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Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati vääriliselt

24. veebruaril täitus Eesti Vabariigi väljakuulutamisest 99
aastat. Seda tähtsat sündmust
tähistati vääriliselt Virust
Võruni ja Kuressaarest Narvani. Aastapäevapidustused toimusid ka Mulgimaa
omavalitsustes, sealhulgas
Halliste vallas ja Mõisaküla
linnas.

HALLISTE rahvamajas
23. veebruari õhtul toimunud
kontsert-aktus algas Halliste
vallavolikogu esimehe Andres Rõigase traditsioonilise
ajalootunniga. Vallaelanikke
tervitas ja õnnitles pidupäeva
puhul Halliste vallavanem
Ene Maaten.
Järgnevalt tunnustasid vallavanem ja volikogu esimees
kauaaegset hinnatud perearsti Anne Ladvat Halliste
valla aukodaniku nimetuse
saamise puhul. Võimalust
tähtsa sündmuse puhul oma
head perearsti tänada kasutas
seejärel hulk saalis viibinuid.
Emotsionaalselt mõjuva ja
kauni kontserdi isamaalistest
lauludest andis Mulgi segakoor Kristjan Õmbluse juhatusel. Pärast viimasena kavas
olnud Hendrik Adamsoni sõnadele loodud Juhan Simmi
laulu „Mulgimaale“ plaksutas
publik koorilt välja ka kaks
lisapala. Üheks neist oli vastse aukodaniku Anne Ladva
soovil Juhan Liivi sõnadele
loodud Peep Sarapiku laul
„Ta lendab mesipuu poole“.
Mõned eakad kuulajad olid
kontserdist pisarateni liigutatud. Avaldati tunnustust,
et noor dirigent on lühikese
ajaga suutnud kujundada
arvuka koosseisuga heatasemelise koori.
Peale kontserti palus rahvamaja juhataja Laine Pedaja kõiki kringlit ja kohvi
maitsma.
UUE-KARISTE rahvamajas tähistati vabariigi aastapäeva 21. veebruari õhtupoolikul. Esmalt koguneti aga
kultuurimajas vastas pargis
asuvasse Mulgi külamuuseumisse. Muuseumi viimase
perioodi arengust andis seal
ülevaate selle perenaine Eda
Niin, tutvustades ühtlasi uuemaid väljapanekuid.
Muuseumist siirduti rahvamajja. Sealses kaminasaalis
oli välja pandud ülevaatlik
raamatunäitus „99 aastat Ees-

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamisel Halliste rahvamajas andis kauni kontserdi Mulgi segakoor
Kristjan Õmbluse juhatusel.

ti Vabariiki“, suure saali seinu
täitis Hilve Koidla koostatud
mahukas huvitav fotonäitus
„Halliste vald tagasivaates“.
Saali laval lipualusel olid
kõrvuti Eesti ja Halliste valla
lipp, nende kõrval haljas okstevanik ja põlevad küünlad.
Saalis lauldi ühiselt Eesti
hümni. Peolaudades istet
võtnud hulka koosviibinuid
tervitas meie riigi sünnipäeva
puhul Halliste vallavanem
Ene Maaten, seejärel õnnitleti vastastikku üksteist.
Klubi 60+ liige Hilve Koidla
luges ette laulja ning esseisti
Marek Sadama tuumakaid
mõtteid Eestimaast, mis nii
nagu iluaed vajab pidevalt
meie kõigi pühendumust ja
hoolt. Käesolevate ridade
autor esitas kitarri saatel kaks
omaloomingulist isamaalist
laulu, ühe neist Jaak Kõdari
mulgikeelsetele sõnadele.

Külalisena pidas huvitava
ajalootunni Abja muuseumi
kuraator Rein Mägi. Oma
Oma ettekandes andis ta
huvitava ülevaate Uue-Kariste kandist pärit eelnevate
aastakümnete tuntumatest
isikutest. Tuntud mälumängurina korraldas Rein Mägi
järgnevalt põneva Mulgimaa-teemalise viktoriini.
Küsimustele õieti vastanud
said auhinnaks valla sümboolikaga meene.
Klubi 60+ poolt tänati
möödunud aasta tubli töö
eest Uue-Kariste rahvamaja
juhatajat ja klubi üht eestvedajat Ivi Alpi. Põgusa leinaseisakuga mälestati viimasel
ajal endi keskelt jäädavalt
lahkunuid. Pärast pidulikku
osa mängis tantsuks kohalik
kapell Ukaas, mida juhendab
Eha Lihtne.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval süütasid mälestusküünla Mõisaküla
kalmistul puhkavate Vabadusristi kavaleride Märt Orumetsa ja Hans
Harjakase kalmul (paremalt) Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg,
muuseumi juhataja Anu Laarmann ja volikogu aseesimees Arvo
Pede. Sündmuse jäädvustas videooperaator Uno Tisler.

ÕISUS kogunes ligemale
poolsada inimest 24. veebruari hommikul endises mõisasüdames asuva Vabadussõjas langenute mälestuskivi
juurde. Monumendi ette
olid asetatud põlevad küünlad, lillekimbud ja väikesed
sinimustvalged lipud. Kodumaast ja kodust laulsid
Õisu lasteaia lapsed õpetaja
Lilli Sihti juhendamisel, käes
sinised, mustad ja valged
õhupallid. Tänuks toredate
laulude esitamise eest kinkis Halliste vallavanem Ene
Maaten lasteaiaperele Mulgi
aabitsa.
Oma aastapäevasõnavõtus mälestuskivi juures kutsus Ene Maaten inimesi üles
hoidma oma meelt ja keelt,
kodupaika ja lapsi, sest Eesti
on tegelikult päris vahva paik,
kus elada.

