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Traditsioonilisel Pärlipeol, 
mis toimus 6. jaanuaril Vil-
jandi gümnaasiumi aatriu-
mis, anti laureaatidele üle 
järjekordsed Viljandimaa 
kultuuri- ja spordipreemiad. 
Tunnustatute seas oli ka staa-
žikas ja aktiivne Lõuna-Mul-
gimaa koorijuht ja muusika-
õpetaja Kadi Kask, kes pälvis 
ühe Viljandimaa 2016. aasta 
rahvakultuuriauhindadest. 
Sel puhul oli värske auhin-
nasaaja lahkelt nõus vastama 
ajalehe Lõuna-Mulgimaa kü-
simustele.

Kas Viljandimaa 2016. aasta 
rahvakultuuri auhinna saami-
ne tuli Sulle üllatusena?

Ega ma seda oodata küll ei 
osanud. Minu kandidatuuri 
üles seadnud Mõisaküla ja 
Halliste kultuurijuht, kaks 
aastat tagasi sama auhinna saa-
nud Laine Pedaja varjas oma 
tegu kiivalt. Teada sain siis, 
kui üks Pärlipeo korraldajatest 
mulle sellest telefonitsi kõne-
les. Kutse peol osalemiseks, 
tõsi küll, saabus mulle postiga 
juba varem, aga ma ei teadnud, 
miks see just mulle tuli.

Jaga palun oma muljeid 
Pärlipeolt, kuhu olid palutud 
auhinda vastu võtma.

Pärlipidu toimus Viljandi 
gümnaasiumis ja korraldus-
toimkond eesotsas kooli muu-
sikaõpetaja Pille Kährikuga 
oli väga palju vaeva näinud, 
et kõik õnnestuks. Kõigele 
ja kõigile oli jõutud mõelda. 
Kui korraldajad nii südamega 
toimetavad, siis asjad ka õn-
nestuvad. Õhkkond oli pidulik 
ja hubane.

Rahvakultuuri auhinna päl-
vinutele oli kingituseks valgete 
vilditud kaantega, punase 
rahvusliku tikandornamen-
diga kaunistatud suuremat 
sorti märkmik. Sellele lisaks 
muidugi suur ja uhke aukiri. 
Rahalist preemiat, mida paljud 
tõenäoliselt eeldavad, selle 
auhinna juurde ei kuulu.  

Pärlipeol jättis mulle kõige 
sügavama mulje peaauhinna 
saaja, Rio de Janeiro olümpia-
pronks Kaspar Taimsoo – väga 
hea sõnaga, avatud olekuga 
sümpaatne ja tegus noormees!

Sind on kauaaegse koo-
rijuhi ja muusikaõpetajana 
korduvalt varemgi teenitult 
tunnustatud. Mille poolest on 
Sinu jaoks eriline ja väärtuslik 
just nüüd esmakordselt pälvi-
tud maakondlik rahvakultuu-
ri auhind?

Vahetevahel ikka tunnus-
tatakse, ka hea sõna võib olla 
märkimisväärne tunnustus. 
Ehk näitab selle auhinna saa-

mine, et ka kodukandist veidi 
eemal on minu tegemisi mär-
gatud.

Auhinna pälvisid oma  
aktiivse töö eest koorijuhi ja 
muusikaõpetajana 2016. aas-
tal. Oli see Sinu jaoks kerge 
või raske aasta?  

Aastal 2016 tuli kõik ikka ja 
ainult sihikindla järjepideva 
tööga. Mõni aasta on vahel 
ka kergema loomuga olnud. 
Dirigendiks olin möödunud 
aastal neljale koolikoorile Ab-
jas ja kammerkoor Kunglale 
Mõisakülas, muusikaõpetajaks 
Abja gümnaasiumis ja Mõisa-
küla lasteaias, mõned tunnid 
andsin ka Abja muusikakoolis.

Palun räägi pisut lähemalt 
kooridest, kellega töötad.

Mudilaskoori väikesed tüd-
rukud on alati väga agarad ja 
rõõmsameelsed. Poistekoor on 
paras pähkel oma lõppematu 
energiaga. Laval on nad aga 
alati publiku lemmikuks, sealt 
ei paista eelnev higi ja vaev 
välja. Mõlema kooriga oli meil 
möödunud hooajal kümme-
kond esinemist, enamasti oma 
koolis, aga ka vallarahvale.

Lastekoori neiud andsid en-
dast parima, aga eelmisel hoo-
ajal oli neid arvuliselt vähem 
kui tavaliselt, sest lihtsalt selle 
vanuserühma tüdrukuid oli 
koolis vähe. Laulsime nendega 
nii kooliüritustel, Mulgi peol 
(koos mudilas- ja poistekoori-
ga) kui ka Tartus popkooripeol.

Noortekoor oli kirss tordil. 
Neist paljud küll väsisid hoo-
aja keskel, aga saime hakkama. 
Laulsime nendega kontsertidel 
Viljandis, Abja ja Mõisaküla 
kultuurimajas ja muidugi oma 
koolis. Koos lastekooriga jõud-
sime ka Tartusse. 

Kõikide kooride tegevus-
plaanides olid ka koorilaagrid, 
nii omad kui maakondlikud. 
Need on vahvad! Mudilas-
koor ja poistekoor olid koos 
kahepäevases laagris, poisid 
veel maakonnalaagris Otepääl. 
Lastekoor korraldas ise Ab-
jas väga vahva maakondliku 
kokkusaamise. Ka noortekoor 
pidas koos Viljandi gümnaa-
siumi lauljatega laagrit Abjas. 
Koos anti ka kevadkontsert 
kultuurimajas. Kõik jäid väga 
rahule.

Omaette peatükki on väärt 
kammerkoor Kungla. Olen 
südamest tänulik igale Kung-
la lauljale, et nad tahavad, 
viitsivad ja jõuavad iga teisi-
päeva õhtul pärast päevatööd 
mitmeks tunniks proovi tulla! 
Kungla kõlab tavaliselt juba 
hääleharjutusi tehes nii, et mu 
süda saab rõõmustada. Aega 
me ei raiska, tööd teeme proo-

vis hoolega ja nii saame loota 
ka meie võimalikku parimat 
kõlatulemust. Eelmise hoo-
aja tipphetked olid laulmine  
Viljandi Jaani ja Pauluse kiri-
kus, kontsert Olustvere lossis 
ning osalemine ETV saates 
„Suvenaabrid“.

Kungla lauljatele Sa eelpool 
juba tänukummarduse tegid. 
Keda veel sooviksid tänada?

Olen tõeliselt tänulik oma 
kõigile väikestele ja suurtele 
koorilauljatele, kes vahel ka 
väsinult ja vastumeelselt proo-
vi tulevad, aga laulma hakates 
reeglina meeleolu paraneb 
õige kiirelt. Siinkohal on mul 
lõpuks ometi hea võimalus 
öelda suurimad tänusõnad 
ka oma väikeste koorilaulja-
te vanematele, kes kodudes 
oma laululapsi toetavad ja 
innustavad ka siis, kui lapsel 
saabub hetk, mil ta kohe üldse 
„ei viitsi-ei taha-ei saa“. Aitäh! 
Laulmisel saab olla laste aren-
gule ainult positiivne mõju, 
pole kahtlustki. Kooris koos 
lauldes see mõju võimendub.

Tänada tahan veel nii Abja 
valda kui Mõisaküla linna, 
kes on võimaluse piires alati 
kõigi kõne all olnud viie koori 
tegevust soosinud ja toetanud. 
Samad sõnad Abja gümnaa-
siumile ja Mõisaküla kultuu-
rimajale. Ja loomulikult tänan 
minu asendamatuid kaaslasi 
kooridega töötamisel – Ruth 
Mõttust ja Kertu Kukkat.

Mida toob Sulle alanud 
aasta koorijuhi ja muusika-
õpetajana?

2017. aasta on kuulutatud 
Eestis laste ja noorte kultuu-
riaastaks. Kulminatsiooniks 
saab olema XII noorte laulu- 
ja tantsupidu 30. juunist 2. 
juulini Tallinnas. Meie nelja 
koolikoori töö on septembrist 
alates suunatud peamiselt 
sellele, et hästi selgeks õppida 
laulupeo repertuaar ja minna 
üheskoos Tallinnasse peole. 
Ja juba 18. jaanuaril ongi (in-
tervjuu on tehtud 14. jaanuaril 
– M.S.) noortekooril aeg minna 
Viljandisse esimesse laulupeo 
eelproovi ning žüriile ette 
laulma. Poistekoor teeb sama-
suguse eksami läbi päev hiljem 
Paalalinna koolis. Laulupeo 
ettevalmistuse maraton saab 
läbi mai alguses, kui lastekoor 
on oma viimase ettelaulmise 
teinud ja kõrge komisjon an-
nab teada, kuidas neile nelja 
Abja koori töötulemus meeldis.

Lastekoor on meil eriti agar, 
nemad tahaksid jõuda suvel ka 
veel Tartusse popkooripeole.

Kammerkoori Kungla ootab 
juuli algul ees reis Saksamaale 
koos Mulgi segakooriga. An-
name seal mitmeid kontserte, 
kus laulame nii koos kui eraldi.

Loodame, et kõik läheb häs-
ti, õnnetäht paistab me peale ja 
laulurõõm ning lauluisu püsib 
nii suurtel kui väikestel kindel!

Suur tänu intervjuu eest! 
Palju õnne lehelugejate nimel 
ning kõikide soovide täitumist!

Küsitlenud 
MeeLiS Sõerd

Foto: Ain Peensoo

Foto: Kertu Kukka

Kaitselidu Sakala maleva Karksi malevkonna ja Karksi valla esindajad  
mälestasid 3. jaanuaril Karksi-Nuia Vabadussõjas langenute monumendi 
juures Vabadussõjas langenud kangelasi.

Lõuna-Mulgimaa kauaaegne koorijuht ja muusikaõpetaja Kadi Kask oli üks 
Viljandimaa 2016. aasta rahvakultuuri auhinna laureaatidest.                                                             

Mälestati Vabadus- 
sõjas langenuid

Juba aastaid koguneb Kaitseliidu Sakala maleva Karksi  
malevkonna esindus koos Karksi valla esindusega 3. jaanua-
ril Karksi-Nuia Vabadussõjas langenute monumendi juurde, 
et mälestada Vabadussõjas langenuid. 

Seda päeva 1920. aasta jaanuaris, kui kell 10.30 vaikisid 
Vabadussõja rinnetel relvad ning  jõustus Eesti ja Nõukogu-
de Venemaa vahel 31. detsembril 1919 sõlmitud vaherahu, 
hakati kutsuma Vabadussõjas võidelnute mälestuspäevaks. 

Eesti kaotas selles ebavõrdses sõjas 6275 inimest, neist 
3588 otseses lahingutegevuses. Neid vapraid mehi, naisi ja 
koolipoisse mälestasime meie  tagasihoidliku miitinguga 
ja asetasime küünlad ning kimbu mälestussamba jalamile. 
Auvalves seisid kaitseliitlased ja naiskodukaitse esindajad. 
Kell 10.30 hakkasid kolmeks minutiks helisema kirikukellad, 
et me teaksime hetkeks seisatada ja langetada hukkunute 
mälestuseks pea. Suur tänu kaasabi eest meie kirikutele!

