 

3D kino Mõisakülas ootab vaatajaid ja on valmis uuteks 
edasiarendusteks.

MIrJAM JärVE

Uue-Kariste rahvamajas 
oli 13. septembril külas tun-
nustatud liikumistreener 
reet Pool.

Kümmekond piirkonna 
eakamat inimest kuulasid 
külalise vestlust tervisest ja 
heast enesetundest. Tähele-
panu all olid liigesed ja lii-

gesehädad ning koordinat-
siooni- ja tasakaaluhäired. 
Kuulajad tegid kaasa tree-
neri ettenäidatud harjutusi.

„Peab tegema painu-
tusharjutusi, mis sellest, et 
kael krigiseb,“ jäi räägitust 
eriti meelde pensionär Leili 
Tšernõšovale Rimmust. „Ka 
kõige tavalisemate harjutus-

te tegemine teleri ees aitab 
tervisele kaasa“. 

Reet Pool tutvustas vest-
luse käigus ka oma raama-
tut „Treeni terviseks koos 
minuga“, millest näiteks 
uuekaristelane Evi Allik on 
oma liigesehädale palju abi 
saanud. Koos Halliste valla 
sotsiaaltöötaja Monika Er-

relisega osales kohtumisel 
Uue-Karistes ka Halliste 
raamatukogu juhataja Sirle 
Tellis, kellelt soovijad said 
seda kasulikku raamatut 
juba ka laenutada.

MEELIS SÕErd

Eakaid nõustas liikumistreener

Riigivanem Friedrich Karl Akeli 
145. sünniaastapäeval 5. sep-
tembril asetati tema sünnikohas 
Halliste-Rakitsa tee ääres asuva 
mälestuskivi juurde pärjad Riigi-
kantselei ja Halliste valla poolt.

Friedrich Karl Akel.
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Hallistes tähistati taasise-
seisvumispäeval 20. augustil 
ühtlasi ka valla 25. aastapäeva.

Pargis, kirikus ja Anna-
tares

Mitmeid võimalusi pakuti 
rahvaspordiks. Silma ja kindlat 
kätt nõudis kuningamäng ehk 
viikingite male. Halliste kiriku-
pargis platsil mängiti võrkpalli, 
võimla parklas tänavakorvpalli. 
Orienteerumismäng pargis käis 
nutitelefone kasutades, kont-
rollpunktides tuli võistkondadel 
vastata Halliste-teemalistele 
küsimustele. Alade parimad 
said kaela Halliste valla vapiga 
medalid, mis valmistatud Mulgi 
savikojas. Hulk mudilasi tundis 
rõõmu võidujooksust staadio-
nirajal.

Halliste lasteaia mänguma-
jas hellitas silma endise kauaaeg-
se lasteaiatöötaja Eve Maasepa 
looming – aastate jooksul las-
tenäidenditeks meistrikäega 
valmistatud kõikvõimalikud 
vahvad nukud. Neid tutvustasid 
Eve endised kolleegid. 

Muruplatsil Halliste koo-
limaja kõrval oli kaetud pikk 
mulgimustrilise linaga einelaud. 
Omatehtud küpsetisi, kohvi jm. 
pakkus soovijaile sellelt Kaarli 
rahvamaja juhataja Deily Tatar 
koos õe Daisiga. Nende lähedal 
murul punus ja pakkus nägusaid 
pajuvitstest korve rahvakunsti-
meister Priit Retsep Maru külast.

Koolimaja ees esinesid rõõm-
sa kireva taidluskavaga õpilaste 
võimlemisrühm, segarahva-
tantsurühm  Turel, memmede 
rühm Sõsare ja naisrühm Hanna. 
Rahvatoonis laulis-mängis Uue-
Kariste rahvamaja kapell.

„Eesti Vabariigi iseseisvuse 
taastamine täna 25 aastat tagasi 
vajas tarka ettenägelikkust. Mui-
du poleks niisugune väike riik 
saanud tekkida – juba teist korda 
ühe sajandi jooksul. See, et üks 
väike rahvas saab olla oma riigi 
omanik, on tegelikult ülim õnn,“ 
kõneles 20. augusti õhtul Halliste 
kirikus Halliste vallavolikogu 
esimees Andres Rõigas.  

Tähtsa topeltjuubeli puhul 
õnnitles ja tänas vallarahvast 
kirikus ka vallavanem Ene Maa-
ten. Halliste valla tänukirja 
pikaajalise töö eest Halliste 
vallas ja suure panuse eest valla 
elu edendamisel võtsid vastu 
endised vallavanemad Väino 
Kangur ja Andres Rõigas. Kaua-
aegse osalemise eest Halliste 
vallavolikogu töös pälvis valla 
tänukirja Rein Tarkus.

Laulja Siiri Sisask alustas 
oma sugestiivset esinemist ki-
rikus Ado Reinvaldi isamaalise 
luuletusega. Esitatud lauludest 
oli tuntuim üldlaulupeolgi kõ-
lanud „Mis maa see on?“ Peeter 
Volkonski sõnadele. Lauljannat 
tänas kuulajate poolt Halliste 
rahvamaja juhataja Laine Pe-
daja. Kel soovi, sai peale kont-
serti osta Siiri Sisaski lauludega 
plaadi.

Halliste valla juubelipidus-
tused lõppesid tordi maitsmise 
ja simmaniga ansambli saatel 
Annatares ning  järgnenud ilu-
tulestikuga.

Kes minevikku ei 
mäleta ...

Halliste valla 25. aastapäe-
va puhul kohtusid 20. augus-
ti pärastlõunal Halliste kooli 
õuesõppe klassis huvilistega 
endised vallavanemad Väino 

Kangur ja Andres Rõigas, kes 
arutlesid valla ajaloo ja tuleviku 
üle. Tervislikel põhjustel pidi 
eemale jääma vestlusringi mõtte 
algataja praegune vallavanem 
Ene Maaten.

Halliste vald sai koos Suure-
Jaani linna ja Karksi-Nuia ale-
viga omavalitsuslikud õigused 
esimestena Viljandi maakonnas 
11. juulil 1991, kui Eesti riikliku 
iseseisvuse taastamiseni oli jää-
nud veel rohkem kui kuu.

 „Selle nimel, kes saab esi-
meseks, käis kõva võitlus, sest 
esimesele oli lubatud Rootsi-reis. 
Ega siis ei olnud nii nagu praegu, 
et istud laeva peale ja sõidad. Siis 
oli veel ju nõukogude võim,“ 
meenutas Väino Kangur mu-
heledes.  

 „Saime küll omavalitsusliku 
valla staatuse, aga ei kujutanud 
ette, mis see kaasa toob,“ arutles 
Kangur. Venemaa lõpetas ära 
kütusetarned, tekkis kütusekriis. 
Kaks valla asulat (Õisu ja Hallis-
te – M.S.) olid keskküttel. Tekkis 
küsimus, et mis saab edasi. Üks 
variant oli muretseda kütust 
Euroopa pakutud pangalaenu 
abil, aga see laen oleks tulnud 
inimestel tagasi maksta. Halliste 
vald seda laenu ei võtnud. 

„Me katsetasime siis esime-
sena praegu väga laialt levinud 
varianti, proovides minna üle 
hakkepuidu küttele. Probleem 
oli aga selles, et me tahtsime 
kütta päris toorhakkepuiduga. 
Sellest ei tulnud midagi välja, 
sest nõukogude ja lääne kütte-
süsteemid omavahel kokku ei 
sobinud. Katlad hakkepuidu 
katlamajast müüdi Karksi-Nuia 
firmale Textuur ja saadi vastu 
tavakatel“, mäletab Kangur.

Teine probleem oli Kanguri 
sõnul vallale üle tulnud rahva-
majade, koolide ja raamatuko-
gudega. „Nende ülalpidamiseks 
eraldatud summad olid häbema-
tult väiksed, mida täna ei kujuta 
ettegi. Aga me saime siiski neile 
kõigile remondiga tiiru peale 
tehtud. Andres Rõigase valla-
vanemaks oleku ajal said need 
veel korralikumalt remonditud 
ja on nüüd korras. Kui vaid jät-
kuks inimesi, kes neid kasutaks 
– alalisi maaelanikke jääb ikka 
vähemaks, ehkki on ka maale 
elama tulijaid,“ muretses endine 
staažikas vallavanem. „On üks 
kindel kontingent, kes siinsest 
kohalikust kultuurist osa saab“. 

 Neljast koolist alles üks

Andres Rõigas tõdes, et ela-
nike arv Halliste vallas veerand 
sajandiga siiski katastroofiliselt 
vähenenud pole. Taasiseseisvu-
mise hetkel elas vallas ligikaudu 
2100 inimest, nende hulgas lige-
male 300 Õisu ametikooli õpilast. 
2005. aastast kuni 2011. aastani 
püsis rahvaarv 1700 elaniku tase-

mel, siis hakkas langema. Praegu 
on elanikke  rahvastikuregistri 
andmetel pisut üle 1500.  