MÕISAKÜLA kultuurimaja saalis kõlasid kontsert-aktusel 24. veebruaril isamaalised
puhkpillihelindid kohalikult
bigbändilt Iivo Hakkaja juhatusel. Püsti tõustes laulis
saalitäis rahvast ühiselt Eesti
hümni.
Tavaks saanud ajalootunnis
kõneles Mõisaküla muuseumi
juhataja Anu Laarmann seekord uut ja huvitavat kahe
Mõisaküla kalmistul puhkava Vabadusristi kavaleri
– Hans Harjakase ja Märt
Orumetsa elukäigust. Pärast
aktust väljasõidul kalmistule süüdati nende haudadel
mälestusküünlad. Küünlad
süütasid Kaitseliidu Sakala
maleva Karksi malevkonna
pealik Mõisaküla linnapea
Ervin Tamberg ja kaitseliitlane Mõisaküla linnavolikogu
aseesimees Arvo Pede.
„Inimese jaoks on 99 aastat
auväärne iga, aga mitte riigi
jaoks – meie riik on veel noor!“
tõdes oma aastapäevasõnavõtus linnapea Ervin Tamberg.
Ühtlasi kutsus ta kõiki kaaslinlasi oma isikliku väikese
panuse andmisega üles meie
riiki paremaks ja tugevamaks
muutma. „Palju-palju õnne
teile kõigile, sest vabariigi aastapäev on ju meie kõigi ühine
sünnipäev!“ soovis ta.
Aasta jooksul oma saavutustega enam silma paistnud
isikuid peeti aktusel dušihelide saatel meeles linna
tänukirja ja lilleõiega. Nendeks on: Eesti 2016. aasta
juunioride meistrivõistlustel
hõbe- ja noorte meistrivõistlustel pronksmedali teeninud
Karl-Robert Karpa, noorte
MV-l kuldmedali võitnud

Kris Elblaus ning pronksmedali pälvinud Norman-Erik
Linnas ja Iti-Marii Varik, Mõisaküla kammerkoori Kungla
dirigent, Viljandimaa 2016.
aasta rahvakultuuri auhinna
laureaat Kadi Kask, Viljandimaa 2016. aasta noorsootöötajaks nimetatud Kaja Õigus,
rahvusvahelise akordionimuusika festivali solistide kategooria võitja Helari Tehver,
spordisündmuse „Mõisaküla
fight 2016“ peakorraldaja
Henri Helemäe, punnvõrride
kestvussõidu ...sarja „Mõisaküla võrr 2016“ korraldaja
Ilmar Kuusk, Eesti 2016. aasta
MV-l käsipallis spordiklubi
HC Viljandi koosseisus hõbeja karikavõistlustel pronksmedali pälvinud Rasmus Ots,
Ott Varik ja Mikk Varik, igakülgse ja suure panuse eest
Mõisaküla linna arengusse
Mirjam Järve, koos Mõisaküla
linna vabatahtlike päästjatega
märkimisväärselt linna päästeala arengusse panustanud
Päästeteenistuse medali saaja
Ervin Tamberg, ETV saate
„Suvenaabrid“ salvestuse ja
Eesti-Läti piirilaada korraldaja
Laine Pedaja, tõlk Uno Tisler
ja telesaate „Suvenaabrid“
salvestusel edukalt esinenud Mõisaküla kammerkoor
Kungla (dirigent Kadi Kask,
abidirigent Kertu Kukka).
Aktusele järgnenud
pidupäevakontserdis esinesid
meeleolukalt Iivo Hakkaja
bigbänd, kammerkoor Kungla
ja akordionist Helari Tehver.
Kõige lõpuks palus Laine
Pedaja kõiki osa saama tordija kohvilaual pakutust.
Meelis Sõerd