4. jaanuar kostitas meid juba krõbedate külmakraadide ja 
vinge tuulega. Selle päeva sündmuseks oli Kaitseliidu Sakala 
maleva uue staabi ja tagalakeskuse pidulik avamine, mille 
avalöögiks sai Kärstna lahingu 98. aastapäeva tähistamine. 
Võitlused Kärstna väljadel 2.–6. jaanuarini 1919 lõppesid 
meie võiduga ja vaenlase edasine pealetung Viljandi ning 
Pärnu suunal peatati. Pärast raskeid taandumisi tekkis 
jaanuaris lahingutegevusse murrang, mis tõi kaasa sisse-
tunginud punaväe väljalöömise Põhja-Eestist ja tema suure 
taandumise Lõuna-Eestis. Selleks andsid oma panuse ka 
kaheksateist Kärstna lahingus hukkunud Eesti meest, kelle 
nimed on raiutud Kärstna monumendile. Nende mälestu-
seks asetas monumendi jalamile kimbu KL Sakala maleva 
pealik major Ahto Alas. Auvalves seisid KL Karksi malev-
konna pealik nooremleitnant Ervin Tamberg ja kohalikud 
kauaaegsed kaitseliitlased Priit Silla ja Jaan Roht.

Õhtul kella viieks kogunesime KL Sakala malevasse, et 
avada maleva uus hoone. Üritus algas lühikese jalutuskäi-
gu ja rivistusega hoone ees. Peale hümni laulmist ja lipu 
heiskamist võtsid sõna kaitseminister Margus Tsahkna, 
Kaitseliidu pealik brigaadikindral Meelis Kiili, Sakala ma-
leva pealik major Ahto Alas ja Sakala maleva pealiku abi 
Helir-Valdor Seeder. Maja õnnistas KL Sakala maleva kaplan 
kapten Peeter Parts. Peale lindilõikamist ja ilutulestikku oli 
kõigil kohalolnuil võimalus tutvuda uue hoonega. Giidiks 
oli malevapealik isiklikult. Lõpuks kostitati kõiki sõdurisupi 
ja kringliga.

   
AntS KALAM

KL Sakala maleva
Karksi malevkonna  

teavituspealik

Kadi Kask pälvis 2016. aasta 
rahvakultuuri auhinna
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HALLISTE VALLAVOLIKOGU

6. I 2017 toimunud istungil:
• otsustati tunnustada Halliste valla aukodaniku nimetuse 
andmisega kauaaegset Abja-Paluoja perearstikeskuse perearsti 
Anne Ladvat;
• toimus Halliste valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine;
• võeti teadmiseks vallavolikogu esimehe ja vallavanema antud 
info. 

HALLISTE VALLAVALITSUS

13. XII 2016 toimunud istungil:
• tunnistati riigihanke „Investeerimislaenu võtmine 2016“ 
edukaks pakkumuseks Danske Bank A/S Eesti fi liaal pakkumus;
• kinnitati õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 
2017. aastaks Halliste põhikoolis 291 eurot, Õisu lasteaias 313 
eurot ja Halliste lasteaias Pääsuke 295 eurot kalendrikuus;
• otsustati eraldada taotluse alusel raha Halliste Püha Anna 
kogudusele;
• kinnitati detsembrikuu hooldajatoetuse saajate nimekiri 
summas 1003,57 eurot;
• kinnitati detsembrikuu vajaduspõhise peretoetuse saajate 
nimekiri summas 1035 eurot;
• tunnistati vähempakkumise „Halliste valla kalmistu hooldus-
teenuse teostamine perioodiks 01.01.2017–31.12.2017“ edukaks 
pakkumuseks Tradeplus Group OÜ pakkumus;
• määrati kahele katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi. 
 
 28. XII 2016 toimunud istungil:
• eraldati rahalist toetust Spordiklubi Halliste MTÜ-le ühis-
projekti „Mulgid platsile“ kaasfi nantseerimiseks;
• kinnitati detsembrikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri 
summas 5285,61 eurot;
• lahendati sotsiaaltoetuste maksmisega seotud avaldusi.  

MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU

15. XII 2016 toimunud istungil:
• võeti vastu määrus „Mõisaküla linna arengukava 2016–2026 
muutmine“;
• võeti vastu määrus „Mõisaküla Noortekeskuse moodustamine 
ja põhimääruse kinnitamine“;
• otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Viljandi maakonnas 
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks 
omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Mulgi vald:
• otsustati kinnitada Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja 
Mõisaküla linna ühinemisleping koos lisadega;
• kinnitati Mõisaküla linna 2016. aasta teine lisaeelarve;
• lahendati maa munitsipaalomandisse taotlemise ja ehitise 
peremehetuks tunnistamise küsimusi;
• võeti teadmiseks linnavolikogu esimehe ja linnapea antud info

MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS 

20. XII 2016 toimunud istungil:
• otsustati määrata ja maksta välja detsembrikuu toimetuleku-
toetused kuuele taotlejale kokku summas 1217,83 eurot;
• lahendati sotsiaaltoetuste ja hoolduse korraldamisega seotus 
avaldusi;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• kinnitati Mõisaküla kooli õppekoha tegevuskulu arvestusli-
kuks maksumuseks ühe õpilase kohta kuus 2017. aastal 217,91 
eurot;
• kinnitati Mõisaküla lasteaia õppekoha tegevuskulu (laste-
asutuse majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu 
ning õppevahendite) arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse 
kohta kuus 2017. aastal 300,88 eurot;
• võeti teadmiseks linnapea antud info.

OMAVALitSUSKrOOniKAt

AbiVAJAJAiLe JAgAtAKSe KOnSerVe

Halliste vallavalitsuse korraldusega 28. detsembrist 2016 
nr. 217 jagatakse riigi tegevusvarudest eraldatud konserve 
järgmistele sihtrühmadele:
• puudega lapsi kasvatatavatele peredele;
• rahvapensioni saavatele isikutele;
• üksikvanematele;
• erakorralist abi vajavatele peredele vastavalt sotsiaalko-
misjoni otsusele.
Konservide jagamist korraldab Halliste valla sotsiaalhool-
dustöö spetsialist (tel 5340 2000).

 Halliste vallavalitsus

ÕNNITLEME LAPSE 
SÜNNI PUHUL!

JAANA TARKUS ja RAINAR KÕIV 
16. XII 2016 sündis perre 
poeg RUUDI.
                                     Halliste vallavalitsus

• 3. detsembri hilisõhtul ja 4. detsembril 2016 kell 00.47 käisid päästjad 
Mõisaküla linnas Raudtee tänaval, kus vanas tühjalt seisvas kasarmus 
põles esimesel korral pliidiesine ja hiljem juba köök ja koridor. Põleng 
kustutati Mõisaküla vabatahtlike abiga kella 3.26. Päästeamet juhib 
tähelepanu, et omanikud peavad kasutuseta hoonetesse sissepääsu 
kõrvalistele isikutele sulgema. Parim lahendus on lagunevad hooned 
lammutada.
• 27. detsembril kell 2.40 tuli teade Mõisakülas J. Sihveri tänaval 

põlevast sõiduautost, mille päästjad kustutasid kell 3.21.
• 28. detsembril kell 22.04 tuli väljakutse Mõisakülla Heinamaa täna-

vale, kus põles lahtise leegiga kõrvalhoone. Põlengule pandi piir kell 
22.26 ning kustutati lõplikult kell 23.24. Hoone hävines tules täielikult, 
põlengu tekkepõhjus on teadmata.
• 30. detsembril kell 15.31 tuli väljakutse Halliste valda Ülemõisa 

külla, kus põletati lammutatud autodest pärit prügi. Lõke levitas 
paksu musta suitsu ning esmaseid tulekustutusvahendeid juures ei 
olnud. Päästjad kustutasid lõkke ning teavitasid sellest keskkonna-
inspektsiooni.
• 10. jaanuaril 2017 kella 22.05 ajal käisid päästjad Halliste vallas 

Vabamatsi külas sõiduautoga juhtunud liiklusavariil, kus eemaldasid 
juhi väljasaamiseks uste eest puud ning andsid viga saanud mehe 
üle kiirabile.

Lõuna päästekeskus
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MÄLESTAME
VAIKE HOIDERMA 

12. I 1930 – 17. XII 2016

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

eesti Perearstide Seltsi 
loomisest möödus 3. det-
sembril 2016 25 aastat. Seltsi 
loomisega pandi ühtlasi 
alus peremeditsiini erialale. 
Perearsti kutse omandas 
ka juba hulk aastaid Ab-
ja-Paluojal ja Mõisakülas 
elanikele esmatasandi me-
ditsiiniteenuseid pakkuv 
Ürjo Mälksoo. Alljärgnevas 
intervjuus räägib ta seltsi 
liikmena oma tööst perears-
tina lähemalt.

Kuidas sai Sinust pere-
arst Abja-Paluojal ja Mõi-
sakülas?

Lõpetasin 1975. aastal 
Tartu Riikliku Ülikooli ars-
titeaduskonna pediaatrina. 
Alates 1976. aasta augustist 
asusin tööle lastearstina Abja 
haiglasse. 2002. aastal lõpeta-
sin kolmeaastase perearstide 
kursuse Tartu Ülikooli juu-
res, kus käisin nädala kaupa 
igal kuul. 2003. aasta aprillis 
sain litsentsi töötamiseks 
pediaatri ja perearstina.

Mõisakülas alustasin 
tööd perearstina 2008. aasta 
märtsis. Maakonnaarst Henn 
Sepp tegi ettepaneku võtta 
üle vakantseks jäänud endi-
se Mõisaküla perearsti Lea 
Gustavsoni nimistu. Kuna 
koormus Abjas seda võimal-
das, siis nõustusin. Lisaks 
perearstipraksisele töötan 
viimased kolm aastat arstina 
ka Abja hooldushaiglas.

Mis on selle aja jooksul 
tööolustikus muutunud?

Algul töötasid kõik siin-
sed perearstid Abja haigla 
alluvuses. Tööruumid, mis 
asusid praeguse vallamaja 
vastas Pärnu maanteel vanas 
puumajas, polnud mõistagi 
kiita. Peagi said perearstidest 
ettevõtjad, mina olen füüsili-
sest isikust ettevõtja.

1996. aasta naistepäeval 
avati Aia tänaval lasteaia-
maja tühjalt seisnud esime-
sel korrusel Abja-Paluoja 
perearstikeskuse ruumid, 
kus kõik kolm perearsti said 
normaalsed tänapäevased 
töötingimused. Nüüd elame 
koos heade kolleegide Anne 
Ladva ja Peeter Kuduga juba 
Abja-Paluoja uue esmatasan-
di tervisekeskuse ootuses. 
See ehitatakse Abja hooldus-

haigla juurdeehitisena ja seal 
saavad kabinetid ka kõik viis 
Lõuna-Mulgimaa piirkonna 
perearsti.