25 aastat tagasi oli Halliste 
vallas neli algkooli: äsja taas-
avatud Vana-Kariste ja Kosksilla, 
lisaks Ülemõisa ja Halliste. Õpi-
laste arvu vähenemise tõttu on 
neist nüüd juba aastaid alles vaid 
Halliste. Õnneks on hoonetele 
suudetud leida tublid omanikud, 
nii et hävimine endisi koolimaju 
ei ohusta.

Rõigase sõnul ei suletud 
valla väikekoole kergekäeliselt. 
„Näiteks Kosksilla koolis oleks 
õpilasi olnud küll, aga lapsed 
hakkasid jalgadega hääletama 
– Apja ja Heimtalisse käima. 
Lugesime kokku: tol hetkel 
oleks koolis üle kahekümne 
õpilase olnud, vald oleks jõud-
nud Kosksilla kooli vabalt ülal 
pidada. Meil oli ainuke variant 
päästa need õpilased Hallistele 
bussiliini käima pannes.  

Halliste kool, mis üheksa-
kümnendail sai seitsme aastaga 
uhke koolimaja ja 2010. aastal 
esmaklassilise võimla, jätkab 
tugeva põhikoolina. Võimalusse, 
et haldusreformi tulemusena 
Halliste kooli tabaks sarnane 
saatus nagu endist Kildu koo-
limaja, kuhu nüüd rajatakse 
ratsamaneeži, endised vallaju-
hid ei usu. Tänu sellele, et vald 
veab Hallistesse õpilasi ka Uue-
Karistest ja Rimmust, on õpilaste 
arv Rõigase hinnangul üsna 
lootustandev. 

„Algul loodeti, et talunikud 
tulevad maale tagasi ja talunike 
lapsed ja lapselapsed siia õppi-
ma,“ mõtiskles Väino Kangur. 
„Keegi ilmselt ei kujutanud ette, 
et tuleb uus tehnika, tulevad 
uued inimesed, kõik töö saab 
tehtud nii, et ei näe ühtegi masi-
nat sõitmas ega kedagi jooksmas 
nagu sovhoosi ajal oli. Sellist 
rahva maal hoidmist nagu siis, 
enam ei saa olla – kõik paneb 
paika turumajandus“.

Raha jagati hääletades

Väino Kangur mäletab, et 
Halliste koolimaja ehitati prak-
tiliselt kaheksa aastat. „Ega me 
meelega nii kaua ei ehitanud 
– raha oli niivõrd vähe! Raha 

jagati omavalitsustele maakon-
nas hääletamise põhjal. Tänu 
sellele, et me saime koolimaja 
ehituseks raha, lepiti kokku, et 
võimla saab Halliste põhikooli-
dest viimasena“.

„Oli olemas hariduse RIP 
(riiklike investeeringute prog-
ramm – M.S.) ja kultuuri RIP,“ 
meenutas Rõigas. „Need teised 
rahad tegelikult meile vist ei 
jõudnudki, kuna raha hakati 
jagama omavalitsustele otse“.  

Kui avanesid Euroopa Liidu 
fondide rahad, oli igal vallal 
õigus mingi osa sellest taotleda. 
„Alla 5 miljoni krooni ei saanud,“ 
teab Rõigas. Meil oli võimla 
esimene hind 15 miljonit, aga 
majanduskriisi tulles läksid 
ehitushinnad alla. Ehitasime 
11,8 miljoni krooniga valmis, 
millest ise panime 5 miljonit“. 
Võrdlusena, Halliste koolimaja 
maksumuseks kujunes 17 mil-
jonit krooni.

Lisaks kooli võimla ehitami-
sele võimaldas Euroopa Liidu 
struktuurifondide avanemine 
parandada vallas joogivee kva-
liteeti ja tõhustada keskkon-
nakaitse olukorda. Korraldati 
ülevallalisi sündmusi, parandati 
lasteaedade olukorda, käsikäes 
mittetulundussektoriga arendati 
välja suuremad külakeskused. 
Koostöös Mulgimaa Arendusko-
ja ja Leaderi programmiga aidati 
kaasa ettevõtluse arenguks tingi-
muste loomisele.

Halliste vald areneb jätku-
valt ka täna: ehitatakse uusi 
bussiootepaviljone, Kulla endine 
leerimaja renoveeritakse ühis-
tegevuse hooneks jne. Valda on 
kinnisvara soetanud ja tulnud 
elama huvitavaid inimesi. Arves-
tatavalt panustavad valla heaks 
ka osad suvekodude elanikud. 
Osaletakse kohalikus kultuuri-
elus, ettevõtluses, lüüakse kaasa 
Kaitseliidus jne. Majade arhi-
tektuuriväärtuse säilimiseks on 
mitmed uued omanikud teinud 
Rõigase hinnangul tõsist tööd. 

Halliste valla kui omavalit-
susüksuse tulevik selgub käi-
masoleva haldusreformi käigus.

MEELIS SÕErd

Halliste ja Mõisaküla  lehekülg

Foto: Meelis Sõerd

Fotod: Meelis Sõerd

Halliste vald tähistas juubelit

Peale ümberehitust alustavad plaanikohaselt juba järgmise aasta 
veebruaris pildil olevas kunagises Kulla leerimajas tegevust Halliste 
raamatukogu, vallavalitsus ja kohvik. Ühes ruumis saavad koos käia 
EELK Halliste koguduse liikmed.

Halliste valla juubelipidustuste taidlejate kontserdi otsa tegid lahti suvel tublilt Tartus ja Tallinnas 
esinenud kooli võimlemislapsed.                                                                           

Halliste valla 25. aastapäeva paiku jõudis ümmarguse 250. väljaande 
ilmumiseni ka kodukandileht Lõuna-Mulgimaa. Pildil on valla aasta-
päeva tähistamise saginas värske lehenumbri lahti löönud (vasakult) 
Kaarli rahvamaja juhataja Deily Tatar, tema õde Daisi ja maakonna 
rahvakunstimeistri tiitlit kandev korvipunuja Priit Retsep Maru külast.               

küsimus-vastus

Õnnitleme!

Mida on teada Kulla külas renoveeritava EELK Halliste Püha 
Anna kiriku minevikust ja mis saab majast lähitulevikus, Halliste 
vallavanem Ene Maaten? 

1902. aastal rajati Kulla külla Halliste kiriku leerimaja. 1930. 
aastal hakkas selles majas tegutsema Pornuse 6-klassiline kool. Õp-
peasutusena kasutati hoonet 1998. aastani, mil valmis uus koolimaja.

Kahjuks ei ole statistikat, mitu leerilast on leeritatud ja mitu 
õpilast on oma kooliteed käinud Kulla leerimajas. Samuti ei tea me 
täpselt, mitme inimese töö on olnud seotud selle majaga. Kindlasti 
võib väita, et neid inimesi on päris mitusada. Mitusada inimest, 
kelle noorpõlvemälestused on seotud selle eaka hoonega, on olu-
line argument, et päästa paljunäinud hoone ajahamba puremisest. 

Lisaks on see väärikas hoone kuulutatud ehitismälestiseks, 
esindab Viljandimaale iseloomulikku tellisarhitektuuri ja omab 
tähtsust kohalike inimeste kultuuritausta ja identiteedi kujunemisel.

Selle suve lõpul tulid leerimajja ehitusmehed firmast Silindia 
ja alustasid hoone renoveerimistöödega. Järgmise aasta veebruaris 
hakkavad majas plaanikohaselt tööle raamatukogu, vallavalitsus 
ja kohvik. Ühes ruumis saavad koos käia EELK Halliste koguduse 
liikmed. Kui haldusreformi tulemusena vallavalitsus kohapeal enam 
inimesi ei teeninda, siis on võimalus rajada leerimajja vabanevatesse 
tubadesse noortekeskus, käsitöökeskus ja ehk muudki olulist.

Eesti Vabariigis ilmestavad täna maapiirkondi  mahajäetud 
lagunevad nõukogudeaegsed põllumajanduslikud tootmishooned. 
Oleks kurb, kui järgmise ringiga lisanduksid neile kultuuriasutused 
ja koolid!

Küsitlenud
MEELIS SÕErd

   ANTON VILBING  95
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Kulla vana leerimaja 
päästetakse uuele elule
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20. august oli pidulik ja 
paljutõotav juba esimestest 
hommikusest päikesekiir-
test alates. Ettevalmistused 
ülemaakondlikuks üritu-
seks olid selleks hetkeks 
juba selja taga ning päev 
algas meeleoluka laadaga. 
Tasapisi täitus keskpark 
jõustruktuuride inimeste 
ja tehnikaga, aurasid su-
pikatlad ning kogunesid 
esinejad. 