Õisu endises mõisasüdames Vabadussõjas langenute mälestuskivi juures kõlas Eesti Vabariigi 99. aastapäeval tublide Õisu lasteaialaste reibas laul.
Fotod: Meelis Sõerd
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
16. II 2017 toimunud istungil:
• võeti peale teist lugemist vastu Halliste valla 2017. aasta
eelarve;
• tehti otsus taotluse esitamise kohta lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse
saamiseks.
Halliste vallavalitsus
14. II 2017 toimunud istungil:
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes.
17. II 2017 toimunud istungil:
• otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange Halliste
ühistegevuse hoone rekonstrueerimise II etapi ehitustööde
tegemiseks.
1. III 2017 toimunud istungil:
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• otsustati tugiteenuse osutamine raske ja sügava puudega
lastele;
• lahendati eraisikute avaldusi jäätmekäitluse küsimustes.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
16. III 2017 toimunud istungil:
• toimus Mõisaküla linna 2017. aasta eelarve eelnõu teine
lugemine;
• võeti vastu otsus „Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse
saamiseks“;
• arutati koduteenuste osutamisega seonduvat Mõisaküla linnas;
• kinnitati Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2017-2030;
• otsustati, et Mõisaküla linnavalitsus garanteerib Pärnu tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise maksumusega
74 477 €;
• otsustati, et Mõisaküla linn osaleb sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt väljakuulutatud keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammi esitatavas projektis
„Mõisaküla linna ÜVK torustike ehitamise I etapp“. Otsustati
garanteerida projektiheakskiitmisel ja finantseerimisel omafinantseeringu osalus linna eelarvest summas kuni 191 780 €.
Otsustati projekti heakskiitmisel anda üle Abja Elamu OÜ-le
ehitatavad Mõisaküla linna vee- ja kanalisatsioonitrassid;
• otsustati lubada Mõisaküla linnavalitsusel võtta rahalisi kohustusi jooksva aasta eelarves ja korraldada 2017. aastal riigihange
Mõisaküla kultuurimaja rekonstrueerimiseks maksumusega
kuni 250 000 €.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
9. II 2017 toimunud istungil:
• otsustati määrata ja maksta välja veebruarikuu vajaduspõhine
peretoetus 10 perele kokku summas 630 €;
• lahendati hoolduse ja sotsiaaltoetuste maksmisega seotud
avaldusi;
• otsustati korraldada avalik konkurss Mõisaküla noortekeskuse
juhataja ametikohale;
• lahendati korraldatud jäätmekäitlusega seotud avaldusi;
• kehtestati Mõisaküla hoolekandekeskuse kasutuses oleva
väikebussi kasutamistasuks sõitude eest, mis ei ole seotud linna
poolt avaliku sotsiaalteenuse osutamisega, 0,25 senti/km.
21. II 2017 toimunud istungil
• otsustati määrata ja maksta välja veebruarikuu toimetulekutoetused 10 taotlejale kokku summas 2388,21 €;
• otsustati korraldada riigihange Mõisaküla kultuurimaja rekonstrueerimiseks ja moodustada riigihanke komisjon koosseisus: Ervin Tamberg, Mirjam Järve ja Margit Usin;
• kinnitati Mõisaküla noortekeskuse juhataja ametikoha
konkursi tulemused ning kinnitati noortekeskuse juhatajaks
tähtajatu töölepingu alusel Kaja Õigus.
27. II 2017 toimunud istungil
• anti Maanteeametile volitused Mõisaküla linna Pärnu tänava
vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise hanke korraldamiseks.
8. III 2017 toimunud istungil:
• otsustati määrata ja maksta välja märtsikuu vajaduspõhine
peretoetus 8 perele kokku summas 540 €;
• seoses teede kandevõime vähenemisega kehtestati ajutine
liikluspiirang ja keelati Mõisaküla linnas Karjamaa, Koidu ja
Soo tänaval üle 8-tonnise registrimassiga veokite liikumine
kuni keeldu muutva õigusakti vastuvõtmiseni;
• eraldati MTÜ-le Spordiselts Ülo 130 € toetust tõstevõistlustel
osalemiseks.

Halliste valla aukodanikuks
nimetati perearst Anne Ladva
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamise kontsertaktusel Halliste rahvamajas anti üle Halliste valla
aukodaniku hõbemedaljon
koos aukirja ja lilledega
kauaaegsele Abja-Paluoja
perearstikeskuse perearstile
Anne Ladvale.

Anne Ladva nimetati
Halliste valla aukodanikuks
pühendunud ja südamega
tehtud töö eest vallavolikogu 6. jaanuari 2017. aasta
otsusega. Ettepaneku selleks
tegi Uue-Kariste rahvamajas
tegutsev Halliste valla eakate
klubi 60+.
Vallavolikogule tehtud ettepanekus tõdetakse, et Anne
Ladva on vääriline kandma
Halliste valla aukodaniku
nimetust, kuna on kogu oma
elu pühendanud abivajavate
inimeste aitamisele. Tartust,
kus ta töötas tunnustatud
arstina, tuli ta tööle AbjaPaluoja haiglasse sellepärast,
et elada isakodus ja aidata
haigeid vanemaid. Koos oma
lastega kasvatas Anne Ladva
üles ka õnnetuses hukkunud
õe lapsed.
Anne Ladva on olnud
mitme koosseisu ajal Halliste
vallavolikogu ja selle sotsiaalkomisjoni liige. Kauaaegse
Kulla küla elanikuna tunneb

Halliste valla aukodaniku nimetuse pälvis tänavu kauaaegne perearst Anne Ladva (pildil vasakul). Pika
õnnitlejaterivi eesotsas Eesti Vabariigi aastapäeva-aktusel Halliste rahvamajas olid sel puhul Halliste
vallavanem Ene Maaten ja vallavolikogu esimees Andres Rõigas.
Foto: Meelis Sõerd.

ta hästi valla elanikke ja on
aidanud paljudel haigetel
ning puudust kannatavatel
inimestel oma eluga toime
tulla. Et pühenduda veelgi rohkem perearstitööle ja
anda kvaliteetset arstiabi
piirkonna elanikele, otsustas ta juba mõni aeg tagasi
taandada end vallavolikogu
liikme kohalt.
Aastapäevaaktusel Halliste rahvamajas andsid värskele valla aukodanikule graveeringuga hõbemedaljoni,
aukirja ja lilled saalitäie rahva