Kuidas laabub töö Mõi-
sakülas?

Mõisaküla kogukond on 
ühtehoidev ja sõbralik ja seal 
on meeldiv töötada. Kolm 
aastat tagasi sai perearstikes-
kuse maja uue katuse. Lisaks 
tasub linn ruumide kütmi-
seks vajalike küttepuude ja 
elektri eest. Ruumid kütab 
alati korralikult soojaks ja 
hoiab puhtad raamatupidaja 
Urve Tehver.  

Mõisaküla perearstikes-
kuses toimub vastuvõtt reeg-
lina eelregistreerimise alusel. 
Vabade aegade olemasolul 
pääseb inimene ägeda hai-
guskulu korral vastuvõtule 
ka eelregistreerimata, kroo-
nilise haiguse puhul lepime 
aja kokku järgmiseks kor-
raks. Teisipäeviti kella 8-12 
ja reedeti kella 14-16 võtan 
Mõisakülas vastu mina, nel-
japäeviti kella 13-15 perearst 
Anne Ladva kohusetund-
lik ja pädev pereõde Lea 

Moorats. Pereõde suhtleb 
vahetult patsientidega, võtab 
veenivere analüüse, nõustab 
kroonilisi haigeid jne. Abja-
Paluoja perearstikeskuses 
on mul juba aastaid suureks 
toeks väga tubli ja abivalmis 
pereõde Ingrid Kõiv.  

 Mida uut perearstitöös 
on kaasa toonud meditsiini 
areng ja digitaalajastu?

Kõige uuega, olgu need 
siis meditsiiniseadmed või 
südame-, vererõhu- ja muud 
ravimid jne., tuleb kursis 
olla. Digiretseptide süsteem 
ja saatekirjade digitaalne 
koostamine, mille suhtes 
algul tõttöelda umbusklik 
olin, on teinud asjaajamise 
kiiremaks ja mugavamaks. 
Selle võrra saab arst tegeleda 
rohkem patsiendi otseste 
terviseprobleemidega. Pat-
sient saab aga ilma kohale 
sõitmata telefoni teel kõik 
oma mured ära rääkida. Ka 
töövõimekaotuse ja puude 
vormistamine käib digitaal-
selt. Võin kinnitada, et digi-
ajastu on ka perearsti ametis 
väga vajalik ja positiivne.

Perearst on esmatasandi 
meditsiiniabi osutaja. Kui-
das toimub koostöö teisel 
tasandil teenust osutavate 
suurte haiglatega?

Koostöö nendega on tihe. 
Näiteks kompuuteruuringu-
tele suunab perearst abiva-
jaja kas Viljandisse, Tartusse 
või Pärnusse, sõltuvalt sel-
lest, kuhu kiiremini saab. 
Veenivere proovid, mida 
võetakse Mõisakülas teisi-
päeviti ja Abjas kolmapäevi-
ti, viib auto juba kolmapäe-
val analüüsimiseks Viljandi 
haigla laborisse. Kõrgema 
ehk kolmanda taseme me-
ditsiiniabi annavad juba 
vabariiklikud raviasutused.

Mis teeb perearstile töös 
rõõmu, mis muret?

Teatavasti võib halb sõna 
inimest pista, hea aga päästa. 
Rõõmu teeb see, kui arsti 
sõnal on jõudu. Meie me-
ditsiin on teaduspõhine ehk 
niiöelda tabletiusku. Vaja-
dust tablettide ja ravi järele 
saab inimene aga ise mär-
kimisväärselt edasi lükata 
tervislikke eluviise järgides: 
aktiivselt liikudes, arukalt 
toitudes, mitte suitsetades, 
mitte sõltudes alkoholist ja 
narkootikumidest. Seda nii 
mina kui minu kolleegid 
ka järjekindlalt   propagee-
rime.  Meenub, et kunagi 
soovitasin ühel kõrgenenud 
vererõhuga Abja patsiendil 
suitsetamine maha jätta. Pool 
aastat hiljem taas kontrollile 
tulles oli vererõhk mehel 
üsna normis. „Ise te ju üt-
lesite, et jätke suitsetamine 
maha!“, meenutas ta minu 
toonaseid sõnu, tänu mil-
lele oligi suutnud tubakast 
loobuda. 

Häirib, et palju on alko-
holist muserdatud elusid. 
Selles valdkonnas on edulu-
gusid vähem kui suitsetamis-
vastases selgitustöös.

Kokkuvõttes on perearsti 
töö huvitav: tööpäevad ei 
kordu, sest haiguslood ei 
kordu. Kui saan inimest kas-
või pisku läbi aidata, teebki 
see rõõmu. 

Küsitlenud 
MeeLiS Sõerd

Perearsti tööpäevad ei kordu

Fotod: Meelis Sõerd.

Mõisaküla perearstikeskus tegutseb vanas endises haiglahoones, millele 
linn lasi kolm aastat tagasi paigaldada tänapäevase plekk-katuse.                                                         

Mõisakülas elav pensionär Helgi Loite (paremal) on võimalusega kodu-
linnas esmast arstiabi saada rahul. Ainult kiidusõnu jagub tal ka linlasi 
teenindavale perearst Ürjo Mälksoole (vasakul). 
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Uue-Kariste rahvama-
jas tegutsev Halliste valla 
eakate klubi 60+ alustas 
jõuluaega rahvakalendri 
kohaselt toomapäeval ja 
lõpetas kolmekuningapäeva 
tähistades.

Toomapäeval 21. det-
sembril kogunesid klubi liik-
med mitmelt poolt valla kü-
ladest Uue-Kariste pargis rah-
vamaja naabruses asuvasse 
Mulgi külamuuseumisse. Ka-
hel pool muuseumi välisust 
särasid vihmasombuses õh-

tuhämaruses küünlasilmad. 
Jõulumeeleolu aitas tublisti 
lisada maitsekalt kujundatud 
eelmise sajandi jõuluehete 
väljapanek ühes muuseumi-
toas. Tulijaid kostitati jõulug-
lögi ja suupistetega. 

Kuna vanarahval algasid 
jõulud toomapäevast alates, 
meenutas muuseumi pere-
naine Eda Niin esiemade aeg-
seid toomapäeva tähistamise 
tavasid. Sellest päevast olid 
keelatud kõik tööd peale pü-
hadega seotud kraamimise ja 
toiduvalmistamise. Levinud 

oli õlgedest või kaltsudest 
nukkude – tahmatoomaste 
valmistamine. Õhtupime-
duses viidi neid salaja ühe 
tareukse tagant teise taha. 
Kelle ukse tagant tahmatoo-
mas uusaastahommikul leiti, 
selle majja pidid kogu aas-
taks jääma valitsema laiskus, 
lohakus, räpasus ja mustus. 
Toreda riidetükkidest tahma-
toomase oli Eda Niin ka ise 
valmistanud. Seda lõbusalt 
esitledes palus ta kõigil õhtu 
jooksul olla tähelepanelik, 
et pahandusi kaela toovat 
mehikest kotti või mujale 
sokutatuna kogemata endaga 
mitte koju kaasa viia.

Õhtu jätkus üksteisele 
häid jõule soovides Uue-
Kariste rahvamajas. Ilusa 
muusikaliselt kujundatud 
jõuluteemalise luulekava 
Viljandi autori Ülo Alo loo-
mingust esitas Hilve Koidla.

 Kaminasaalis peolau-
dades istet võtnud klubilasi 
rõõmustas aknale koputades 
sisenenud jõuluvana koos 
oma abilise pingviiniga. Jõu-
lusalmi või -laulu ning taadi 
kallistamise ja habeme paita-
mise eest jätkus kingikotist 
pakke nii klubile tervikuna 
kui ka selle liikmetele.

Üllatuskülalistena esine-
sid seejärel kaunist tantsuela-
must pakkudes suures saalis 
kaks noorukest peotantsijat 
Viljandi tantsuklubist Lina-
västrik. Need olid 11-aastane 
Klaudia Kask ja tema 14-aas-
tane vend Kuldar-Maano 
Umal, kes on klubi 60+ liik-
me Astrid Rapi lapselapsed. 
Tänuks teenisid nemadki 

lisaks tugevale aplausile jõu-
lupakid.

Lillede ja soojade õnne-
soovidega peeti meeles neid, 
kel hiljuti oli sünnipäev. Uue-
Kariste rahvamaja juhataja 
Ivi Alp tänas klubi 60+ eest-
vedajaid Leili Tsernõšovat ja 
Heiki Alpi ning rahvamaja 
ringijuhte. Jalakeerutuseks 
mängis-laulis klubi kapell 
Ukaas.

Jõuluaeg Uue-Kariste 
rahvamajas sai meeleoluka 
punkti kolmekuningapäeva 
tähistamisega. Fooliumist val-
mistatud hõbedakarva rüü 
selga saanud tahmatoomas 
oli  selleks puhuks moondu-
nud kuningaks. Klubi liik-
med soovisid üksteisele head 
uut aastat. Idamaade kalendri 
järgi on aasta 2017 Punase 
Tulekuke aasta. Selle horos-
koopi tutvustas peolauas Leili 
Tšernõšova. Ta andis ka edasi 
head soovid uueks aastaks 
sõpradelt Lätist, tegi kokku-
võtte klubi senisest hooajast 
ja kutsus kaasa mõtlema 
edasise tegevuse osas. 

Arutelu tulemusena ot-
sustati, et järgmine klubiõhtu 
toimub 21. veebruaril, mil 
tähistatakse Eesti Vabariigi 
aastapäeva. Siis on kavas 
tähistada ühtlasi ka küünla-
päeva, vastlapäeva ja valen-
tinipäeva.

Kuuekümnenda juube-
lisünnipäeva puhul õnnitleti 
nüüdsest klubi täieõiguslikku 
liiget Arvo Rappi. Laulis ja 
musitseeris taas klubi kapell 
Ukaas.

MeeLiS Sõerd

Halliste ja Mõisaküla  lehekülg

Klubi 60+ jõuluaja lõpu tähistamisel kolmekuningapäeval Uue-Kariste 
rahvamajas olid säravateks üllatusesinejateks väikesed peotantsijad 
õde-venda Klaudia Kask ja Kuldar-Maano Umal – klubi liikme Astrid Rapi 
lapselapsed.                                                                  

Nii nagu varasematelgi aastatel, oli Mõisaküla kirik rahvast täis ka äsja 
möödunud jõuluõhtu jumalateenistusel

Klubi 60+ tähistas tooma- ja 
kolmekuningapäeva

Süütasime 10. detsemb-
ril rimmu külamajas küün-
lad, sest, nagu teada, käivad 
jõuluvanad jõuluajal ikka 
headele inimestele kingitusi 
viimas. 