Kell üks sammusid Kait-
seliidu Sakala maleva Karksi 
malevkond, Naiskodukait-
se Sakala ringkond, kodu-
tütred ning noorkotkad 
politsei- ja piirivalveameti 
orkestri mängitud marsi 
saatel lava ette, kõlas ühiselt 
hümn ning sõna taasiseseis-
vumispäeva avamiseks said 
Kaitseliidu Sakala maleva 
pealik Ahto Alas, Viljandi-
maa maavanem Erich Palm, 
Abja vallavanem Peeter 
Rahnel ning Kaitseliidu 
Sakala Maleva kaplan Peeter 
Parts.

Mitmekülgse kultuuri-
programmi avasid maa-
kondlike ürituste tarbeks 
koostööd teinud Naisko-
dukaitse Sakala ringkonna 
projektikoor, Kõpu naiskoor 
ja Abja naiskoor Õbeäidsme 
koos oma dirigentidega, 
kelleks on Eda Kivisild, Esta 
Kivisild, Tiiu Sommer ning 
Kätlin Kink. Enam kui nel-
jakümmet laulunaist toetas 
saateansambel koosseisus 
Eda Kivisild, Esta Kivisild, 
Endel Purju, Henri Lohk ja 
Kalev Saarva. Siitpeale oligi 
võimalik osa saada korda-
mööda nii jõustruktuuride 
demonstratsioonesinemis-
test kui kohalike isetege-
vuslaste ülesastumistest. Et 
huvitavad hetked kaotsi ei 
läheks, juhatas külastajaid 
õigel ajal õigesse kohta päe-
va juht Lauri Sepp. Suurim 
tänu kõigile esinejatele: 
torupillimängijad Merili 
ja Karmen Kask, akordio-
nist Helari Tehver, Abja 
gümnaasiumi tütarlaste 
liikumisrühmad ja juhen-
daja Viive Niinemäe, Abja 
noortekeskuse laulustuudio 
solistid Anna-Marita Bok-
mane, Greete Mäger, Kaili 
Saar ja Katerina Agafonova 
ning kontsertmeister Ruth 
Mõttus.

Põnevaid esitlusi oli jäl-
gimas rohkelt rahvast. Väga 
vaatemänguliselt selgitas 
politsei-ja piirivalveamet, 
kuidas töötab teenistus-
koer. Päästeamet imiteeris 
väljakutset tulekahjule, kus 
sisenemiseks tuli maha mur-
da uks ja päästa vingu kätte 
jäänud inimene. Ülipõneva 
linnalahingu, kus oli nii suit-
su kui ka tuld, korraldasid 
kaitseliitlased pooleli jäänud 
ehitise juures. Maanteameti 

koostööpartneri Aide Au-
tokooli abiga oli võimalus 
kogeda, mis juhtub siis, kui 
auto pöördub katusele ja 
millised jõud rakenduvad 
kokkupõrkel. Ringi liikus 
relvanäitus, millele võisid 
kõik ligi astuda ning kogu 
uudistamiseks välja pandud 
sõjatehnika leidis rohket kü-
lastamist. Vajalikke teadmisi 
küttekollete hooldamise 
kohta jagas korstnapühki-
ja. Niipea kui toit valmis, 
serveerisid usinad naisko-
dukaitsjad kõigile soovijaile 
maitsvat sõdurisuppi.

Melu oli tõesti suur – 
Abja päästekomando torn 
oli külastajatele avatud, 
oma majad hoidsid lahti ka 
Abja muuseum, Abja päe-
vakeskus ning MTÜ Mulgi 
Ukuvakk.

Päeva kõige olulisema 
kontserdi „25 aastat taas-
iseseisvunud Eestit“ andsid 
keskpargi äärde püstitatud 
hiigelsuurel laval politsei-
ja piirivalveameti orkester, 
Tallinna ülikooli meeskoor, 
Peep Raun akordionil ning 
solist Marko Matvere. Me-
rekultuuriaastale kohaselt 
kõlasid laulud merest ning 
meremeestest, lisaks mahla-
kad vahetekstid elust-olust 
läbi meresõitja silmade. 

Selle suurürituse toimu-
mise eest täname toetajaid: 
Viljandi Maavalitsus, Vil-
jandimaa Omavalitsuste 
Liit, Abja vald, Halliste vald, 
Karksi vald, Mõisaküla linn, 
Kõo vald,  Politsei- ja Piiri-
valveamet, Maanteeamet, 
Naiskodukaitse, Pääste-
amet, MTÜ Abja Kultuuri-
sepad.

Projekti rahastas sisemi-
nisteerium ja Kodanikuühis-
konna Sihtkapital.

TIIU SOMMEr
Abja kultuurimaja 

juhataja

Abja lehekülg

OMAVALITSUSKrOONIKAT

Fotod: Iva Žůrková

AbJA VALLAVOLIKOgU: 

25.08.2016 toimunud istungil
võeti vastu otsus „Seisukoht kinnisasja omandamiseks“
arutati haldusreformi seaduse kooskõlast põhiseadusega ja võeti 
vastu otsus „Taotluse esitamine Riigikohtule“

15.09.2016 toimunud istungil
Volikogu aseesimees Andres Räägel valiti Abja Vallavolikogu esin-
dajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
Võeti vastu Abja valla 2016. aasta esimene lisaeelarve.
Otsustati taotleda Abja vallas Abja-Paluoja linnas asuv Pärnu mnt 
49 elamu ja kõrvalhoone alune ning nende teenindamiseks vajalik 
maa ½ mõttelise osa ulatuses munitsipaalomandisse. 
Anti vallavalitsusele nõusolek omandada kinnistu aadressil Posti 5 
Abja-Paluoja.
Räägiti otsustest ja arengutest Mulgi valla loomisel.

AbJA VALLAVALITSUS:

26.08.2016 toimunud istungil
1. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
2. Anti eraisikule ehitusluba abihoone ehitamiseks.
3. Seati kasutusõigus valla kinnisasjale Telia Eesti AS kasuks.
4. Anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetuleku-
toetuse ja hüvitiste maksmiseks.
5. valla eelarvelistest vahenditest eraldati 200 eurot BDP Eesti OÜle 
Abja raamatukauplusele õhksoojuspumba ostmiseks.
6. Lahendati eraisikutelt laekunud avaldusi.

08.09.2016 toimunud istungil
1. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju hindamine päikesepa-
neelide paigaldamiseks Kuusiku Turismiteenused OÜ poolt Selge 
kinnistule.
2. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
2. Kiideti heaks eraisikute hajaasustuse programmi projekti aru-
anded.
3. Anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetuleku-
toetuse ja hüvitiste 
maksmiseks.
4. Lahendati eraisikutelt laekunud avaldusi.

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

riigi Teatajas

Teenistuskoer juhiga puhkehetkel.

MÄLESTAME
AKSEL PAJU 

12.07.1933–16.08.2016
 

NIINA SINIVÄLI 
17.07.1926– 29.08.2016  

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

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

Abja kultuurimaja tegemised 
septembris-oktoobris

Näitused I korruse fuajees: 
september-oktoober Eesti Genealoogia Seltsi 25. 
aastapäeva näitus „Suure südame ja ärksa vaimuga“

26.09 kell 18.00 Tšehhi õhtu kohtumine Iva perega.
29.09 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu.
08.10 kell 9.00–14.00 Abja sügislaat keskpargis ja 
Tiigi tänaval
08.10 kell 21.00 hooaja avapidu Retro-video disko.  
VJ Marek Täkker. Pilet eelmüügist 5.-/samal päeval 7.-
10.10 kell 14.00–14.30 Altai palsam, živitsa õli ja 
Ortoflexi müük 
11.10 kell 9.00-11.00 Doonoripäev
15.10 kell 12.00 Meelit Männiste 81. sünniaastapäe-
vale pühendatud  XIII mälestusturniir kabes
20.10 kell 19.00 Eesti Kontsert kontserdisari „Muu-
sika Eestimaal“ kontsertetendus „Diiva“. Annaliisa 
Pillak (metsosopran), Siim Selis (klaver), Paavo Piik 
(lavastaja, Tallinna Linnateater).  
Pilet 5.-/ õpilastele 2.-

Taasiseseisvumispäeval  toimus 
Abja-Paluojal ohutuspäev

Kaitseliitlased valmistumas linnalahinguks.

Abja päästekomando pealik Aimar Sikka ja päästekoer Nublu.



5

Mitmenäoline suvi saab septembri lõpuga otsa ja 
sügis saabub. Kuid ega inimeste ega ka omava-
litsuse tegemistel tule vahet sisse. Kellel saak 

salves ja moos riiulitel, kellel õunamahla tegu alles mõttes 
ja jõhvikasoosse käigud ees. Suve suurüritused on möödas 
ja neid jäävad meile meelde tuletama arvukad fotod ja 
videod. Juba on ootamas tegusad huvialaringid ja talveks 
planeeritud tegevused.