112
• Lõuna päästekeskuse ja raadio Ring FM koostöös valmib
iga nädala teisipäevaks saade „Päästeminutid“, kus räägitakse
nädala Lõuna-Eesti tõsisematest päästesündmustest ning ühel
pääste- või ennetusalasel teemal. „ Päästeminutite“ saade kõlab
Lõuna-Eesti kuulajatele raadio Ring FM eetris sagedustel 104,7
ja 101,7 igal teisipäeval kell 11.30. Saateid saab järelkuulata
päästeameti kodulehe uudisterubriigist aadressil https://www.
rescue.ee/et/paasteamet/uudised/index.html.
• 24. veebruaril kella 18.51 ajal põles Abja-Paluoja linnas
Viljandi teel elumaja korstnas tahm, nii et korstnast ulatus leek
ja lendas sädemeid välja. Ruumides imbus siibrite vahelt tuppa
suitsu. Päästjad kustutasid põlengu pulberkustuti ja soola abil
ning andsid elanikule korralduse kiiremas korras korstnapühkija kutsuda. Päästjad juhtisid tähelepanu, et korstent tuleb
pühkida vähemalt kord aastas või nii tihedalt, et see väldiks
tahmapõlengud.
• 7. märtsil kell 1.09 teatati, et Halliste vallas Päigiste külas juhtus
sõiduautoga liiklusõnnetus ning naisterahvas on avariilise auto
vahel kinni. Päästjad kergitasid pneumaatiliste tõstepatjadega
autot, kannatanu saadi kätte ning anti üle kiirabi hoole alla.
• 9. märtsil kella 21.54 ajal põles Mõisakülas Raudtee tn välikäimla, mille elanikud, kelle seas kohalikud vabatahtlikud
päästjad, kustutasid.
Lõuna päästekeskus

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

MÄLESTAME
ALAR JÕEPERE
30.VII 1956 – 8. II 2017

MARGUS TATAR
25.VIII 1963 – 23. II 2017

LINDA LEPPIK
4. X 1924 – 8. III 2017

Halliste vallavalitsus

kestva aplausi saatel üle Halliste vallavanem Ene Maaten
ja vallavolikogu esimees Andres Rõigas. Oma armastatud
perearsti kallistuste, soojade
tänusõnade ning lilledega
õnnitleda soovinud inimestest moodustus saalis seejärel
pikk järjekord. Anne Ladva
omalt poolt tänas lõpuks
südamest neid kõiki.
Seoses Halliste valla ühinemisega tänavu oktoobris
moodustatava Mulgi valla
koosseisu, jääb Anne Ladva
ühtlasi viimasena Halliste

valla aukodanikuks saanud
inimeseks. Varasematel aastatel on Halliste valla aukodaniku tiitli pälvinud Kalev
Raave (2001), Silvi Saar (2002),
Vello Aus (2003), Aino Nugis
(2004), Hilja Sakk (2005),
Ene Staalfeldt (2006), Edgar
Puidet (2007), Toomas Külvet
(2008), Helbe Karp (2009),
Heiki Alp (2010), Eevi Allik
(2011), Ivi Alp (2014) ja Ago
Libek (2016).
Meelis Sõerd

EELK HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS
Pühapäeval, 26. märtsil kell 14 käärkambris
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Paastuaja 4. pühapäev - ELULEIB
Teenib praost Marko Tiitus

Pühapäeval, 9. aprillil kell 14 käärkambris
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Palmipuudepüha – AUKUNINGA ALANDUSTEE
Teenib praost Marko Tiitus

Reedel, 14. aprillil kell 14 käärkambris
SUURE REEDE SÕNA- JA PALVETEENISTUS
JUMALA TALL
Teenib õpetaja emeeritus Villu Jürjo

Pühapäeval, 16. aprillil kell 14 kirikus
ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUS
ARMULAUAGA
Kristus on surnuist üles tõusnud!
Teenib õpetaja emeeritus Villu Jürjo

Pühapäeval, 23. aprillil kell 14 kirikus
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Ülestõusmisaja 2. pühapäev –
ÜLESTÕUSNU TUNNISTAJAD
Teenib õpetaja emeeritus Villu Jürjo
Koguduse õpetaja: praost Marko Tiitus, tel 5341 3394,
marko.tiitus@eelk.ee.
Kui soovid ristimist, leeritamist, matust, pihti, eestpalvet või
vaimulikku nõu, siis helista ja lepime kokku aja kohtumiseks.
Juhatuse esimees: Made Kotkas, tel 5661 6797
Kiriku perenaine: Aita Laks, tel 564 8433
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Klubi 60+ külastas sõpru Lätis
Uue-Kariste rahvamajas tegutsev klubi 60+ osales koos
Abja tantsumemmedega
veebruari viimasel laupäeval
külalistena Lätis oma sõprusühenduse – Kööna rahvamaja folkloorirühma Dzine 15.
aastapäeva tähistamisel.

Folkloorirühm Dzine
(Säde) pidas seekord sünnipäevapidu mitte oma väikestes tagasihoidlikes ruumides
vanas Kööna rahvamajas,
vaid kümmekond kilomeet- Uuekaristelaste tervituse folkloorirühmale Dzine Lätimaalt Köönast andis
rit Ruhjast Riia poole jääva nende sünnipäevapeol Naukšenis läti keeles edasi Leili Tšernõšova (esiplaanil).
Foto: Meelis Sõerd.
Naukšeni hoopis tänapäeVõlgu ei jäänud ka uuekavasema kultuurimaja avaras ka mitmed Ruhja piirkonna
saalis. Bussisõit Abjast Nauk- laulu-, rahvatantsu- ja rah- ristelased – klubi 60+ kapelli
šenisse asfaltteed mööda Lilli vamuusikarühmad. Sünni- poolt tervituseks läti keeles
kaudu kestis kolmveerand- päevalapsed ise rõõmustasid esitatud läti rahvalaule laulis
tunni. Ruhjas jäi aega ka külalisi Mulgimaalt muuseas meelsasti kaasa terve saal.
tunniseks vahepeatuseks, et endi esitatud ilusa eestikeelse Sooja aplausi teenisid oma
bussitäis eestlasi saaks seal- koduteemalise lauluga. Lisaks toredate tantsudega ka Meeolid trükitud laululehtedel lespea tantsumemmed, kelle
seid kauplusi külastada.
Lisaks mulkidele olid Dzi- ühislaulmiseks kõrvuti „Vil- tervituse luges ette läti keele
ne aastapäevapeol sünnipäe- jandi paadimehe“ („Gaujas ja kultuuri huviline Abja pevalapsi oma kaunite etteas- laivinieks“) sõnad nii eesti kui rearst Ürjo Mälksoo.
Mitmetunniseks kujunetetega tervitamas mõistagi läti keeles.