Jõulumeestel oli tegeli-
kult kiire aeg, sest neid, kes 
kinke väärivad, on palju. 
Aga üllatus oli suur, kui 
jõuluvanasid lõpuks Rimmu 
jõuluõhtule nii palju kohale 
saabus. Osa neist olid alles 
noored jõuluvanad, kes 
lastel vaid mõned korrad 
külas käinud. 

Lõbus jõulumemm ma-
nitses rahvast oma jutuga 
ning lauldi ja löödi tant-
su. Jõuluetenduse   lõppe-
des selgus, et platsi tuli ka 
õige jõuluvana. Ei tulnud 
ta põhjapõtradega saani- 
ega reeteid pidi, vaid vuras 
hääletades kiirelt teedel. 
Põhjapõdrad  jäid aga koju 
lund ootama. Kahjuks oli 
vaesel jõulumehel nii kiireks 
läinud, et suure kihutami-
se peale Tänassilmast oli 
kingikoti ära kaotanud. Ei 
olnud midagi muud teha, 
kui kott laste abiga kähku 
üles otsida. No siis läks mui-
dugi salmide lugemiseks ja 

laulude laulmiseks. 
Tõelist jõuluvana nähes 

hakkavad kõik jõuluvanasse 
uskuma, ka need, kes vahe-
peal usu kaotanud. Paljud 
täiskasvanud usuvad tõde 
jõuluvanast tõsisemaltki kui 
lapsed, eriti siis, kui kord 
aastas valge habemega mehe 
ette vaja minna – mobiiltele-
fonidest hakati salme otsima!    

Sellel kaunil õhtul jagati 
kingitusi lahkelt kõigile ka 
ilma luuletuste ja salmideta, 

soovides kena jõuluaega. 
Lusti ja rõõmu jätkus hiliste 
õhtutundideni.

Hubase jõulumeeleolu 
loomiseks oli Leo Pälsing 
oma metsast toonud kauni 
kuuse. Glögi keetis ja pipar-
kooke valmistas väsimatu 
“päkapikk” Ulvrika Veiden-
baum.  

Hingekosutust pakkusid 
Pupu-Jukud Tänassilmast 
etendusega „Jõuluvana jõu-
lupuu“ ja rahvatoa pani  

hel isema naisansambel  
Rosin Kaarli rahvamajast. 

Jõuluõhtu korraldas  
külaselts Rimmo, abista-
va käe ulatas Halliste vald.  
Täname kohaletulnuid ning 
neid, kes jõuluõhtu toimu-
misele nõu ja jõuga kaasa 
aitasid. 

U u t e  ko h t u m i s t e n i  
Rimmus!

AnneLi PäLSing

Rimmu jõuluõhtu üllatas rohkete 
jõuluvanadega

Jõululaupäeval toimunud jumalateenistused eeLK 
Halliste Anna ja Mõisaküla kirikus olid traditsiooniliselt 
rahvarohked.

Halliste kirikus teenis pühal jõuluõhtul koguduse hinge-
karjane Viljandi praost Marko Tiitus. Teenistust kaunistasid 
sellel kaasa teinud Abja kultuurimaja naiskoori Õbeäidsme 
laulud, koori juhatas Tiiu Sommer.

Mõisaküla kirikus kuulutas jõulusõnumit õpetaja Rein Sc-
hihalejev. Jõululauludega pakkus jumalasõnale lisa teenistusel 
kaastegev olnud Mõisaküla kultuurimaja kammerkoor Kungla 
Kadi Kase juhatusel. Orelil saatis teenistust Ruth Mõttus. 
Õpetaja ettepanekul tänas täismaja kirikulisi jumalateenistuse 
lõppedes neid aplausiga.

MeeLiS Sõerd

Jõuluõhtu tõi rahva 
kirikutesse

Elanike arv väheneb endiselt
Rahvastikuregistri andmetel on Viljandimaa elanike arvult 

jätkuvalt kuues maakond vabariigis.
Maakonna elanike arv oli 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 48 

103 inimest, millest   Viljandi linnas oli 17 958, Viljandi vallas 
9296, Suure-Jaani vallas 5306, Karksi vallas 3347, Tarvastu vallas 
3331, Abja vallas 2173, Halliste vallas 1487, Kolga-Jaani vallas 
1420, Võhma linnas 1333, Kõo vallas 1045, Mõisaküla linnas 
784 ja Kõpu vallas 623 elanikku.

2016. aasta 1. jaanuari seisuga oli Viljandimaa elanike arv 
48 672 inimest. See tähendab, et aastaga on maakonna elanike 
arv vähenenud 569 inimese võrra, sealhulgas Abja vallas 25, 
Halliste vallas 20 ja Mõisaküla linnas 23 inimese võrra. Valla 
kodulehel sisalduvatel andmetel vähenes Halliste valla elanike 
arv kuue viimase aastaga (alates 1. jaanuarist 2011) täpselt 200 
inimese võrra.

2016. aastal registreeriti maakonna perekonnaseisuasu-
tustes kokku 405 sündi, surmasid registreeriti 682. Viljandi 
haiglas sündis möödunud aastal 316 beebit, mis on haigla 
andmetel viimaste aastate väikseim arv. Põhjuseks on eelkõige 
lapsesaamise eas täies elujõus noorte mujale elamaasumine.

Rahvastikuregistri andmetel elab Viljandimaa omavalitsus-
tes kokku 393 eelmisel aastal sündinud last, sealhulgas Abja 
vallas 18, Halliste vallas 9 ja Mõisaküla linnas 2.

Õnnitleme!
 ELLA METS                   92
 ADA VIROLAINEN       91
 LINDA KALLAS            91
 ASTA-VIRVE HUNT      86
 LAINE SOE                     84
 HELMI KOIK                  84
 KENNI ALP                     83
 LEMBIT PEDAK             83
 TOOMAS KÜLVET         80
 KOIDU SAUN                 75
 HEILI TAUTS                  70
 AIME JÄNES                   70
 MAIMU PAUMERE        70
 AHTO LÜKK                   70
      Halliste vallavalitsus

 ELSA KÕUTS                 98
 LAINE ILVES                 96
 ROOSA MIRKA             89
 VJATŠESLAV OISSAR  80
 AIDA TOIKKA               75
 EEVI TOOMSOO           75
 MÄRT JÄNES                70
   Mõisaküla linnavalitsus

Foto: Anneli Pälsing

Foto: Meelis Sõerd.

Foto: Meelis Sõerd.

Rimmulaste üllatus oli suur, kui nende jõulupeole rahvatoas seninägematu hulk jõuluvanasid saabus.                                                                                                                 
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Ootame  kõiki kunagise 
Abja piirkonna rahvakunsti-
meistrite koondise UKU töölisi 
kokkutulekule, 4. märtsil 2017. 
aasta, Abja-Paluoja Kooli tn 2. 

Kokkutulekule on oodatud 
kõik, nii täiskohaga töötanud 
kui ka kohakaasluse alusel 
UKUs töötanud ja Mulgi Uku-
vakaga seotud inimesed.

Kokkutulek algab 4. märtsil 
kell 11 UKU 50. aastapäevale 
pühendatud näituse “UKU 
kunagised tooted” avamisega 
Mulgi Ukuvakk ruumides (Ab-
ja-Paluoja, Kooli 2) ning jätkub 
sõnavõttude ja meenutustega 
Abja noortekeskuses (Mulgi Ukuvakast üle hoovi noortekes-
kuse ruumides) piduliku lõunaga. 

Kokkutuleku osalustasu on 10 eurot. Osalustasu sisaldab 
lõunasööki ja väikest üllatust. Osalustasu palume kanda MTÜ 
Mulgi Ukuvakk a/a numbrile: EE582200221036732325, märk-
sõnaga KOKKUTULEK ja osaleja NIMI. Osalustasu palume 
tasuda enne kokkutulekut!

Kellel on võimalik, siis palume tuua enne kokkutulekut 
meile ka UKU 50. aastapäeva puhuks korraldatava näituse 
tarvis kunagisi UKUs toodetuid esemeid!

Kokkutulekul osalemiseks palume Teil end registreerida!
Registreerida saab kas selle vormi kaudu: https://goo.gl/

forms/stcuulMU9AyvJ4r93
Või kirjutades oma osaluse soovist Mulgi Ukuvakk e-posti 

aadressile: mulgiukuvakk@hot.ee
Või helistades numbrile 5191 6683.

MtÜ MULgi UKUVAKK

Abja lehekülg

OMAVALitSUSKrOOniKAt

AbJA VALLAVALitSUS:

15.12.2016
Võeti vastu otsus „ Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla 
linna ühinemislepingu selle lisade kinnitamine“.
Võeti vastu otsus „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmi-
seks“.
Võeti vastu otsus „Omafinantseeringus osalemise garanteerimine“.
Anti välja määrus „Abja valla 2016. aasta teise lisaeelarve vastuvõt-
mine“
Anti välja määrus „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust 
maksuvabastuse rakendamine 2017. aastal“.
Anti välja määrus „Abja Gümnaasiumi arengukava kehtestamine 
aastateks 2017–2019“.

AbJA VALLAVOLiKOgUS:

15.12.2016
Kinnitati haridusasutuste tegevuskulude 2017. aasta kohamaksu-
mused.
Muudeti Abja Vallavalitsuse 28.05.2012 määrust nr 8 „Abja muusi-
kakooli õppetasu suuruse kehtestamine“.
Anti korraldused maaüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määrami-
seks, maaüksustele nimede ja sihtotstarvete määramiseks kinnistuste 
liitmisel, maaüksustele nime ja lähiaadressi määramiseks ja maaük-
susele sihtotstarbe määramiseks.
Arutati sotsiaalküsimusi: anti korraldus toimetulekutoetuse maksmi-
seks ning korraldus hüvitise määramiseks ja maksmiseks
Arutati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

05.01.2017
Anti korraldus „Riigihanke „Abja-Paluoja ETTK administratiivne 
projektijuhtimine“ (viitenumber 180961) taotlejate kvalifitseeri-
mine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks 
tunnistamine“.
Anti ehitusluba OÜ-le Selge Talu.
Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvad küsimused.
Anti korraldus maaüksuse lähiaadressi ja sihtotstarbe määramiseks;
Anti korraldused toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse 
maksmiseks;
Korraldusega kinnitati nõuete hindamise akt ja põhivara maha-
kandmise nimekiri
Arutati vallavalitsusele laekunud avaldusi.

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

riigi teatajas

UKU 15 aastapäeva vimpel 
aastast 1982.

MÄLESTAME

KALJU VINT                  08.12.1942 - 18.12.2016

MERALDA KÄOSAAR  31.12.1935 - 10.01.2017

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

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

Abja kultuurimaja tegemised 
jaanuaris-veebruaris

Näitused I korruse fuajees: jaanuaris- Kristel Mägedi maa-
linäitus „Mandalad ja muud loomad“
veebruaris- Ülle Rosenbergi Mulgi aabitsa illustratsioonid
27.01 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu
09.02 kell 18.30 Abja mälumängu IV voor
10.02 kell 18.00 Film „November“. Pilet 4.-/pensionär, 
õpilane 3.-
12.02 kell 12.00 Mir On Show TSIRKUSE MAAGIA . Pilet 
5.-/ alla 3-aastastele tasuta
13.02 kell 14.00-14.30 Altai Palsami, Zivitsa õli ja Ortofle-
xi müük
16.02 kell 17.00 Meelespea klubi, memmede tantsurühm 
ja kapell De La Rosa  25. aastapäev tähistamine
24.02 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine
           kell 10.00 hommikukohv. Filmihommik
           kell 11.00 pidulik kontsert-aktus. Abja valla 2016. a 
kokkuvõte ja paremate tunnustamine.