Abja vallavanema aastane Mulgi vanemaks oldud aeg 
saab otsa ja 13. oktoobril annan ameti järgmiseks aastaks 
Mulgi Mehe kuju juures Abja-Paluojal üle Tõrva linnapeale. 
Mulgi elu edenemine on olnud kõigis Mulgimaa valdades 
ja linnades nähtav. Mul on hea meel Kamara küla ja Abja-
Paluoja tänavate enamiku viimise üle tolmuvaba mustkatte 
alla. Hea meel on Abja gümnaasiumi õpilaste arvu suure-
nemisest ja koolihoone järjekordse osa renoveerimisest. 
Veekeskus on saanud täienduse suure mullivanni näol. 
Heakord ja lilleilu on meeliülendav nii valla parkides, 
lillekastides tänavatel kui ka inimeste majade ümber ning 
aedades. 

Erilist heameelt valmistab see, et Abja-Paluoja Tervise-
keskuse/Perearstikeskuse projekt 
sai valitsuse poolse heakskiidu 
ning kui kõik laabub plaanipä-
raselt, saame kahe aasta pärast 
meie tublide perearstide abi ja 
Abja Haigla hooldusteenust ning 
Tartu Kiirabi kiirabiteenust juba 
uues majas.

Värvilist ja toimekat sügise 
algust.

PEETEr rAHNEL

Abja lehekülg

vallavanema veerg

Foto: Iva Žůrková

Õnnitleme eakaid hällilapsi

Coop Eesti alustas kõigi 
aegade suurima autoloosi-
ga, mille käigus on võimalik 
võita kokku seitse sõiduautot 
Volkswagen Golf päriseks. 
Praeguseks on välja loositud 
3 autot.

Esimese auto võitis Kai 
Vakmann Tartust, teise auto 
võitis Liia Tartov Raplast.

Kolmanda auto võitja on 
Tõnu Sõmer Abja-Paluojalt, 
kellele toodi võiduauto ko-
duõuele 8. septembril.

Coop Eesti turundusdi-
rektori Andres Lemberi sõ-
nul piisab autoloosis osale-
miseks sellest, kui klient teeb 
Konsumites, Maksimarketi-
tes, AjaO ning teistes Coopi 

kauplustes ühe kuu jooksul 
igapäevaseid oste Säästu-
kaardiga kokku vähemalt 50 
euro eest. Juhul, kui ühe kuu 
jooksul koguneb oste kokku 
üle 100 euro, on inimesel 
kaks korda suurem võidu-
võimalus, 150 euro korral 
kolm korda suurem võimalus 
jne. Igal kuul toimub uus loo-
simine ja ostusumma alusel 
virtuaalsete loosipiletite ar-
vestamine algab otsast peale.
Tegemist ei ole mingi reklaa-
mitriki või auto paarikuulise 
rendiõigusega, vaid autod 
antakse kliendile päriseks. 
Igal kuul kingitakse ühele 
oma kliendile lumivalge 
sõiduauto Volkswagen Golf. 

Autoloosimised toimuvad 
iga kuu alguses ning loosis 
osalevad kõik eelmisel kuul 
vähemalt 50-euro ulatuses 

Säästukaardiga oste soorita-
nud kliendid.

LAUrI SEPP

Naiskooril polnud suvel 
üldse aega kehva rannailma 
üle kurta, sest esinemist jät-
kus igasse kuusse ja selleks 
oli talve jooksul ka hoole-
ga valmistutud. 4. juunil 
toimus Pärnus Eesti Nais-
laulu Seltsi laulupäev “Üle 
Maarjamaa”. Meie sinised 
kleidid paistsid rongkäigus 
heas mõttes silma ja ei jää-
nud me ka hätta peo üksja-
gu nõudliku repertuaariga. 
Laulupäevaks ettevalmistu-
misega paralleelselt olime 
osalised ka hoopis suurema 
kollektiivi- Naiskodukaitse 
projektikoori proovides, 
kus peale meie olid tegevad 
Kõpu naiskoor ja Naiskodu-
kaitse koor. Esinesime selles 
koosseisus kaks korda- 23. 
juunil Suure-Jaanis maa-
kaitsepäeval ja 20. augustil 
Viljandimaa ohutuspäeval 
Abja-Paluojal. Ja muidugi 
ei möödunud Õbeäidsme 
lauluta tänavused Abja 
suvepäevad.

5. augustil oli koor koos 

naisrahvatantsurühmaga 
Wallatud aga naabrite poo-
le külla kutsutud ja laul-
di Ruhja linna päevadel. 
Oleme rõõmsad, et saime 
osa ääretult lustlikust rong-
käigust ning meeleolukast 

kontsertist.
Uus hooaeg avatakse 

esimese prooviga 27. sep-
tembril Abja kultuurimaja 
suures saalis. Ootame ka 
uusi lauluhuvilisi, sest põ-
nevaid plaane on palju! 

Aeg on lennanud, sest no-
vembris võime tähistada 
oma esimest juubelit – 5. 
lauluaastat.

MArJE KAArEMAA

Õbeäidsme tegus suvi

9.–15. augustil toimus 
Eesti Looduskaitse Seltsi 
järjekordne pikem reis, 
seekord Karjalasse. Esime-
ne päev kujunes küll üsna 
murelikuks, sest nii Eesti- 
Venemaa piiri ületamine ja 
teeremondi tõttu peaaegu 
lõpututes ummikutes ve-
nimine võttis ettearvatust 
tublisti rohkem aega, nii et 
giid Katrinil oli tegemist 50 
inimese tuju üleval hoid-
misega. Ta tuli sellega väga 
hästi toime ja kui lõpuks 
jõudsime Petrozavodski ho-
telli Sever, mis oli omal ajal 
ehitatud arvestusega, et seal 
kõlbaks ööbida ka tsaaridel 
ja bojaaridel, siis ununesid 
reisiraskused korrapealt.
Järgmisel päeval sõitsime 
kiirlaevaga Äänisjärvel 
(Oneegal) asuvale Kiži saa-
rele, mis on kuulus oma 
puitarhitektuuri poolest. 
Sealne Issanda Muutmise 

kirik on kantud UNESCO 
maailmapärandi nimekir-
ja. Nägime oma silmaga, 
kuidas puutöömeister ta-
hub kirvega katusesindleid, 
millega on kaetud elegant-
sed õhulised kirikukuplid, 
aga saime ka põhjaliku 
ülevaate traditsioonilisest 
karjala talumajast ja elust, 
mida seal kunagi elati.
Õhtupoole saime pilgu 
heita ka Petrozavodski 
linnale, kus on üllatavalt 
palju ilusat haljastust, ke-
nasid maju ja Äänisjär-
ve kaldapromenaadil võis 
imetleda suurejoonelist  
päikeseloojangut. Edasi kü-
lastasime Martsialnõje Vodõ 
terviseveekeskust, mille al-
likatest voolas ausalt öeldes 
väga rauaroostemaigulist 
vett, kuid mitmete tõbede 
vastu aitavat see juba üle 
paarisaja aasta. Nägime 
võimsat Kivatši koske ja 

Girvasi vulkaanikraatrit.
Pärast kolmandat ööd Seve-
ris aga võeti suund Sortava-
la linnale, mis asub Laadoga 
kaldal ja seal asuti jälle lae-
vale, et siirduda Valamo saa-
rel asuvat kloostrisse, mis 
näeb välja tõeliselt muinas-
jutuline keset põhjamaist 
loodust ja viljakandvaid 
aedu, mida suur järv ka 
pakaselistel talvedel külma 
eest kaitseb. Järgmisel päe-
val külastasime üht toredat 
põliskarjala küla ja peret, 
kus kõigile pakuti ehtsat 
karjala pirukat ja põdraka-
nepiteed, siis aga võtsime 
suuna Viiburisse, kuhu viiv 
tee aga jälle nii põhjalikult 
remondis oli, et ajuti vaevas 
reisilisi mõte, kas seda teed 
üldse olemaski on. Saime 
siiski kesköö paiku kohale 
ja hommikul võisime kind-
lusetornist linna imetleda 
või vanalinnas jalutada, 

nii palju, kui vihmahood 
selleks voli andsid. Siis läks 
sõit juba Peterburi suunas, 
enne seda aga peatusime 
Levašovo metsa juures, kus 
on teadaolevalt hukatud 
ja maetud 50 000 süütut 
stalinismiohvrit, sealhulgas 
ka palju eestlasi. See oli üks 
väga sünge ja kurb koht.

Peterburi paleede ja ime-
de jaoks jäi seekord aega 
vaid pool päeva, mis viis 
ainult selle mõtteni, et sinna 
tuleb tingimata tagasi tulla.

Oleme väga rahul huvi-
tavalt veedetud reisinäda-
laga ja südamest tänulikud 
Reinule ja Katrinile, kes 
seda korraldasid ja bussi-
juht Valdurile, kes meid 
vahepeal uskumatutest 
teeoludest hoolimata igas-
se sihtkohta tervelt kohale 
sõidutas.

MArJE KAArEMAA

Coop Eesti võiduauto tuli Abja-Paluojale!