nud aastapäevapidu Naukšenis lõppes võõrustajate poolse
lahke kostitamisega peolauas
ja ühiste laulumängudega
sõprusringis saalipõrandal.
Klubi 60+ viis dzinelastele kingituseks kaasa suureformaadilise raamitud foto,
millel mõlemad rühmad on
jäädvustatud möödunud
kevadel Uue-Kariste rahvamajas tehtud ühispildil.
Kingituse üleandjaks ja õnnitlussõnade lausujaks oli
kolmkümmend aastat Lätimaal elanud 60+ juhatuse
liige Leili Tšernõšova.
Klubi 60+ ja folkloorirühma Dzine sõprussuhted
on nüüdseks kestnud kaks
aastat. Köönalased olid esmakordselt Uue-Karistes 2015.
aasta kevadel naljakuud tähistamas. Sama aasta novembris
käis 60+ külas Köönas, kus
läti rahvakommete kohaselt
tähistati mardipäeva.
Meelis Sõerd

Uue-Karistes tähistati naistepäeva

Klubi 60+ tähistas UueKariste rahvamajas 8. märtsil
rõõmsatujuliselt rahvusvahelist naistepäeva.
Saali peolaudadesse palutud päevakangelasi tervitas sooja sõnavõtuga klubi juhatuse liige Heiki Alp
ning kahe omaloomingulise
lauluga kitarri saatel Meelis
Sõerd. Seejärel sai iga õrnema
soo esindaja meestelt paelaga seotud roosikimbu koos
kallistusega.

Humoorikaid päevakohaseid lavasketše esitasid klubi
60+ liikmed Maimu Laas ja
Hilve Koidla. Lõbusaid seltskondlikke mänge korraldas
külalisena Karksi valla kultuurikeskuse töötaja Leana
Liivson. Vahelduseks tantsiti oma maja kapelli Ukaas
muusika saatel. Tavakohaselt
peeti lilleõie ja õnnesoovidega meeles klubi hiljutisi
sünnipäevalapsi.

Kõik naistepäevapeo õnnestumisele kaasa aidanud
korraldustoimkonna liikmed
pälvisid tänu rahvamaja juhatajalt Ivi Albilt.
Klubi 60+ juhatuse liige
Leili Tšernõšova kutsus kõiki
taas Uue-Karistesse klubiõhtule 18. aprillil kell 18, tähistamaks lihavõttepühi. Vahepeal
on kavas käia veel etendusel
uues Ugala teatrimajas.

Meelis Sõerd

Linnamäel lasti vastlaliugu
Mõisakülas lasti tänavusel vastlapäeval kelguliugu
lume- ja jääkirmega kaetud
Linnamäe pooleldi haljendavatel nõlvadel.

Viimaste aastate soojad
lumevaesed talved on saanud
Mõisakülas nagu mujalgi
Mulgimaal vastlapäevade
korraldamisel tõsiseks probleemiks. Tunamullu jagus
Mõisakülas lund siiski sedavõrd, et lastele sai linna
vahel hobustega kuljuste

kõlinal ehtsat saanisõitugi
teha. Möödunud aastal oli
aga maapind vaid kerge lumekirme all ja nii korraldati
sootuks motovastlad: kultuurimaja ümbruses sõidutati
põngerjaid mootorratta külgkorvis ja tehti veoautokastis
seikluslik sõit läbi linna Läti
piirile ja nüüd Linnamäeks
nimetatava pinnasega kaetud
endise prügimäe harjale.
Tänavu võtsid linna kultuurikomisjon, kultuurimaja,
kool ning lasteaed ühel nõul

vastu julge otsuse taas Linnamäele ehtsat vastlasõitu tegema minna. Seda poolpaljale
maale ja vesisele ilmale vaatamata. Plastkelgud kaasas,
lasteaia- ja koolilapsed koos
õpetajate ja koolitöötajatega
sammud ennelõunal mäe
poole seadsidki.
Mäekülge katnud lume- ja
jäälaikudel libisedes kogusid
laste kelgud päris korraliku
hoo ja kandusid kaugele alla
orgu. Nii jagus vastlarõõmu
uljast liulaskmisest väikes-

Tsirkus käis taas lõbustamas
Nii nagu sügisel novembris,
said paljud Mulgimaa lapsed
koos vanematega ka veebruari keskel rõõmsa elamuse
Mõisakülas ja Hallistes toimunud tsirkuseetendustest.

Novembris oli Mulgimaal
külas väike tsirkusetrupp
Leedumaalt Ukmerge linnast. Ligi pooleteisetunnised
etendused Mõisaküla kultuurimajas ja Halliste rahvamajas läksid täissaalile. Nalja
tegid klounid, kaasates oma
žongleerimisse ja vigurdamisse lapsi ja täiskasvanuid
ka saalist publiku seast. Oma
oskusi näitasid akrobaadid
ja mustkunstnikud. Ei puudunud ka tuleneelaja. Melu
ja aplausi artistidele jagus
kuhjaga.

Novembrikuisel tsirkuseetendusel Mõisakülas (pildil) ja Hallistes
said julgemad lapsed ka suurt madu silitada.
Foto: Meelis Sõerd.