          

Riigihalduse minister 
Mihhail Korb väisas 6. jaa-
nuaril Mulgimaad. Päeva 
lõpus kohtus minister koos 
maavanemaga Abja valla-
majas ühinemisotsuse tei-
nud Abja, Halliste, Karksi 
ja Mõisaküla omavalitsus-
juhtidega. Minister avaldas 
omavalitsusjuhtidele tänu 
haldusreformi eeskujuliku 
täitmise eest. Ministri sõnul 
on Viljandimaa üks vähestest 
maakondadest, kus ühinemi-
sed ja liitumised on läinud 
suuremate tõrgeteta. Kõik 
Viljandimaa omavalitsused 
väärivad tunnustust koostöö 
eest, mida nad on teinud. 
Tulemus on riigi poolt vaa-
datuna väga hea.

LAUri SePP

Riigihalduse minister Mihhail Korb 
Mulgimaal

Tulekul on “UKU 50 
ja Mulgi Ukuvakk 10” 
aastapäeva kokkutulek

Abja vald jagab alates 1. veebruarist kuni  
10. veebruarini tööpäeviti kella  8.00–12.00  
Abja vallamajas  
 
Riigi tegevusvarudest eraldatud konserve järgmistele  
sihtrühmadele: 
– rahvapensioni saajatele, v.a hoolekandeasutuses viibijad; 
– toitjakaotuspensioni saajatele; 
– kolme- ja enamalapseliste perede lastele; 
– puuetega lastele;  
– sügava puudega täiskasvanutele, v.a hoolekandeasutuses 
viibijad; 
– töövõimetuspensioni saajatele, kes ei tööta.

Sooja hind Järve katlamaja võrgupiirkonnas

Vastavalt 15.12.2016. a. otsusega nr. 7.1-3/16-084 on 
Konkurentsiamet kooskõlastanud Abja-Paluoja Järve katlamaja 
võrgupiirkonnale soojuse piirhinna 72,46€/MWh. 
Hinnale lisandub seadusega kehtestatud käibemaks.  
Hind hakkab kehtima 16. jaanuarist 2017. a.

Abja Elamu

Lumetõrjetööd Abja valla teedel
Abja vald korraldab lumetõrjetöid valla avalikult kasutatavatel 
teedel, tänavatel ja parklates  ning  hajaasustusega aladel ela-
muteni viivatel nendel erateedel, kus elavad alaliselt Abja valla 
elanikud rahvastikuregistri andmetel.
 
Lumetõrjetöid teevad:
* Viktor Teenused OÜ (Viktor Õigus tel 50 51384)  Kamara, 
Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre, Veelikse ja Sarja küla 
teed;
 
* Coldmix OÜ (Toomas Osijärv tel 5117006) Abjaku, Põlde, 
Atika, Saate ja Penuja küla teed;
 
*Jussi OÜ (Väino Talu, tel 51 34006) Veskimäe ja Abja-Vana-
mõisa küla teed;
 
* OÜ Abja Elamu (heakorraspetsialist Raul Song (tel 524 
6160) Abja-Paluoja linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed.
 
Riigiteedel teeb lumetõrjet :
Vooremaa Teed AS ( Ain Alver, tel 5650 0515) hooldab Abja 
valla piires järgmisi riigiteede lõike ja riigiteid:  nr 6 Valga-Uulu 
(20,8 km), nr 55 Mõisaküla tee (2,6 km), nr 172 Sultsi-Abja-
Paluoja (1,4 km), nr 180 Veelikse-Vana-Kariste (7,2 km), nr 
181 Abja-Paluoja-Sarja-Tõlla (13 km), nr 199 Lopa-Äriküla 
(3,3 km), nr 201 Abja-Paluoja-Läti piir (9,8 km), nr 202 Penu-
ja-Lilli (6,7 km), nr 203 Veelikse-Laatre-Läti piir (15 km), nr 
205 Mõisaküla-Jäärja (9,7 km), nr 226 Kamara-Peraküla (6,7 
km), nr 227 Abjamõisa tee (5,3 km) ja nr 229 Penniküla tee 
(2,5 km), Abja-Paluoja - Abja-Vanamõisa jalg-ja jalgrattatee 
(1,5 km).
 
Selleks, et lumelükkajate tööd kergendada, palutakse teede ja 
elamute omanikel koristada või tähistada teeäärsed takistused, 
samuti kõrvaldada teedele paindunud puud ja oksad.
 Juhime tähelepanu, et haljastuse rikkumise vältimiseks on 
vajalik teeäärte märgistus sissesõitudel. Hea on helkurriba ole-
masolu, kuna lükatakse ka pimedal ajal.
 
Tuisu korral palume hajaasustuse alade inimestelt mõistvat 
suhtumist, väljapääsu võimalused võivad pikeneda. 
   
Info majandusnõunikult Arvi  Meidla tel 435 4793

Foto: Lauri Sepp
Minister koos maavanemaga kohtus Abja vallamajas ühinemisotsuse teinud Abja, Halliste, Karksi ja 
Mõisaküla omavalitsusjuhtidega.
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Ootame pingsalt uue aasta saabumist. Siis jõuab ta 
kätte. Ja  ongi pool jaanuarist juba selja taha jäänud. 

Taliharigi juba murtud.  Aasta 2017 tuleb tegus aasta. See 
aasta on ka märgiline aasta. Abja valla, kui omavalitsuse, 
nimi kaob. Tuleb nelja omavalitsuse liitumisel ühine Mulgi 
vald.  Kaja Allilender Mulgi Kultuuri Instituudist on leidnud 
üle sajandi vana kirjutise: “Ühtlasi olgu juurde lisatud, et 
Abjas need päris põhjamulgid (põlismulgid) elawad, sest et 
just siinsest kolmest Mulgi talust terwe Mulgimaa oma nime 
olewat saanud” – see on väljavõte Tallinna Teataja 20.06.1911 
ilmunud artiklist”.  Abja ja Abja-Paluoja nimi ei kao kuhugi. 
Meie tugevus on inimestes. Ja inimesed viivad edasi Abja 
piirkonna majanduselu ning haridus- ja kultuurielu. Spor-
dikeskusest on kasvanud kolme aastaga juba kaela kandev 
turismiklastri keskus. Töö keskuse arendamiseks ei lõppe. 
Kuid juba praegu toob ta Abja ettevõtetele juurde märkimis-
väärselt uusi kliente. Osaühingud 
ja väikeettevõtjad  saavad tuge nii 
turismiklastrist kui oskusteavet ja 
oma ideede projektipõhist rahas-
tamist Mulgimaa arenduskojast. 
Ettevõtlikkus ja loomingulisus, 
uhkus oma tööst  ja soov teadmisi 
omandada oli meie esivanemate 
edu aluseks Mulgimaal. See kõik 
on ka meile eeskujuks. Edu meile 
selles.

Peeter rAHneL

Abja lehekülg

vallavanema veerg

„Sõdalane“ trupp enne etendust Elvas, LendTeatris. Vasakult üle-
valt: Ülle Rõigas, Kersti Kobi, Kersti Sillaots, Arvo Lamp, lavastaja 
Andres Linnupuu

LOREIDA LILLEMETS  91
LINDA KIIN   91
ENDLA TATER   90
ROSALIE RALJA  85
ALEKSEI ŠIŠAJEV  84
HELJO LINA   84
AUGUST NEERING  83
LINDA AINSAR  82
REIN LÄLL   82
OLEG JERŠOV   81
ANTS TOODU   81
JUHAN VOMM   81
HELJU-LAINE NAARIS 81
ENDEL HENN   80
HELJU HALLER  80
AINO LOND   80
LEA RIIS   75
SELMA AINIK   75
JAAN LAUR   70
LINDA PAALITS  70
ASTA PILL   70

Õnnitleme eakaid hällilapsi

6. jaanuaril tänati ja pär-
jati Viljandi gümnaasiumi 
aatriumis 2016. aasta pari-
maid maakonna kultuuri- ja 
spordivaldkonnas.  Kõige 
tähtsama auhinna – Kultuu-
ripärli preemia pälvis Rio 
olümpiamängudelt paarisae-
rulise neljapaadi koosseisus 
pronksmedalile sõudnud 
Kaspar Taimsoo.  Kuigi mi-
dagi nii võimast ei olnud 
abjakatel sedapuhku vastu 
panna, oli auhinnatute seas 
mitmeid omakandi inimesi: 
rahvakultuuri auhinna pälvis 
aktiivne koorijuht ja õpetaja 
Kadi Kask, Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupi 
stipendiumi noorele ja an-
dekale Viljandimaa sport-
lasele korvpallur Elisabeth 
Rõigas ning Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupi 
tunnustuse Abja EHH-Teater 
ja lavastaja Andres Linnu-
puu. Viimasest kollektiivist 
tahangi veidi lähemalt kirju-
tada, sest kultuuri mõõta ja 
hinnata on väga keeruline, 
rääkimata auhindamisest.  
Selja taha jäänud 2016. aasta 
on neil aga auhindu pilgeni 
täis.

Abja EHH-Teater kasvas 
välja Abja kultuurimaja juu-
res tegutsevast täiskasvanute 
teatriringist justnimelt tänu 
Andres Linnupuu saabumi-
sele ringijuhendajaks hoo-

ajal 2014/15. Leides enda 
ümber kaasamõtlejaid, on 
Abja EHH-Teatrist saanud 
kõrgetasemeline ja vabariik-
likul tasemel Abja valda ja 
Viljandi maakonda esindav 
harrastusteatritrupp.

Auhindu:
jaanuar 2016  - Harrastus-

teatrite riigifestival  - näitleja-
preemia Lauri Sepp etendu-
ses “Geenius”

märts 2016 -  lavastus 
“Sõdalane” on Viljandimaa 
täiskasvanute teatripäeva 
laureaat, parim naisnäitleja 
Kersti Sillaots, näitleja eri-
preemia Ülle Rõigas, lavasta-
japreemia Andres Linnupuu.

august 2016 – XVI Küla-
teatrite festival - lavastus “Sõ-
dalane” on laureaat, parim 
naisnäitleja Kersti Sillaots, 
eripreemia teema valiku eest.