LUULE OTS    90
HELJU-ELISE KÜNNAPUU 89
LEIDA PÄRNA   89
SALME NIRK   88
ELLI AASA   87
VALVE RIIS    87
VALLI RULL   86
EETEL KODASMA  84
LEIDA LEPLAND  83
ELLEN SARV   83
ASTA LÜKK   82
LINDA SOO   82
IIRA OLESK   82
HELVE-MILVI PEDAJA  80
LINDA TINN   80
EVI KESVATERA  75
MILVI JUHKAMSOO  70
VIKTOR VAIN   70
ASTRA USIN   70

Eesti Looduskaitse Seltsi suvine reis

Õbeäidsme Pärnus Eesti Naislaulu Seltsi laulupäeval „Üle Maarjamaa“.

Tähtsale paberile viimane allkiri Coop Eesti kommunikatsioonijuhi 
Martin Miido valvasa pilgu all ja auto oligi Tõnu oma.
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kodukandis

Foto: Meelis Sõerd

Halliste koolis toimus 
12. septembril traditsiooni-
line sügismatk „Tunne oma 
koduvalda“.

Eelmistel aastatel tutvuti 
Kaarli ja Uue-Kariste küla 
elu-oluga. Seekordne matk 
viis kogu koolipere Vana-
Karistesse. 

Eesti toidutootjad kuu-
lutasid 4. septembril teist 
aastat septembri Eesti toidu 
kuuks, et väärtustada kodu-
maist päritolu toitu. Vana-
Kariste külas tegutsevad 
väga tublid ja töökad pered 
Eesti toidu tootmisel. Seal-
kandis kasvatatakse köögi-
viljadest kurki ja  kõrvitsat, 
mille põlde said ka õpilased 
ja õpetajad külastada. Kas-
vuhoones rääkis  perenaine 
kurgi külvamisest, taimede 
kastmisest ja vihmutamisest 
kuni põldudele istutamise-
ni. Saadi teada ka kurkide 
kasvatamise eripärast suur-
tel talupõldudel võrreldes 
koduaiaga, oldi kurgikorja-
mise masina peal ja maitsti 
viimaseid kurke põllul.

Kõrvitsapõldudel uu-
distati erinevaid sorte ja 
soovijad võisid omale välja 
valida  kõrvitsa, mis vastas  
tõstja jõule, ning viia see 
koju maitsmiseks.

Vana-Karistes kasvata-
takse põldudel ka hernest 
ja erinevaid teravilju: otra, 
kaera,  rukist, nisu ning 
rapsi. Kõigil oli võimalik 
näha, katsuda ja maitsta eri-
nevaid viljateri.  Rapsiõli ja 
hernes lähevad Mulgimaalt 

välismaale inimtoiduks, aga 
oder kaamelitele. 

Palju elevust pakkus või-
malus ronida tänapäevase 
elektroonikaga varustatud 
traktori- ja kombainikabii-
nidesse ja seal signaali lasta. 
Kuna on kibekiire talivilja-
külvi aeg, nägid õpilased 
ka külvivalmis seemet ja 
väetist.  

Matkates Vana-Karis-
te poole, seisab tee ääres 
500-aastane raudrist, mille 

leidsid kohalikud elanikud. 
Rist pärineb sõjast selles 
piirkonnas. Õpetaja Tiiu 
Savi rääkis õpilastele hu-
vitavaid fakte Saapa talu 
nimesaamisest ja erinevaid 
legende Vanapaganast, mis 
on seotud Koodioru ja teiste 
kohtadega.

Direktor Merle Hüva 
meenutas Vana-Kariste koo-
li, kus ta oli kunagi direktor. 
Vana-Kariste lähedal on ol-
nud veel Maru kool ja Lipla-
pi Aia- ja Majapidamiskool, 
mis oli esimene omataoline 
kogu Vene tsaaririigis.

Paudi matkarajal oli kõi-
kidel õpilastel ülesandeks 
leida munakarpidesse kir-
jutatud tähtede järgi  erine-
vaid taimi, seeni või marju.

Päikesepaistelisel kenal 
suvelõpu päeval oli mõnus 
ja meeldiv matkata. Mat-
kal saadud teadmised ja 
tarkuseterad aitavad rikas-
tada õppetööd. Üks nur-
gake koduvallast sai jällegi  
selgemaks.

MILVI KULL

Koolipere matkas koduvallas

Kosksillal endise koo-
limaja hoovil juulikuus 
toimunud külapäev-laat tõi 
kokku arvukalt osalejaid 
nii oma kui naabervalda-
dest. 

MTÜ Kosksilla Arengu-
selts korraldas 9. juulil juba 
neljandat aastat külapäeva 
ja suvelaada. Igal aastal on 
see olnud erinev, näiteks 
eelmisel aastal tähistasime 
Kosksilla kooli aastapäeva. 

Sel aastal erines laat 
eelnevatest selle poolest, 
et kõik kauplejad olid ko-
halikud või naaberkülade 
talunikud ja käsitöölised. 
Agu Helemäe Metsakuru 
taluaiandist müüs soodsalt 
ilusaid suvelilli ja hoolitses 
külapäeva lilleilu eest. Pii-
matooteid pakkus mahe-
tootja Pajumäe talu. Igali 

talu noor perenaine kauples 
meega, Korti talu värske ja 
hapendatud kurgiga. Käsi-
tööesemeid pakkus Leida 
Helimets ja korve punus 
Priit Retsep. Vaatamiseks 
oli ka kanatibude perekond, 
kes samuti omale uue kodu 
leidsid. Ka laadaloos pak-
kus palju üllatusi, kuna iga 
pilet võitis. Peaauhinnaks 
oli kohapeal valmistatud 
kodukringel.

Kõigil oli võimalus mõõ-
ta vererõhku ja veresuhkru 
taset. Kohal oli ka Halliste 
valla sotsiaaltöötaja Monika 
Erreline, kes soovijaile infot 
jagas.

Korraldati mänge lastele 
ja täiskasvanutele. Meelt 
lahutasid Abja kultuurima-
ja eakate klubi Meelespea 
tantsurühm ja Abja güm-
naasiumi I-II klassi laste 

võmlemisrühm. Humoo-
rika etendusega “Sann” 
astus menukalt üles Abja 
kultuurimaja näitering Kol-
mas Voorus. Päeva lõpetas 
meeleolukalt Uue-Kariste 
rahvamaja kapell.  

Söödi laadasuppi ja pi-
rukaid, mis olid valminud 
kohapeal. Jagati tänukirju 
koos hea ja paremaga. Oli 
meeleolukas ilus suvepäev, 
pakkudes midagi nii kauple-
jatele kui ostjatele. Osalejaid 
oli koos taidlejatega kokku 
sadakond. Tagasiside on 
olnud väga positiivne ja see 
tekitab tahet külapäeva ka 
tuleval aastal korraldada.

Suur tänu toetajatele 
KOP programmile, Halliste 
vallale, Abja kultuurimaja, 
Uue-Kariste rahvamajale. 
Samuti väärivad tänu Tiiu 
Hiob, Eha Viik, Anne Kalja-

pulk ja kogu Kartaude pere, 
kelleta poleks seda üritust 
toimunud.

TEA KArTAU

Kosksilla kutsus külapäevale

Kõpu koolirahvas tutvus Uue-Karistega
Päikesepaiste ja kaunis 

ilm tervitasid 14. septembril 
Uue-Kariste küla keskpunktis 
sportlikke jalgrattureid Kõpu 
koolist. Tutvuti Mulgi küla-
muuseumiga, vaadati vanade 
fotode näitust rahvamajas, võeti 
lõunaeinet piknikuplatsil. Noo-
remad õpilased tundsid rõõmu 
mänguväljakust.

Lisaks muuseumiekspo-
naatidega tutvumisele saeti 
kahemehesaega puid, toodi nn. 
põdra kaevust kaelkookudega 
vett ja paluti ahju ees hernestel 
põlvitades pahategusid andeks. 
Saadud teadmisi läks vaja koolis 
järgmisel päeval toimunud 
viktoriinis.

Päev andis tegutsemislusti 
nii lastele, õpetajatele kui ka 
kohalikele koduloohuvilistele 
Eda Niinele, Ivi Albile ja alla-
kirjutanule.

SIrJE ÕrUSTE 

Kahemehesaega puusaagimisega tulid Kõpu kooli poisid Uue-Karistes Mulgi küla muuseumiaida ees 
kenasti toime

Kosksilla oli külapäeval lilleehtes.

Sügismatk Vana-Karistesse pakkus Halliste kooli õpilastele palju 
huvitavat. Pildil esiplaanil tutvuvad tüdrukud eri sorti teraviljaseem-
netega, tagaplaanil aga on moodustunud järjekord neist, kel sooviks 
pääseda uudistama tänapäevase teraviljakombaini kabiini.