Kuna kava nimetuseks
oli „Loomade planeet“, tegid
südame soojaks ja pakkusid
rõõmu kassid ja koerad, hüpates läbi rõnga, veeretades
ratast, sõites mänguauto kastis jne. Suurimaks elamuse

pakkujaks oli pikk püüton,
keda tema perenaine enda
õlgadel hoides ja saalis ringi
käies elevil publikul ka katsuda lasi. Väikese tasu eest
said lapsed pärast etendust
end hiigelmao kõrval ka
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KÜSIMUS-VASTUS

Foto: Meelis Sõerd.
Mulgi külamuuseumi perenaine Eda Niin (pildil) pani üles näituse Mulgimaa
kunstniku Eevi Hulkko tehtud endise Kosksilla kooli logokavanditest.

Mulgi külamuuseum ootab huvilisi
Mida pakub külastajatele Mulgi külamuuseum, mis asub UueKariste pargis rahvamaja kõrval omaaegses mõisa antvärkide majas,
muuseumitöötaja Eda Niin?
Käesoleval ajal moodustavad Mulgi külamuuseumi püsinäituse
olulise osa Uue-Kariste piirkonna taludest saadud esemed ja Kosksilla
kooli (1810–2008) ajalugu tutvustav väljapanek. Vaadata saab kooli
vilistlase Evi Hulkko näitust „Kosksilla kooli logod“.
Raamatunäitus tutvustab teoseid, mis on saadetud Torontos
elanud Mulkide Seltsi liikme Paul Juttuse poolt 1990. aastal UueKariste raamatukogule. Paul Juttus oli kodukandi patrioot ja püüab
hoida Uue-Kariste rahvamaja ideeliste ehitajate Ervin Juttuse, Karl
Albi ja Voldemar P. Arge mälestust. Näitusel saab tutvuda välismaal
kirjastatud vanema eesti klassika ja pagulaskirjandusega. Näha
saab mitmeid rariteete, näiteks Marie Underi allkirjaga luulekogu
„Ääremail“. Uuenenud on ka ekspositsioon mõisapargis asuvas
vanas aidas. Annetuste abil on täienenud muuseumi kogud, mille
eest tänan siinkohal kõiki annetajad ja abistajaid.
Esmakordselt osaleb Mulgi külamuuseum tänavu ka üleriigilises
muuseumiöö ettevõtmises. Muuseumiöö „Öös on mänge“ toimub
meie muuseumis juba 19. mail.
Muuseumi saab külastada etteteatamisega telefonil 520 4205 või
e-postiaadressil eda.niin@mail.ee .

Mõisaküla käsitöötoas tehakse juba
ettevalmistusi suveks
Lõbusaid monosketše esitas
etleja Maimu Laas.
Foto: Meelis Sõerd.

tele kelgutajatele terveks
tunniks. Lisaks mängiti mäeharjal õpetajate juhatusel ka
vastlatega seotud sportlikke
ühismänge. Seejärel seati
sammud üheskoos taas koolimaja poole, kus sööklas lasti
toreda vastlapäeva lõpuks
hea maitsta hernesupil ja
vastlakuklitel.
Meelis Sõerd

pildile jäädvustada.
Nüüd veebruari keskel
olid Mõisaküla kultuurimajas ja Halliste rahvamajas
külas tsirkuseartistid Lätist. Tunni aja jooksul sai
saalitäis lapsi kaasa elada
interaktiivsele koomilisele
etendusele „Tsirkuse maagia“. Taas avanes artisti poolt
väljavalitud õnnelikel publiku seast ka võimalus osaleda
mustkunstniku trikitamises.
Lisaks sai näha tsirkusekoera
akrobaatilisi oskusi, kuulata
klaaspokaale instrumentidena kasutades välja võlutud
kauneid muusikapalu ja lõpuks jälgida nõiduslikku interaktiivset valgusemängu.
Tsirkus sai selleks korraks
taas läbi – elagu tsirkus!
Meelis Sõerd