Abja EHH-Teatri tehtud 
sihikindel töö on avardanud 
harrastusteatris osalejate 
maailmapilti, kasutusele võe-
tud tehnilised lahendused 
(heli, valgus) on tunduvalt 
kaasajastanud hobiteatri 
kuvandit. Heale tasemele 
jõudnud ansamblimäng ning 
trupi toimimine annab õigu-
se tunnustada  harrastajaid, 
kes panustavad nii oma aega 
kui materiaalseid vahendeid 
hoides ja luues teatritegemi-

se traditsiooni. Lavastuses 
süvitsi käsitletud teemad pa-
kuvad mõtteainet ka nõud-
likule publikule ning seega 
on nad oodatud külalised 
üle vabariigi, andes pidevalt 
etendusi (Suure-Jaani, Tõrva, 
Kose, Luunja, Viljandi, Elva, 
Saue jne).

Katuseorganisatsiooni 
poolt palju õnne, lennukat 
meelt ning jaksu edaspidi-
seks!

tiiU SOMMer
Abja kultuurimaja 

juhataja

Viljandimaa Pärlipeol tunnustati  Abja 
EHH-Teatrit

Uued toetused ja hüvitised
Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse

Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks ole-
masolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja 
iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on 
seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus. Toetus 
jõustub alates 1. juulist 2017. 

Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist
Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 

euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on 
kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmi-
se kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi 
laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. 

Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas saama 115 
eurot toetust

Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionä-
ridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust 
makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspen-
sioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension on väiksem 
kui 1,2-kordne keskmine pension. 

Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise prog-
ramm

1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud ham-
baravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist hüvitist 
saavate inimeste (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise 
või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad, alla 
üheaastaste laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega 
patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel 
jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale. 

 
Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõi-
malused

Riik toetab enam kui 7000 raske ja sügava puudega lapse 
lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava puudega lapsel või-
malik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 
tundi aastas. 

Käsimüügiravimite infolehed saavad kättesaadavaks ka vene 
ja inglise keeles

Selleks, et parandada inimeste teadlikkust ravimitest ja väl-
tida ravimite väärkasutamise ohtu, sisestatakse esimese kvartali 
jooksul ravimiregistrisse Eestis turustatavate käsimüügiravimite 

pakendi infolehtede tõlked vene ja inglise keelde. Kõigi Eestis 
turustatavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked vene ja 
inglise keelde on registrist kättesaadavad hiljemalt aprilli lõpuks. 
Inimene saab ravimi infolehe tõlke kätte digitaalsest ravimire-
gistrist või paludes apteekril selle endale välja printida.

tervishoid saab 2017. aastal riigieelarvest 10 miljonit eurot 
lisaks

Lisarahaga plaanitakse suurendada 2017. aastal kardioloogia 
ja neuroloogia operatsioonide arvu ning lühendada nendel 
erialadel plaaniliste järjekordade maksimumpikkust neli kor-
da – kaheksalt kuult kahele kuule. Lisaks hakkab haigekassa 
täiendavalt hüvitama enam kui 200 inimesele bioloogilist ravi.

 
Töötamist mõjutavad uuendused

tõuseb töötasu alammäär
Uuest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu 

alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Töötasu 
alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud hüvitised, nt 
vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.

Hakkasid kehtima uued nõuded elektromagnetväljadest mõ-
jutatud töökeskkonnale

Jõustusid uued nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud 
töökeskkonnale. Töötajate ohutuse tagamiseks peab tööandja 
hindama töötajate elektromagnetväljadega kokkupuute taset, 
mõõtma elektromagnetväljade tugevust ning vajadusel raken-
dama tehnilisi ja töökorralduslikke abinõusid töötaja terviseriski 
vähendamiseks. 

 
Uut sotsiaalministeeriumi haldusalas

Siseriiklikku lapsendamist korraldab sotsiaalkindlustusamet
2017. aastast hakkab siseriiklikku lapsendamist maavalitsuste 

asemel korraldama sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk 
on tagada lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet. 

1.jaanuarist alustab tööd tervise ja Heaolu infosüsteemide 
Keskus (teHiK)

TEHIK koondab sotsiaalministeeriumi info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia teenused. Erialaspetsialistide koondumine 
ühte kompetentsikeskusse tagab andmekogude ja infosüsteemid 
ühtse halduse, infotöötluse ja -arhitektuuri juhtimise.  (PT)

Muudatused sotsiaalvaldkonnas 2017. aastal

Foto: Lauri Sepp

Foto: EHH-Teater
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 Kergejõustik
Mulgimaa noor kergejõus-

tiklane Jander Heil parandas 
26. detsembril Pärnus peetud 
sisekergejõustikuvõistlustel 
viis päeva varem enda poolt 
püstitatud Eesti juunioride 
kuulitõuke rekordit, saates 
raudmuna 19.57 meetri kau-
gusele.

Toomapäeval Tallinnas püs-
titas Heil Eesti uue juuniori-
de kuulitõuke sisevõistluste 
rekordi, saades kuuendal 
katsel tulemuseks 19.30. Teisel 
jõulupühal Pärnu spordihallis 
korraldatud võistlustel ületas 
Halliste vallast pärit 19-aasta-
ne kuulitõukaja selle tulemuse koguni kahel korral. Parim 
tulemus 19.57 tuli viimasel üritusel. 

Rekordimees sõnas, et lootis tõugata vähemalt 20 meet-
rit, sest eeldatavasti jäi see võistlus talle juunioride klassis 
viimaseks. „Suutsin teha kaks päris korralikku sooritust, 
tõsi, tehniliselt oleks andnud neidki veidi siluda,“ kõneles 
ta usutluses Sakalale.

Juunioride võistlusklassis on kuulitõukevahendi raskus 
6 kg. Välistingimustes on juunioride kuulitõuke rekordi 
omanik samuti Mulgimaalt Karksi vallast sportlasteed 
alustanud Margus Hunt, kes 2006. aastal tuli tulemusega 
20.53 Pekingis juunioride maailmameistriks.

 Tõstmine

6.-8. jaanuarini 2017 toimusid Abja spordi- ja tervisekes-
kuses üleriigilised tõstevõistlused ATSist ETSiks (algajast tõs-
tesportlasest edukaks tõstesportlaseks) 2004. aastal ja hiljem 
sündinud noortele.  

Võistlejaid oli kohale tulnud Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Tartust 
ja Tartumaalt, Järvamaalt, Mõisakülast, Abjast ja Viljandist. 
Nende võistluste käigus prooviti jõudu mitmevõistluses: 
kangi rebimine, tõukamine ja kükk, 30 m jooks, hoota kaugus, 
toenglamangus käte kõverdamine ja kõhulihaste jõuharjutus. 
Sportlikku tegevust olid täis kõik kolm päeva, sealhulgas 
mängiti ka palli ja käidi ujumas. Mitmevõistluse absoluutar-
vestuses oli kolmas Norman-Erik Linnas Mõisakülast, enda 
vanusegrupis U-12 oli ta teine. Vanusegrupis U-10 oli teine 
Abja Gümnaasiumi III klassi poiss Rihard Reimets.

Võistlused korraldasid Eesti Tõstespordi Liit ja Zep Eesti 
koostöös Abja vallaga. Võistluste auhinnad, meened ja me-
dalid oli välja pannud Zep Eesti, tervislikke tooteid oli Mulgi 
Krõpsudelt. 

enn rAieSte

 Kooliaasta avaveerandi 
viimase päeva pärastlõu-
nal olid Halliste koolimaja 
lähistel liikumas suurte sel-
jakottidega ja sõjaka olemi-
sega poisid. Täiskasvanud, 
kes kuulnud uuendustest 
koolitunnistuste vallas, van-
gutasid ärevalt pead. Peagi 
saabus mõistatusele lahen-
dus kaitseväe värvides veo-
ki näol – poisid koos mõne 
julge pereliikmega asusid 
selle furgoonis kohtadele, 
et sõita Kaitseliidu Sakala 
maleva moodsas Väluste 
lasketiirus toimunud sügis-
laagrisse. Mured-rõõmud 
seoses uute tunnistustega 
kahanesid olematuks, sest 
ees seisis pea kolm päeva ja 
kaks ööd tõelist sõdurielu. 
Laagri korraldajad, Ümera 
Kotkaste pealik Raul Astel 
oma abidega ja nende rida-
de autor Halliste Kotkaste 
juhina, olid rühmade vapra-
tele virtuaalsõdalastele selle 
aegsasti teatavaks teinud.

Esimene õhtu laagri-
platsil oli tõelise sõja olu-
korda meenutav: rivistus 
vinge tuule meelevallas ja 
karmidest laagrireeglitest 
teadasaamine, mõõdukas 
kaos päevaplaanis ning 
telklinnaku ehitamine. Järg-
nes uute kotkaste piduliku 
tõotuse lugemine rivi ees, 
mille tulemusena lisandus 
Halliste rühma viis vahvat 
poissi. Seejärel söödi ühiselt 
maitsvat kringlit. Ümbritse-
vast võsast hangitud mater-
jalist valmistati instruktori 
nõudliku pilgu all vardad, 
mille otsas säristati suupä-
raseks grillvorstide kuhi. 
Ülemeelikud kilked olid 
asendunud esimeste väsi-
musmärkidega. Mitu poissi 
kasutas võimalust veeta see 
öö köetava Kaitseväe telgi 
asemel kodus ja tegelikele 
oludele kohases riietuses 
hommikul taas rivis olla.

Ööpimeduses liikus laag-
ris vaid täiskasvanutest 

koosnev patrull, kes telki-
des ahjud küdevana ning 
väsinud sõdalaste olemise 
ohutu hoidis. Öörahu kehtis 
ühegi meeldetuletuseta.

22. oktoober algas palju-
dele harjumatult – kes siis 
ikka kodus otse voodist õue 
rivisse tormama peab! Rivi 
ees seisev tõeline sõjamees 
tegi õpetajatest kordades 
nõudlikumat ja valjemat 
häält, kamandades seisjad 
jooksma ning seejärel võim-
lema. Järgnevad protseduu-
rid ei olnud samuti kodu 
või kooli mugavustega võr-
reldavad. Hommikuse söö-
miseks valmis pudrukausi 
asemel pidi igaüks oma 
üksusele jagatud kraamist 
ise tõelise kaitseväelase 
abivahenditega kõhutäie 
saama. Loomulikult eelnes 
sellele põhjalik selgitustöö 
ja järgnes vajadusel abista-
mine. Laagri meedik leidis 
pisut tegevust kõrvetada 
saanud sõrmede tohterda-
misel, kuid tühja kõhuga ei 
alustanud päeva keegi. 

Kurvastama pidid need, 
kes toidu valmistamisse 
leigelt suhtuvad – koduse 
toitumisviisi taastumiseni 
oli jäänud pea kaks päeva. 
Hommiksöögiga alanud 
igale tõelisele mehele vajali-

ke oskuste omandamine jät-
kus terve ülejäänud päeva.