Foto: erakogu

Foto: Meelis Sõerd

Võimlejate värviline suvi
„Värve täis vikerkaar“ – see oli tänavuse Tartu võimlemispeo 

nimetus. Halliste põhikooli I klassi tüdrukud ja II-IV klassi poi-
sid-tüdrukud asusid juba kevade hakul õppima võimlemiskavu, 
et ühineda juba teist aastat järjest Tartumaa võimlejatega Tamme 
staadionil. I klassi kava „Mary Poppins“ oli vihmavarjudega, 
suuremate võimlejate kava oli hüpitsatega. Kaks korda enne 
pidu käisime Tartus proovidel, et oskaks peopäeval leida oma 
õige koht. Lisaks sai õpitud juurde veel liikumisi finaaliks.

Värvikad kostüümid ja hoogne muusika olid toonud välja-
kule palju võimlejaid lasteaialastest täiskasvanuteni. Vaheldusid 
erinevad kavad. Tore oli see, et ka meie lapsevanemad said osa 
sellest vahvast peost.

Tallinnas Kalevi staadionil leidis 2. juulil aset V võimlemis-
pidu „Hingelind“, kus osalesid ka Halliste kooli II-IV klassi 
õpilased rõngakavaga „Seiklustelaegas“. Eelnev ettevalmistus 
peoks toimus iganädalaste treeningutena, sest aprillikuus toimus 
kava ettenäitamine peole pääsemiseks.

Viis päeva Kalevi staadionil kulus kava ühtlaseks seadmiseks. 
Mõned liikumised tuli ümber õppida, et publikul oleks huvita-
vam vaadata ja värvidemäng oleks köitvam, sest staadionil oli 
korraga üle kuuesaja võimleja.

Vabal ajal oli võimalik külastada Tallinna loomaaeda ja tut-
vuda Tallinna vaatamisväärsustega.

Viimastel päevadel tegid proovides saatemuusikat Ott 
Lepland, Tanel Padar, Karl-Erik Taukar ja Getter Jaani. Kokku 
andsid võimlejad kolm etendust: üks peaproov ja kaks pidu.

Olgugi, et proovipäevad olid väsitavad ja pikad, täitsid laste 
energia ja rõõm kogu väljaku. Kõigi poolt loodud hingelind sai 
uhke ja värviline, sest igaüks pani sinna killukese iseennast.

Minu siiras tänu vanematele ja koolile, kes võimaldasid lastel 
sellisest elamusest osa saada.

MILVI KULL

HALLISTE rAHVAMAJAS 
• 30. IX kl. 16 eakatepäev. 
Teatrietendus: E. Vilde „Viga-
sed pruudid“ Mõisaküla kul-
tuurimaja näiteringilt, lavas-
taja Laine Pedaja. Meeleolu 
loob Uue-Kariste rahvamaja 
kapell Ukas. Kaetud kringli- ja 
kohvilaud. Võta kodust kaasa 
sügisande ja huvitavaid hoidi-
seid degusteerimiseks ja ret-
septide vahetamiseks. Anna 
oma tulekust teada kohalikule 
pensionäride ühenduse liidri-
le.  Peole ja koju sõidutab buss.
• 21. X kl. 19 teatrietendus  
H. Lindepuu „Memmed-taa-
did“ Mõisaküla kultuurimaja 
näiteringilt. Lavastaja Laine 
Pedaja. Pääse 3 €. 
• 2. XI kl. 18 hingedepäeva 
tähistamine Annatares.
• 11. XI kl. 18 Solarise tsirku-
seetendus „Fantastiline pla-
neet“. Info tel 525 6049.

MÕISAKÜLA KOOLIMAJAS 
• 25. IX tervisepäev. Kl 11–12 
osalejate registreerimine. Kl 
11.30–14 keha koostise näita-
jate mõõtmine, linnakaardi 
järgi orienteerumine, ketta-
golf. Kl 12–13 toitumisalane 
loeng. Kl 13–13.50 zumba ja 
kl 14–14.50 seljajooga viil-
hallis. Kl. 15 kehakinnitus ja 
lõpetamine. Info tel 523 8647 
(Marina). 

MÕISAKÜLA KULTUUrI-
MAJAS 
• 6. X kl 18 Mõisaküla KM 
näiteringi teatrietendus 
„Memmed-taadid“. Pääse 3 €. 

• 25. X kl 19 teatrietendus 
„Salamander“ – lugu pimeda 
professori värvilisest maail-
mast. Osades Raivo Rüütel, 
Maarika Korolev, Veikko 
Täär ja Mulgimaalt võrsunud 
Lauri Pedaja. Pääsmed hin-
naga 12 € saadaval Piletilevis, 
Mõisaküla linnavalitsuses ja 
Mõisaküla kultuurimajas 
• 5. XI kl. 12 Solarise  
tsirkuseetendus  
„Fantastiline planeet“.  
Pääse 6 €.  
Info tel 525 6049.

MÕISAKÜLA KäSITÖÖ-
TOAS 
• 5. X alustab uut tegevus-
hooaega MTÜ Käetöö Koid. 
Oodatud on kõik senised 
liikmed ja uued käsitööhu-
vilised. Sissepääs Pärnu mnt 
39 koolimaja sisehoovist.  
Info tel 5592 2615 (Juta).

MÕISAKÜLA VIILHALLIS  
• 1. X kl. 11 olümpiakange-
lase Arnold Luhaääre XXIV 
mälestusvõistlused tõstmi-
ses.  
Osalevad Eesti ja Läti kuni 
17-aastased noored.

UUE-KArISTE rAHVAMAJAS  
• 4. X kl. 17 uut hooaega 
alustava klubi 60+ stiilipidu 
teemal: jahimehed ja jahi-
mehejutud. Oodatud kõik 
senised ja uued kaasalööjad.  
Info tel 5348 2842 ja 5452 
6922.

Kuhu minna
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Abja muusikakool alustas 
2. septembril kultuurimajas 
piduliku aktusega oma 56. 
õppeaastat 74 õpilasega ja 
10 õpetajaga. See õppeaasta 
on koolile eriline, sest täitub 
55 aastat Abja muusikakooli 
asutamisest. Selle aja jook-
sul on Abja muusikakoo-
lis muusikalise hariduse 
omandanud 347 õpilast 
.Nende aastate jooksul on 
õpetajaid olnud 86. Kooli 
juubelit tähistav kontsert-
aktus toimub 19.11.2016 
Abja kultuurimajas. Kõik 
kooli vilistlased ja endised 
ning praegused õpetajad on 
oodatud! Muusikakooli 55. 

aastapäeva puhul esineb 27. 
novembril Abja kultuurima-
jas Liivimaa noorteorkester, 

kus teiste muusikute seas 
osalevad ka Abja muusika-
kooli vilistlased.

Sellel õppeaastal alus-
tas koolis õpinguid 12 uut 
õpilast.

Õpitavad erialad on jää-
nud samaks, mis ka eel-
nevatel aastatel: klaveri-, 
löökpillide, flöödi, plokk-
flöödu, saksofoni-, trompe-
ti-, kitarri- ja akordioni-sün-
tesaatori eriala. Endiselt on 
populaarseim klaverieriala.

5. oktoobril alustab tööd 
eelklass, mida hakkab ju-
hendama õpetaja Ruth. 
Ootame avaldusi eelklassi 
astujatelt septembrikuu 
jooksul.

HEIKI VUNgI
Abja muusikakool

Abja lehekülg

Abja muusikakooli I klass.

Pähklikese rühm lasteaiaks valmis.

Hea meel oli taas kohtuda president Toomas Hendrik Ilvesega, kes 
andis 1. klassi õpilastele aabitsad.

President koos  talle juba tuttava 17 noorega. Nendega ühines ka 
esimeses klassis klassijuhatajaks olnud Ave Jelisejeva.

Foto: Viive Niinemäe

Foto: Lauri Sepp.

Foto: Endel Purju

Foto: Lauri Sepp.

Teadmiste päev Abja las-
teaias algas ühise piduliku 
aktusega. Lastel oli väga 
tore näha oma sõpru peale 
pikka suvepuhkust. Õpe-
tajad leidsid, et lapsed on 
vaheajal palju pikemaks 
kasvand ja hästi puhanud. 
Uus õppeaasta toob kaasa ka 
väikesi muudatusi. Endised 
sõimelapsed on nüüd las-
teaia lapsed ja teise rühma 
lastest said koolieelikud.

Õpetaja Aire juhenda-
misel laulsime kõik koos 
lasteaia hümni ja uued lap-
sed tutvusid meie lasteaia 
maskoti Oravapoisiga. Tut-
vustati ka uusi lapsi ja kõik 
tervitasid neid sõbralikult 
nimepidi.

Iga kord 1. septembril 
peetakse meeles neid tööta-
jaid, kellel täitub sellel õppe-
aastal tööjuubel Abja valla 
lasteaias töötamisega. Neli 
töötajat said tunnustatud 
tänukirja, väikese meene ja 
lilleõiega kollektiivi poolt.

Kui ametlik osa läbi sai, 
tuletasime meelde mõned 
õpitud laulud ja mängud. 
Õpetaja Viive näitas ette 
vahva bugi-bugi-tantsu ja 
seda vihtusid nii suured kui 
väikesed.