Möödunud aasta novembri lõpul kodanikupäeval pälvis Mõisaküla käsitöötoas tegutsev MTÜ Käetöö Koid Viljandis maakondliku tunnustuse käsitööalaste õpitubade korraldamise eest. Kuidas
kulges näputöömeistrite aastavahetus ja millega olete tegelenud
talvekuudel, MTÜ Käetöö Koid juhatuse liige Juta Jalakas?
MTÜ Käetöö Koid, mis moodustati viis aastat tagasi 2011. aasta
lõpul, on välja kasvanud toona Abjas tegutsenud puudeinimeste
käsitöörühmast. Seetõttu on loomulik, et teeme Abja piirkonna
käsitöötegijatega, kes nüüdseks on enamuses koondunud MTÜ-sse
Mulgi Ukuvakk, võimalust mööda koostööd ka praegu.
Eelmiste õulude eel paluski MTÜ Mulgi Ukuvakk meid osalema
mitmel päeval toimunud kohaliku käsitöömüügil. Esinduslik laialdase tootevalikuga väljamüük toimus Abja Tarbijate Ühistu suures
Abja Konsumi kaupluses, mille avarasse ostusaali meie müügilauad
ees seina ääres lahedalt ära mahtusid. Kaupluse heameeleks valmistasime neile omalt poolt müügipäevadel vastutasuks toredad
jõulukaunistused.
Kohaliku käsitöö vastu ilmutasid kauplusekülastajad elavat
huvi. Osteti kootud kindaid ja sokke, kangastelgedel kootud kauneid kaltsuvaipu jm. Käetöö Koide toodetest olid kõige nõutavamad
naiste valged maavillased sokid.
Tänavu jaanuaris tegelesime käsitöötoas põhiliselt paberpunutiste valmistamise ja õmblemisega. Veebruaris aga valmistasime
vaselisi ehk metallist ja lõngast ehteid, mida nimetatakse vaselisteks.
Meie vaselised olid mulgipärased, tegime need pärlitest, lõngast ja
vanadest metallkäevõrudest. Need kavatseme panna müüki tänavu
suvel endises Mõisaküla piiripunktis ja linnavahel korraldataval
teisel Eesti-Läti ühisel piirilaadal, mis mullu esimeset korda toimudes kujunes üle ootuste rahvarohkeks.
Esimesel märtsikuisel õpipäeval valmistasime käsitöötoas taas
paberist punutisi. Teisel korral õppisime aga rumeenia pitsi valmistamist. Rumenia pits kujutab endast paelapitsi, mida kasutatakse
näiteks kraede ja pruutkleitide kaunistustena. Meie proovime neid
teha ikka mulgipärastena – musta ja punast värvitooni kasutades.
Huvilised saavad meie tehtud pitse näha ja ehk ka osta suvel korraldatavate Mõisaküla 30. kodukandipäevade näitusel. Seal pannakse
välja ka õlimaalid, mis valmivad praegu käsitöötoas. Õlimaalide
autoriteks on mitu andekat täiskasvanut ja ka üks laps.
Käsitöötegijad käivad koolimaja allkorrusel asuvas käsitöötoas
koos kaks korda kuus kolmapäeviti kella 11-14-ni. Sama päeva
pärastlõunal kogunevad ka õlimaalijad.
MTÜ Käetöö Koid osutab lisaks ka mõningaid käsitööteenuseid.
Meie poole tasub pöörduda, kui kellelgi on näiteks vaja parandada
või vahetada katkine jope- või püksilukk, kleiti lühemaks teha jmt.
Pakume eelneval kokkuleppel ka overlok-õmbluse teenust. Kui
oskame, anname küsijaile ka soovitud käsitööalast nõu.
Ootame enda hulka endiselt uusi käsitööhuvilisi.
Küsitlenud
Meelis Sõerd
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OMAVALITSUSKROONIKAT
Abja Vallavalitsus:
09.02.2017
1. Arutati maaküsimusi.
2. Abja vallavalitsusele anti ehitusluba lammutamiseks.
3. Anti eraisikule ehitise kasutusluba.
4. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
5. Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi.
6. määrati kolmeks aastaks OÜ Abja Elamu juhatuse liikmed.
22.02.2017
1. Otsustati valla tunnustusavalduste saajad.
2. Anti ehitusluba Kirsi ja Aia tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks.
3. Arutati sotsiaalküsimusi.
4. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.
07.03.2017
1. Määrati maaüksustele nimed ja sihtotstarve.
2. Otsustati Abja valla õpilasmaleva korraldamine 2017. aasta suvel.
3. Arutati sotsiaalküsimusi.
4. Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi.
5. Arutati korraldatud jäätmeveoga seonduvaid küsimusi.

Abja VallaVOLIKOGUS:
22.02.2017
1. Võeti vastu otsus rahaliste vahendite jäägi jaotuse kohta.
2. Anti vallavalitsusele luba laenu võtmiseks.
3. Võeti vastu Abja valla 2017. aasta eelarve.
4. Vallavolikogu andis nõusoleku Abja Vallavalitsusele toetada valla
eelarvelistest vahenditest MTÜd Abja Spordiklubi projekti „Abja
Skatepark“ elluviimist kaasfinantseeringuga.
5. Võeti vastu otsus taotluse esitamiseks lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks.
6.Võeti vastu tugiisiku teenuse osutamise kord.
7. Anti kooskõlastus Mõisaküla Linnavolikogu 16.02.2017 otsusele
nr 7 „Mõisaküla linna osalemine projektis“ Mõisaküla linna ÜVK
torustike ehitamise I etapp“ .
8. Muudeti Abja Vallavolikogu 23.09.2010 otsust nr 44 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ ja Abja Vallavolikogu 26.05.2016 otsust
nr 97 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“
9. Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan.
10. Kinnitati vallavanema puhkuse ajakava.
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

Märtsiküüditamine
25. märtsil 2017. a möödub 68 aastat Eesti rahva
vastu pandud räigeimast kuriteost. Oma kodust viidi
vägivaldselt rohkem kui 20 000 inimest suure Nõukogude Liidu avarustesse.
Saame ühiselt kokku 25. märtsi hommikul kell
11.00 Tiigi tänaval Kuga kaupluse juures ja süütame
küünlad nende mälestuseks, kes iial ei naasnud oma
sünnimaale.
Andres Räägel

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus on jääv...