Vaenlane ei maga 
Õhtu saabudes olukord 

muutus. Laagri kaitse har-
jutamise käigus said poisid 
kätte sõjariistad, mille rauast 
värvikuule lasta saaks. Kuu-
le polnud, aga lasuheli kos-
tus päriselt. Kui relvad juba 
“etenduse laval”, siis pole ka 
kaugel nende kasutamine ...  
Instruktorite sõnavaras 
tähtsal kohal olnud “vaen-
lane” ilmuski eelnevatele 
manitsustele kohaselt – 
täiesti märkamatult. Lähe-
nevat veokit automaaturiga  
katuseluugis ei kahtlus-
tanud pahanduste tekita-
mises keegi enne esimeste 
laskude kõlamist. Järgnev 
käskluste ja “tulistamise” 
kaos põhjustanuks ehtsa 
lahingu olukorras suure 
materiaalse kahju koos end 
kaitsva üksuse täieliku hä-
vimisega! 

Üksuste ülematel ja rea-
meestel jagus sellest hetkest 
kuni hommikuse tinglikuks 
muutuva äratuseni und 
peletavat tegevust kuhjaga. 
Kuigi nende ridade autor 
“sõjategevuses” ei osalenud, 
jäi temagi uni napiks, sest 
“vaenlase” himu kotkas-

te soojaks köetud telkide 
järele ei ilmutanud vaibu-
mise märke. Järjekordsest 
lahingust saabunud kotkad 
said ahjus tule mühisema, 
patrullid välja ja maga-
miskotis silma uniseks, kui 
särtsakad valangud laagrit 
ümbritsevast võsast uue 
häire algusest halastamatult 
teada andsid.

Lõpuks saabunud hom-
mik koos eelnimetatud tut-
tavate tegemistega lõpetas 
vaenutegevuse. Jäid veel 
mõned õppetunnid, värvi-
kuulidega lahingud, lõpu-
rivistus, laagri kokkupakki-
mine ja kojusõit. Järgnenud 
seitse päeva puhkust enne 
uue kooliveerandi algus oli 
igati teenitud – oli ju laager 
raske, päris sõdurieluga 
sarnane. 

Läinud aasta viimane 
kuu tõi meile maleva suure 
jõululaagri A. Kitzbergi 
gümnaasiumis ja teatri-
etenduse külastamise või-
maluse. Nüüd, kus jõulud 
möödas,  siirdume jälle uute 
kogemuste järele metsa, 
spordiplatsile, veekogudele 
ja õppeklassidesse. 

enn PinSeL
NK Halliste rühma 

pealik, kaitseliitlane

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

sport

Foto: Enn Pinsel

Foto: En  Raieste

Rõõmsate ja teotahtelistena alustasid Halliste Noored Kotkad autokastis teekonda Väluste lasketiiru 
maa-alal toimunud sügislaagrisse.                                                             

Abja tõstesaalis peetud noortevõistlustel ATSist ETSiks tulid auhin-
nalistele kohtadele ka tõstepoisid Rihard Reimets (vasakul) Abja ning 
Norman-Erik Linnas Mõisaküla koolist.

Noored Kotkad karastusid laagris

MÕISAKÜLA  
KULTUURIMAJAS 
• 13. II kl 15-15.30 altai palsami 
tutvustus ja müük 
• 15. II kl 12  Tsirkuse maagia 
– interaktiivne koomiline 
etendus lastele. Programmis 
mustkunstnikud, illusioon 
„quick change“, žongleerimi-
ne, pokaalide muusika, tsir-
kusetrikid ja koerad. Artistid 
Lätist, kava kestus 1 tund. 
Pääse 4 €. 
• 24. II kl 13 eesti Vabariigi 
aastapäeva kontsert. 
Info tel 525 6049.

HALLISTE RAHVAMAJAS 
•  15. II kl 18 tsirkuse maagia 
– interaktiivne koomiline 
etendus lastele. 
Pääse 4 €. Info tel 525 6049.

KAARLI RAHVAMAJAS 
• pühapäeviti kell 17 alustab 
breiktantsu töötuba kõigile 
huvilistele. Info tel 5886 1997.

UUE-KARISTE 
RAHVAMAJAS 
• 21. II kl 17 eesti Vabariigi 
99. aastapäeva tähistamine.  
Klubi 60+ tähistab ka  
küünla-, valentini- ja vastla-
päeva. Info tel 5348 2842.

Kuhu minna

Vana-Kariste seltsimajas toimuvad 28. jaanuaril algu-
sega kell 11 Halliste valla meistrivõistlused males. 

Võistlused toimuvad kolmes kategoorias: selgitatakse 
välja parim mees, naine ja koolinoor. Kõikidele võitjatele 
on auhinnad ja osalejatele meened. Iga küla aga premeerib 
oma parimaid üllatusauhindadega. Võistluse kohtunikuks 
on palutud Gert Elmaste. Organiseerijaks on Vana-Kariste 
külaselts ja toetab Halliste vald.

Võistlustel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine  
tel 520 5403 või e-postil  kivimurd@gmail.com 

AnneLi AASnA
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27. ja 28. detsembril toi-
mus Abja noortekeskuses 
koostöös Abja päevakes-
kusega Abja valla lastele ja 
noortele talvelaager, mille 
toimumist toetas Eesti Puna-
ne Rist. Esimest päeva alustas 
pääseameti Abja komando 
oma varustuse tutvustamise-
ga. Päev jätkus lõunaga Abja 
päevakeskuses. Pärastlõu-
nal jätkusid tegevused Abja 
noortekeskuse ruumides, 
kus oli võimalik meisterdada 
oma perele 2017. aasta kalen-
der ning mängida erinevaid 
lauamänge.

Teine päev algas Merit 
Laane (Eesti Punase Risti Vil-
jandimaa Selts) töötoaga, kus 
lastele ja noortele tutvustati 
esmaabivõtteid ja -vahen-
deid. Teoreetilise osa lõpus 
oli osalejatel võimalus ka mõ-
ningaid võtteid harjutada. 
Päeva õpetlik osa lõppes Abja 
päevakeskuse poolt paku-

tava lõunaga. Pärastlõunast 
aega sisustati taas meister-
damise ja lauamängudega. 
Osalejad voolisid õhu käes 
kuivavast savist põnevaid 

loomi ja muid esemeid ning 
said jätkata eelmisel päeval 
pooleli jäänud põnevaid 
lauamänge.

LiiSi rääbUS
Abja noortekeskuse 

juhataja

Abja lehekülg

Foto: erakogu

Foto: En  Raieste

Foto: Liisi Rääbus

Foto: Kristi Reinson

Esimest päeva alustas Pääseameti Abja komando oma varustuse tutvustamisega.

Lisaks koolidele ja noortekeskustele käidi ka Tuhala nõiakaevu 
vaatamas.

Foto: Kädi Käära

Abja laste ja noorte talvelaager

12. ja 13. jaanuaril toimus  Abja ja Saarde valla ning 
Mõisaküla linna noortele ühine väljasõit Harjumaa noor-
tekeskustesse ja koolidesse. Väljasõit oli meile kõigile 
meeleolukas. Saime uute inimestega tuttavaks ja mis kõige 
tähtsam, nägime teiste koolide ja noortekeskuste elu. Kõik 
oli palju teistsugusem ja kõik asutused olid omapärased. 
Kõikides koolides ja noortekeskustes oli oma plusse ja 
miinuseid. Neljapäeval külastasime nelja noortekeskust 
(Pääsküla, Ravila, Oru ja Kose) ning õhtu veetsime Kose 
noortekeskuses ja ööbisime Viikingite külas. Nagu arvata 
võib, siis meile meeldis seal. Väga looduslähedane paik ja 
sõbralikud teenindajad. Seal oli ka loomi, mis oli eriti huvi-
tav, kõigi tähelepanu köitis üks suur armas kiisu. 

    Reedel alustasime edasi liikumist ning lisaks noor-
tekeskusetele käisime ka suurtes gümnaasiumites. Külas-
tasime Kiili gümnaasiumi, Saku gümnaasiumi ning Saku 
ja Kiisa noortekeskuseid. Koolid olid väga suured ja pani 
ikka imestama küll, et kuidas seal elu käib. Saime kõigega 
tutvuda tänu tublidele giididele, kelleks olid õpilasesinduse 
õpilased, direktor ja huvijuhid.

   Ma arvan, et ma ei räägi ainult enda eest, kui ütlen, 
et see oli üks vapustavalt tore väljasõit. Tagasi koduteel 
arvasid nii mõnedki, et võiks selliseid väljasõite veel teha.

Anne-MAi VAiKJärV
Abja gümnaasiumi 7. klassi õpilane

Projekti „Noorelt 
noorele“ väljasõit

Abja vallavalitsusel hak-
kab esimene hooaeg EVS va-
batahtlike võõrustajana läbi 
saama. On olnud õpetlik ja 
tegus aasta. Siinkohal paneb 
oma head soovid teele Iva 
ŽĐrková, kelle viimane tee-
nistuspäev meie juures on 2. 
veebruaril: „Ma ei uskunud, 
et aeg lendab nii kiiresti! 
Varsti saab täpselt üks aas-
ta minu esimesest päevast 
Eestis, Abjas. Nii palju on 
vahepeal juhtunud! Ma olen 
kohtunud nii paljude toreda-
te ja inspireerivate inimeste-
ga.  Ma tahtsin tulla Eestisse, 
sest mulle meeldivad eesti 
keel ja siinne loodus, ka töö 
kultuurimajas on väga hu-
vitav.  Lisaks kõigele, mida 
ootasin, leidsin palju enamgi: 
inspiratsiooni ja sõbrad, uue 
pere, inimesed, kes aitasid 
mind ja rääkisid mulle lugu-

sid oma elust. Tänan väga, et 
te olite lahked ja kannatlikud, 
kui ma proovisin rääkida 
teiega eesti keeles ja tänan, et 
jagate minuga oma kultuuri. 
Tänan, et te tegite minu päe-
va väikeses Abjas huvitavaks 
ja päikseliseks isegi siis, kui 
taevas oli hall ja pilvine. 
Olin tore nautida aega koos 
teiega kultuurimajas, meie 
keeletundides või kui me 
lihtsalt tänaval või kuskil Ab-
jas kohtusime. Iga naeratus, 
mille te mulle kinkisite, iga 
„tere“ ja „ilusat päeva“ tegi 
mind õnnelikumaks. Te kõik 
tegite mind õnnelikumaks. 
Aitäh teile! Loodan teid jälle 
näha, sest kindlasti ma tulen 
tagasi oma „teise   koju“ Eestis.

iVA ŽŮrKOVÁ/
tiiU SOMMer

Aitäh ja kohtumiseni!

Lumi langeb, lumi langeb, 
sest tali on käes.

Nii laulsid Abja lasteaia 
mudilased 21.detsembril 
kultuurimajas, kus toimus 
lasteaia jõulupidu. Kohal 

oli vanaema Salme, kellele 
saabus külla noorem tütar 
Manni oma laste ehk päka-
pikkudega. Koos õpetajate-
ga oli ette valmistatud tore 
kava tantsude, laulude ja 

luuletustega, mida siis va-
naemale ja külalistele esitati. 
Kaasa lõid kõik lasteaiatöö-
tajad lauluga ja muidugi 
peo nael – jõuluvana –, keda 
lapsed olid kaua oodanud.