Saalis oli välja pandud 
aabitsanäitus. Lapsed said 
ise vaadata ja katsuda erine-
va vanusega aabitsaid. Seal 
oli ka raamatuid veel sellest 
ajast, kui meie õpetajad olid 

ise esimese klassi lapsed. 
Üks aabits oli hästi suur ja 
seda kasutas koolis õpetaja 
lastele näitamiseks.

Peale aktust läksid kõik 

rühmad õue, jaanitule plat-
sile, kus ootas ees traditsioo-
niline kommijooks.

MAIE MägI

Taas kord on sügis ning 
koolimaja avas oma uksed 
tuttavatele nägudele, kui 
ka alles esimest korda koo-
liteed alustavatele lastele. 
Abja gümnaasiumis alustas 
sellel õppeaastal kooliteed 
kokku 215 õpilast. Esimes-
se klassi astus 14 õpilast 
– kaheksa tüdrukut ja kuus 
poissi.

Hea meel oli taas kohtuda 
president Toomas Hendrik 
Ilvesega, kes andis 1. klas-
si õpilastele aabitsad. Oma 
esimesel ametiaastal andis 
president aabitsad ka nei-
le 17-le õpilastele, kes sel 
aastal alustasid õpinguid 
gümnaasiumis. Presidendi 
sõnul on ta koolilaste peale 
isegi veidike kade – temagi 
tahaks tarkusepäeval kooli-
teele minna. «Kuid kes teab, 
võib-olla kunagi teengi seda 
veel,» lisas ta. 

Direktor Sirje Renter soo-
vis oma kõnes kõikidele õpi-
lastele sära silmadesse, hea-
dust südamesse ja naeratust 
huulile. Soovime, et esimese 
koolipäeva rõõm ja õhin jät-
kuks õppeaasta lõpuni.

Abja kultuurimajas uut hooaega alustavad  ringid

Esmapäev:  
nunnuklubi 0,5–3 aastat alustab 3. oktoobril kell 11.00, juhendaja Tiiu Sommer, 
ootab lapsi
naisansambel Viisivakk alustab oktoobris kell 14.00, juhendaja Anne Gomaa
laste lauluring  3–6 aastat alustab 3. oktoobril kell 16.30, juhendaja Tiiu Sommer, 
ootab lapsi
naisrühm Wallatud alustab 3. oktoobril kell 18.00, juhendaja Aime Vilu, 
ootab uusi tantsijaid

Teisipäev: 
kapell De La Rosa alustab 4. oktoobril, kell 11.30, juhendaja Rosalie Ralja
memmede tantsurühm Meelespea alustab 4. oktoobril kell 13.30, 
juhendaja Viive Niinemäe
miniVOU eelkooliealistele lastele vanuses 4–6 eluaastat alustab 4. oktoobril kell 
17.00, juhendaja Elle Agar 
naiskoor Õbeäidsme alustab 27. septembril kell 18.00, juhendaja Tiiu Sommer, 
ootab uusi lauljaid

Kolmapäev:  
showtantsutrupp VOU juuniorid 2.–5. klass, alustas 14. septembril kell 17.00, 
juhendaja Elle Agar,
showtantsutrupp VOU 6.–10 .klass, alustas 14. septembril kell 18.00,
 juhendaja Elle Agar
pensionäride näitetrupp Kolmas Voorus alustas 14. septembril kell 17.30,
 juhendaja Kersti Sillaots
Abja EHH –teater alustas 14. septembril kell 19.00, juhendaja Andres Linnupuu

Neljapäev:  
line-tants alustab 6. oktoobril kell 18.00, juhendaja Valli Helin, 
ootab uusi tantsijaid

Reede: 
showtantsutrupp VOU juuniorid- 2.–5 .klass, alustas 14. septembril kell 17.00, 
juhendaja Elle Agar,
showtantsutrupp VOU- 6.–10 .klass alustas 14. septembril kell 18.00, 
juhendaja Elle Agar

Pühapäev:  
laste näitering alustab 4. oktoobril kell 15.30, juhendajad Viive Niinemäe, Ruth 
Mõttus

KODUKANDI UUDISED

Alustame tänavuse Jaan Rannapile pühendatud oma-
loominguvõistlusega „Kodukoha lood“. 

Tööde esitamise aeg 22. oktoober. Valminud töid võta-
vad vastu Abja raamatukogu, Abja gümnaasiumi raamatu-
kogu ja Kamara raamatukogu. Tõid võib saata ka e-posti 
aadressile abjarmtk@abja.ee. Täpsem info telefonil 436 0166 
või abjarmtk@abja.ee. 

Parimatele kirjutajatele preemiareis. Võidutööle Abja 
valla poolt Agu Sihvka preemia 50 eurot!

Abja raamatukogu

Omaloominguvõistlus

Tere tulemast lasteaeda

1. september 
Abja gümnaasiumis

Abja muusikakool alustas pidulikult

Eesti Põllumajandusmuu-
seum kutsub koduleivaküp-
setajaid üles endast märku 
andma. 

Aastaid rukist ja eestimaist 
rukkileiba au sees hoidev 
muuseum küpsetab oma lei-
vatares ise leiba, tähistab ruk-
kimaarjapäeva ja leivanädalat 
ning viib läbi vastavasisulist 
haridusprogrammi. Oleme 
kaasanud oma üritustesse ka 
koduleivaküpsetajaid, sest 
üha rohkem on leivategu tagasi jõudnud koduste ahjude juur-
de. Muuseumi eesmärk on saada Eesti koduleivaküpsetajate 
kohta põhjalikumat teavet aitamaks kaasa koduste traditsiooni-
de levitamisele ja säilitamisele tulevaste leivaküpsetajate tarvis. 

Tagasisidet ootame 30. septembrini. Lisainfo merlin.lumis-
te@epm.ee või +372 5373 7124.

Üleskutse 
koduleivaküpsetajaile
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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 meel is.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.

Maaõpilaste bussisõit on tasuta
Viljandi maapiirkonna 

kooliõpilastele on kiip-
kaardiga aktiveeritud bus-
sisõit maaliinidel jätkuvalt 
tasuta. Maaõpilaste tasuta 
bussisõidu kiipkaardid ak-
tiveeriti 29. augustist. Kaar-
tide väljastamisega tegeleb 
Viljandimaa Omavalitsuste 
Liidu büroo.

Viljandi maavalitsuse 
arengu- ja planeeringu-
osakonna juhataja Kaupo 
Kase sõnul tuleb kõikidel 
õpilastel, kellel on kiipkaar-

did olemas juba eelmisest 
õppeaastast, neid kohe ka 
kasutama hakata.

„On mõistetav, et esime-
se klassi õpilastel kiipkaarte 
veel ei ole ning samuti võib 
juhtuda, et mõnel õpilas-
tel on kaart lootusetult 
kadunud. Kaardi saami-
seks tuleb esmalt koheselt 
pöörduda klassijuhataja 
poole, kes info ise või koolis 
kokkulepitud isiku kaudu 
kohalikule omavalitsuse-
le edastab. Omavalitsus 

kui teenuse tellija ja ra-
hastaja edastab andmed 
Omavalitsuste Liidule ning 
erinevate omavalitsuste 
koondandmed lähevad 
tellimuse täitjale ehk bussi-
firmale,“ selgitas Kase.

Septembrikuu jooksul 
saadetakse koolidest oma-
valitsusele ja korrastatakse 
õpilaste nimekirju. Ees-
märk on saavutada hilje-
malt 1. oktoobriks olukord, 
et kõikidel tasuta sõitvatel 
õpilastel oleksid toimivad 

kiipkaardid väljastatud. 
Bussikontrollid jätkavad 
oma tavapärast tööd ka 
septembris, kuid on maa-
õpilaste sõitude suhtes 
mõistvad. Kui õpilasel puu-
dub 1. oktoobril sõiduõi-
gust tõendav kiipkaart, 
peab ta ostma bussijuhilt 
pileti.

Lisainfo: Kaupo Kase, 
Viljandi maavalitsus. 
Mob 515 2723.

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
• KUTSELISE KORSTNAPÜHKIJA TEENUS Mulgimaal.
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine 

ja küttekollete remont. Järjekorrad lühikesed.
Henno Sarv, tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com 

Pehme mööbli parandus 
      Viljandi, Lossi 40. 
             Telefon +372 553 3058

Tänuavaldus

Tänan väga kõiki tublisid ajalehe Lõuna-

Mulgimaa kaas- ja koostöötegijaid ning 

heatahtlikeks suunanäitajaiks olnud lugejaid läbi 

enam kui kahe aastakümne seoses leh
e käesoleva 

250. väljaande ilmumisega!

Sama toimeainega ning 
samal kujul (tabletid, sii-
rup vm.) ravimeid on Eestis 
müügil erinevatelt ravimi-
tootjatelt. Seejuures vastavad 
need kõik toime, ohutuse ja 
kvaliteedi osas ühesugustele 
nõuetele ning erinevus pat-
siendi jaoks seisneb peamiselt 
hinnas. Üldistatult võib öel-
da, et eelkõige kulgeb hinna-
erinevus originaalravimite ja 
geneeriliste ravimite vahel. 
Tulenevalt oma valikust on 
inimestel võimalik  ainuüksi 
ühe ravimi pealt säästa küm-
neid eurosid aastas.