Tore pidu oli. Aitäh kõi-
gile, kes selle korraldamisele 
kaasa aitasid.                                        

KAtrin
Tõrukeste rühma 

õpetaja      

Meie pidu
Õnnitleme lapse 

sünni puhul!

Anneli ja Reigo Rannak 18.12.2016 
sündis tütar HANNA 

Keit Udalov ja Vitali Kangur 
29.12.2016 sündis tütar SANNA
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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.

 • Ostame kasvavat võsa. Puhastame võsastunud 
põllualad, kraavipealsed ja teeääred võsast.  
Info: tel 5345 8630. Tauri Õigus.

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

• Pakun veoteenust Baltikumi piires suurema kaubikuga. 
Info: tel 5384 8974.

 1. jaanuarist 2017 jõustus töövõi-
mereform täies mahus: töötukassa 
hakkas hindama kõigi püsiva tervi-
sekahjustusega inimeste töövõimet 
ning maksma osalise või puuduva 
töövõime korral töövõimetoetust. 
Praegustel töövõimetuspensionäridel 
tuleb uutel alustel hindamiseks pöör-
duda töötukassasse, kui jõuab kätte 
neile määratud korduvekspertiisi 
tähtaeg. Uuest hindamise korrast ja 
korduvekspertiisi tähtaja saabumisest 
teavitatakse igaühte ka kirjaga.

Töötukassa juhatuse esimehe Mee-
lis Paaveli sõnul on möödunud poo-
le aasta vältel töötukassas tehtud 
töövõime hindamised näidanud, 
et uus hindamismetoodika annab 
varasemast märksa enam teavet 
inimese tervisega seotud piirangute 
kohta ning kuidas teda erinevate 
teenustega toetada ja leida talle jõu-
kohane ja eneseteostust pakkuv töö. 
„Kui eelmisel aastal esitas meile 
töövõime hindamise taotluse veidi 
üle 5000 esmakordse pöörduja, siis 

tänavu ootame üle 50 000 püsiva töö-
võimetusega inimese töötukassasse 
uuele hindamisele. Korduvekspertiisi 
tähtajal töötukassasse pöördumine on 
väga oluline ja kindlustab inimesele 
sujuva ülemineku ühest süsteemist 
teise,“ lisas Paavel.

Töövõime hindamiseks on vaja, 
et inimese enda hinnangut oma ter-
visele ja tegevusvõimele kinnitaksid 
terviseandmed. Õigeks ja võima-
likult kiireks hindamiseks on vaja, 
et inimene oleks kuue kuu jooksul 
enne taotluse esitamist käinud oma 
terviseprobleemidega pere-, eri- või 
töötervishoiuarsti juures ning teinud 
vajalikud uuringud ja analüüsid.

Senise kogemuse põhjal on töövõi-
me hindamine osutunud keeruliseks 
ja võtnud aega ka juhtudel, kui ravi-
arst ei ole inimese probleemide kohta 
kas üldse või piisavalt andmeid tervi-
se infosüsteemi kandnud. „Meie palve 
arstidele on, et tervise infosüsteemis 
kajastuksid olulised andmed inimese 
terviseseisundi ja ravi kohta,“ sõnas 

Paavel.
Töövõime hindamise taotluse saab 

esitada töötukassa maakondlikus 
esinduses kohapeal, saata täidetud 
taotluse posti või e-postiga või esitada 
taotluse töötukassa portaali isetee-
ninduses http://www.tootukassa.ee . 
Töövõimetoetuse taotluse saab esitada 
koos töövõime hindamise taotlusega.

Puuet tuvastab ka edaspidi sotsiaal-
kindlustusamet. Töövõime hindamist 
ja puude tuvastamist võib taotleda 
koos. Sellisel juhul saab ühistaotluse 
esitada kas töötukassasse või sotsiaal-
kindlustusametisse. Samal ajal saab 
esitada taotluse ka töövõimetoetuse 
ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse 
määramiseks. Töövõime osas teeb 
otsuse töötukassa, puude raskusastme 
tuvastab sotsiaalkindlustusamet.

Lisainfo: https://www.tootukassa.
ee/toovoimereform 

eesti töötukassa

1. jaanuaril 2017 jõustus perehü-
vitiste seadus ja kaotas kehtivuse 
elatisabi seadus. Käivitus uus elatis-
abiskeem, millega tagatakse üksinda 
last kasvatava vanema lapsele iga-
kuine, kuni saja euro suurune elatis-
raha. Elatisabi maksmine ei vabasta 
elatisvõlglast tema kohustustest, vaid 
riik nõuab võlgnevuse kohustusi 
rikkunud vanemalt välja. 2015. aasta 
lõpu seisuga käis täitemenetlus enam 
kui 8000 elatisvõlgnikust vanema 
suhtes, kes olid oma lastele võlgu 14,5 
miljonit eurot. Uus skeem toob koh-
tumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka 

täitemenetlusaegse elatisabi. Kui va-
rasemalt maksis riik lapsele elatisabi 
kohtumenetluse alustamise korral, 
siis uue elatisabiskeemi järgi maksab 
riik elatisabi ka täitemenetluse ajal.

• Kohtumenetlusaegset elatisabi 
makstakse lapse vanemale või lapse 
seaduslikule esindajale, kes pöördub 
kohtusse, et nõuda lapsele elatist. Uue 
elatisabiskeemi kohaselt makstakse 
kohtumenetluse ajal elatisabi senise 
90 päeva asemel 150 päeva ning ela-
tisabi päevamäära asemel makstakse 
elatisabi 100 eurot kuus lapse kohta.

• Täitemenetlusaegset elatisabi 

makstakse lapse vanemale või lapse 
seaduslikule esindajale elatist välja-
mõistva kohtulahendi alusel. Täite-
menetlusaegse elatisabiga tagatakse 
lapsele igakuine ülalpidamine kuni 
100 euro ulatuses. See tähendab, et 
kui kohtuotsusega lapsele välja mõis-
tetud elatis on väiksem kui 100 eurot 
kuus, makstakse ka elatisabi vastavalt 
kohtuotsusega mõistetud summale. 
Kui välja mõistetud elatis on suurem 
kui 100 eurot kuus, maksab riik elatist 
100 euro ulatuses.

Arenduskeskus kogub ettevõtjate ideid

Viljandimaa Arenduskeskus kogub ettevõtjate ideid 
Piirkondliku konkurentsivõime tõstmise (PKT) meetme 
investeerimistoetuse uueks taotlusvooruks 2017 sügisel.

Sel sügisel on kavas avada EAS-s järjekorras teine 
rahataotlusvoor, kus toetatakse omavalitsuste, MTÜ-de ja 
ettevõtjate:

• ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu 
kaasajastamist ja selle loomist olemasolevate või uute 
tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;

• endiste militaar-, tööstus- ja põllumajandusobjektide 
maa-alade ettevalmistamist nende taaskasutuselevõtuks 
ettevõtluskeskkonna arendamise eesmärgil.

Juhul kui ettevõtjate arenguid:
a) piirab avaliku tugitaristu olukord (nt. halvad teeolud, 

probleemid vee, kanalisatsiooni ning sade- ja pinnaseveega, 
soov kasutada maagaasi või kaugkütet kohtades, kus see 
on mõistlik, elektrivõimsuse kättesaadavuse tagamine, 
üldkasutatavate sideteenuste kasutamise võimaldamine 
jmt.) või

b) te soovite teha kulutusi endiste militaar-, tööstus- ja 
põllumajandusobjektide maa-alade ettevalmistamiseks 
nende taaskasutuselevõtuks ettevõtluseks, siis saatke oma 
projekti esialgne kirjeldus 1. veebruariks 2017 Viljandimaa 
Arenduskeskuse e-posti aadressil kaarel.lehtsalu@
viljandimaa.ee või Viljandi maavalitsuse e-posti aadressil 
kaupo.kase@viljandi.maavalitsus.ee 

Täpsem info meetme kohta: http://www.eas.ee/teenus/
toostus-ja-ettevotlusalade-arendamine 

SA Viljandimaa Arenduskeskus toetab oma tegevusega 
ettevõtete, kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste 
arendustegevust ning algatab ja viib läbi piirkonnaüleseid 
projekte.

Kaarel Lehtsalu

 
Otsime ettevõttesse

 KAHTE SAELIINI 
OPERAATORIT

Vajame uude Söderhamni tehnoloogia baasil rajatavasse 
moodsasse saetööstusesse kahte operaatorit. Töö on 
arendav ja väljakutseid pakkuv.

Töökoht asub Karksi-Nuias.
Vajadusel renoveeritud korteri üüri võimalus.

Kandideerimiseks saatke palun oma CV aadressile 
textuur@textuur.ee .

AS Textuur on staažikas liimpuitkilbi tootja Karksi-
Nuias Viljandimaal, mis alustas oma tegevust 1995. 
aastal. Ettevõte on kiiresti arenenud ja uueks sihiks 
on kvaliteetse saematerjali väljalaske suurendamine.

Uut sotsiaalkindlustuses 2017. aastal

Elatisabi maksmise kord muutus

Hoidu ülekütmisest
Külmad ilmad sunnivad 

ahjusid, pliite ja kaminaid 
rohkem kütma. Kütmisel 
tuleks järgida põhimõtet 
– korraga vähem, aga sage-
damini. Ahju, pliidi ja ka-
mina läheduses ei tohi olla 
mööblit, vaipu, küttepuid, 
pappkarpe ja muid kergesti 
süttivaid esemeid. Hoolega 
peab jälgima, et siibrit ei 
suletaks liiga vara. Kui lisa-
soojuse saamiseks on vaja 
kasutada elektrilisi radiaa-
toreid või soojapuhureid, 

tuleb seda teha mõistlikult, 
et elektrisüsteemi mitte üle 
koormata. Soojapuhureid 
ja radiaatoreid ei tohi riide-
esemetega kinni katta.

Hoidu toas 
suitsetamisest

Külma ilma korral vee-
davad inimesed rohkem 
aega toas. Päästeamet pa-
neb südamele, et suitse-
tamine rõdul ja toas on 
eluohtlik, eriti kui seda teha 
voodis. Möödunud aasta 
jaanuaris 11 hukkunust 

pooled olid need, kes suit-
setasid voodis.

Hoidu lahtise tule 
kasutamisest torude 

sulatamisel
Korralikult soojustama-

ta torude jäätumine on 
sage probleem külmade 
saabumisel. Torustike kül-
mumise vältimiseks tuleb 
torustikud katta lisaiso-
latsiooniga. Mingil juhul 
ei tohi jäätunud torusid 
sulatada lahtise tulega, näi-
teks leeklambiga. Jäätunud 

torude sulatamiseks võiks 
kasutada soojakaableid 
või järelevalve all olevat 
soojapuhurit.

Kontrolli suitsuanduri 
korrasolekut

Elusid päästab ainult 
töökorras suitsuandur. 
Testi, kas sinu kodus olev 
suitsuandur töötab. Vaja-
dusel vaheta patarei ja pühi  
andurilt tolm.

Päästeamet

Päästeameti soovitused külmaks ajaks