Soodsam hind ei 
tähenda kehvemat ravimit

Originaalravim tähendab, 
et ravimitootja on toonud 
turule uudse ravimi, kus toi-
meaine või manustamisviis 
on senisest erineva mõjuga. 
Geneerilised ravimid on ori-
ginaali koopiad, millel on 
tõendatult sama toime ja ohu-
tus. Kuna uudsele ravimile 
müügiloa saamiseks eelneb 
pikk ja kulukas kliiniliste 
uuringute periood, on origi-
naali omanikul mõne aasta 
vältel ainuõigus ravimit toota 
ja müüa. Seda nimetatakse 
patendiajaks. Selle perioodi 

jooksul on tal võimalik teeni-
da tagasi ravimi väljatöötami-
seks kulunud investeeringud 
ning säilitada huvi ka edasi-
seks arendustegevuseks.

Geneeriliste ravimite toot-
jad saavad alustada ravimi 
tootmist ja turustamist pärast 
ravimi patendiaja lõppu, ilma 
et peaks kordama algselt teh-
tud uuringuid. Nii on justkui 
pool teed käidud ja sellest 
tulenevalt saab ravimit turus-
tada madalama hinnaga. Küll 
aga peab ka iga geneeriline 
ravim läbima testid, millega 
saab tõendatud originaalile 
sarnane ravitoime ja ohutus 
inimestele. Konkurentide 
turule saabudes võib juh-
tuda, et ka originaali tootja 
langetab ravimi hinna genee-
riliste preparaatidega samale 
tasemele.

Erinevus ravimi hinnas 
kujuneb ostja jaoks ravimi-
firmade kehtestatud hinnast. 
Haigekassa hüvitab ravimite 
kulu kindlustatutele kuni pii-
rihinnani. Kui patsiendile on 
välja kirjutatud või ta soovib 
osta ravimit, mille hind on 
piirhinnast kõrgem, tuleb tal 
kehtiva piirhinna ja ravimi 
müügihinna vahe ise katta. 
Piirhinnad kehtestatakse 
sama toimeaine ja manusta-

misviisiga ravimite grupile, 
mis kantakse soodusravimite 
loetellu. Loetelu uuendatakse 
regulaarselt kord kvartalis (1. 
jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 
1. oktoobril) ning samaaegselt 
võivad muutuda ka ravimi-
te piirhinnad. Ravim, mis 
näiteks juuni lõpus on pat-
siendile soodsaim, ei pruugi 
seda juuli algusest enam olla. 
Seega tasub iga ostu juures 
küsida apteekrilt nõu sood-
saima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt 
soodsaimat ravimit

Üldjuhul kirjutab arst ret-
septile toimeaine nimetuse. 
Sel juhul on apteekril kohus-
tus pakkuda ostjale sobivate 
ravimite hulgast soodsaimat. 
Kuigi üldiselt on määratud 
toimeaine piires erinevate 
ravimpreparaatide vaheta-
mine ohutu, ei saa välistada, 
et arst peab meditsiinilistel 
põhjustel retsepti koostama 
pakendipõhiselt ehk retsep-
tile kirjutatakse konkreetse 
tootja kindla preparaadi ni-
metus. Sel juhul peab arst 
patsienti teavitama ravimi 
asendamise võimalusest ja 
tingimustest. Kui ravim ei 
ole asendatav, tuleb patsienti 

teavitada asendamise keela-
misest ja selle põhjusest.

Riigiportaalis www.eesti.
ee on igaühel võimalik hõlp-
salt veenduda, kas retsept kir-
jutati välja toimeainepõhiselt 
ja kas ostetud ravim kuulus 
hinnalt soodsamate hulka. 
Oma retsepte saab vaadata 
riigiportaali retseptikeskuses 
(E-teenused Đ Kodanikule 
Đ Tervis ja tervisekaitse Đ 
Retseptid). Toimeainepõhi-
selt koostatud retseptil on 
märge “Toimeainepõhine” 
(Retsepti detailinfo ->And-
med arsti juures ->Pakendi 
kood, nimetus, arv).  Konk-
reetse pakendi valikul on 
näha arsti põhjendus, miks 
just selle tootja konkreetne 
ravim oli inimesele antud 
juhul vajalik (Andmed arsti 
juures ->Asendamatuse põh-
jendus). Juba välja ostetud 
retseptide puhul saab vaada-
ta, kas ostetud ravim kuulus 
soodsamasse gruppi või oli 
ruumi kokkuhoiule. Kindlasti 
tasub igaühel ka ise ravimite 
kirjutamise ja väljastamise 
protsessis aktiivselt osaleda.

KEILI KÕLVES  

Sõeluuringud on lihtsaim võimalus 
ennetada vähki

Emakakaelavähi ja rinna-
vähi sõeluuringutel osalemine 
on lihtsaim võimalus ennetada 
vähki ja pikendada tervena 
elatud elu.

Sõeluuring on terviseuu-
ring, mis on mõeldud eelkõige 
tervetele, ilma kaebuste ja 
sümptomiteta naistele emaka-
kaela- või rinnavähi varaseks 
avastamiseks. Eestis kutsu-
takse emakakaelavähi sõeluu-
ringule naisi vanuses 30-55 ja 
rinnavähi sõeluuringule naisi 
vanuses 50-62.

Peaaegu kõik kaugele 
arenenud emakakaelavähi 
juhtumid oleks ennetatavad 
Emakakaelavähi suurimaks 
tekkepõhjuseks peetakse ini-
mese papilloomiviiruse (HPV) 
mõningaid vorme, mis levivad 
peamiselt seksuaalsel teel. 
HPV viiruse tekitatud raku-
muudatusi diagnoositakse 
PAP-testiga. Haigestuda või-
vad ka noored naised ning 

pärilikkus ei mängi siin rolli.
Kuna emakakaelavähi va-

rajased sümptomid jäävad nai-
sele endale tihti märkamatuks 
ning ta tunneb ennast täiesti 
tervena, siis on väga oluline 
PAP-testi regulaarselt anda. 
Emakakaela rakumuutused on 
sõeluuringute käigus lihtsalt 
avastatavad, mis omakorda 
võimaldab ravi tulemusena 
täielikku tervenemist.

HPV tekitatud rakumuu-
tused ja vähieelsed seisundid 
võivad vähiks areneda 10–25 
aastaga. Regulaarsel kontrol-
limisel ja õigel ajal avastatuna 
on need kergesti diagnoosi-
tavad ning ravitavad. Seega 
oleks võimalik ennetada pea-
aegu kõiki kaugele arenenud 
emakakaelavähi juhtumeid. 
PAP testi tegemine on valutu 
ning tavapärase günekoloogi-
lise läbivaatuse osa.

2016. aastal kutsutakse 
emakakaelvähi sõeluuringule 

naisi sünniaastatega 1961, 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986.

Osalemiseks ära jää 
kutset ootama

Naised, kelle sünniaasta 
on kutsutavate sünniaastate 
nimekirjas ja kellele pole vii-
mase kahe aasta jooksul tehtud 
rindade uuringut või viimase 
kolme aasta jooksul PAP-testi, 
saavad sõeluuringus osalemi-
seks nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvas-
tikuregistris olevale aadressile, 
tuleb kontrollida, kas see on 
õige – muidu ei jõua kutse ad-
ressaadini. Seda saab hõlpsalt 
kontrollida riigiportaalis www.
eesti.ee. Koos paberkutsega 
saadetakse E-Tervise patsien-
diportaali www.digilugu.ee 
ka elektroonne kutse, mis on 
nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks 
ei pea aga kutset ootama jää-
ma. Kui teie sünniaasta on 

tänavuste kutsesaajate nime-
kirjas, tuleb lihtsalt helistada 
kõige sobivamasse tervishoiu-
asutusse ning end vastuvõtule 
kirja panna. Registreerumisel 
kontrollitakse eelkõige teie 
sünniaastat ja ravikindlustuse 
kehtivust. Uuringule minnes 
võtke kindlasti kaasa isikut 
tõendav dokument.

Naised, hoolige oma ter-
visest ja kontrollige end regu-
laarselt!

Emakakaelavähi sõeluu-
ringule saab kõige lähemal 
registreeruda Viljandi Haiglas 
(tel 4352 076) ja Pärnu Haiglas 
(tel 4473 300 ja 4473 511).

Liikuvas mammograafi-
abussis saab uuringuid teha 
Viljandis Turu 8/10 AS Vil-
jandi Tervisekeskuse hoovis 
turuplatsil 17.-28. oktoobrini. 
Selleks tuleb registreeruda tel 
7319 411.

Eesti Haigekassa

Erinevusest ravimite hindades
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