MÄLESTAME
LINDA KIIN 		

23.01.1926–02.03.2017

LINDA PÕDER

17.10.1940–02.03.2017

LEONORA BUROKIS 30.04.1924–08.03.2017
HELMUT NAEL

21.05.1935–08.03.2017

VAIKI VAHTER

23.10.1933–09.03.2017

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva ning
Abja-Paluoja linna ja Abja valla
25. aastapäeva tähistamine
Nii riigi kui ka kohaliku
omavalitsuse aastapäevade
tähistamine algas traditsiooniks kujunenud hommikukohvi ja filmivaatamisega.
Selleks aastaks valmis Laine
Lindvesti käe all linalugu
„Enno Liiber – tuletõrjest
päästeni“, mis avas filmi
peategelase just läbi tema
panuse kohaliku päästeameti
arengusse.
Käesoleva laste- ja noorteaasta puhul sisustasid
kontsert-aktuse kultuuripoole esinejad Abja gümnaasiumist ja Abja muusikakoolist: instrumentalistid
Romet Gregory Subi, Kristjan
Lääts, muusikakooli eelkassi
õpilased, solistid Raimo Varik
ja Kuldar Kask ning noorteansamblitesse koondunud Janek-Jürgen Tammai,
Kaspar Teorein, Romet Gregory Subi, Ekke Rahu, Marianne Liis Oissar, Katerina
Agafonova, Grethel Seegel,
Helari Tehver ja Merili Kask
flöödil. Aitäh nende õpetajatele ilusate muusikapalade
ettevalmistamise eest: Ruth
Mõttus, Ants Lääts, Olev
Raal, Kadi Kask, Endel Purju.
Aastapäevakõnedes tõid
nii volikogu esimees Villu
Võsa kui ka vallavanem Peeter Rahnel välja Abja vallas
saavutatu, mille üle võime
uhked olla, kuid mööda ei
pääsenud ka ühinemisteemadest. Lähitulevikku vaatasid aga mõlemad positiivselt.
Abja Vallavalituse otsusel
tunnustati 2016. aasta parimaid kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonnas:
tänukiri ja valla auraamatusse kandmine pikaajalise
kohusetundliku panuse eest
Abja gümnaasiumi arengus-

Vallavanema käepigistuse, tänukirja ja preemia saab Abja valla 2016 parim meessportlane Kristo Subi

Tänukiri tublide tulemuste eest saalijalgpallis – Tanel
Tverdohleb, Teemo Toomsalu, Simo Astel, Rait Sõmer,
Marko Tenno, Kevin Pallandi,
Madis Sukk.
Tänukiri tublide tulemuste eest rahvastepallis:
Kerli Kask, Kerttu Marjaana
Kortesmaa, Laura Adamson,
Meril Koha, Ursula Kask,
Emily Lapun, Kendra Kallisto, Elyse Järvelaht, Urmet
Sikka, Urmo Sikka, Kristofer
Voodla, Ekke Rahu, Rainis
Raudam, Kermo Kaasiku,
Fotod: Lauri Sepp Miko Reimann, Gregor KaaTänukirjad said ka tublid rahvastepallipiigad.
sike.
– Elisabeth Rõigas.
se – Maie Kallak.
Maitsva pidulaua katTänukiri Abja spordielu tis selgi korral Popsi köök
Tänukiri tulemusliku tegevuse eest akordionistina edendamise eest – Ain Põder, ning heas seltskonnas omade
Abja muusikakoolis ja rah- Harles Kiveste.
keskel möödus aeg kiiresti.
Tänukiri tublide tulemusvusvahelistel konkurssidel
te eest kergejõustikus – Silver
– Helari Tehver.
Tiiu Sommer
Parim treener– Riivo Kask, Rauno Künnapuu,
Abja kultuurimaja
Jako Jänes.
Roosnurm.
juhataja
Tänukiri tublide tulemusParim meessportlane –
te eest võrkpallis – Keli Välba,
Kristo Subi, Elary Talu.
Parim noor naissportlane Siiri Merisaar.

Sõda pärast rahu
Vabadussõja alguses keelas
valitsus Eestis kommunistide organisatsiooni, kuna see
tegi koostööd Eesti Vabariigi
vaenlasega ehk Nõukogude
Venemaaga.
EKP liitus kommunistliku
Internatsionaaliga, kelle eesmärgiks oli kehtestada kommunistliku partei diktatuur
terves maailmas.
Pärast Vabadussõda tuli
meil selle organisatsiooni
kuriteoga kokku puutuda
ka Abjas.
Abja rong oli laupäeval,
16. augustil 1924 kell 21.44
kohale jõudnud. Sellest astus
maha riigikogu saadik Jaak
Nanilson, ajas kohalike elanikega oma pool tundi juttu
ja hakkas siis koos abikaasaga

kodu poole astuma – tal oli
asunikutalu Abja mõisas.
Umbes kella 23 ajal õhtul
kargas pimedast võsastikust
tundmatu mees välja ja laskis
Nanilsoni pihta kolm revolvripauku. Nanilson sai kohe
surma. Pimeduses ei läinud
Nanilsoni naisel korda kurjategija nägu näha.
Jaak Nanilson kuulus II
riigikogu ja Pärnumaa maakonnanõukogu koosseisu.
Ta valiti riigikogu liikmeks
Töörahva Ühise Väerinna
nimekirjas, kuid hiljem sai temast iseseisvate sotsialistide
rühma liige. Kommunistlikus
ajakirjanduses avaldati siis
tema kohta ähvardusi. 1924.
aasta 7 juulil märkis EKP
liider Jaan Anvelt ühes oma
kirjas Venemaale: ,,Ülejook-

sikute kohta on erandita üks
otsus, mis meil teada.’’
Mõrva asus uurima Pärnu
kriminaalpolitsei.
Kahtlustavate ring oli üpris lai. Uurimine kestis kaua.
1926. aasta maikuus seisis
kohtu ees viis Kagu-Pärnumaa punategelast, kellest
Johan Maksimit, Vana-Kariste vallavanemat, süüdistati
otseselt Nanilsoni varitsemises ja tulistamises, samas kui
ülejäänuid kahlustati mõrva
planeerimises ja sellele kaasa
aitamises. Kõik nad eitasid
oma süüd. Kohus langetas õigeksmõistva otsuse, lugedes
süüdistust nõrgaks.
Ligi kaheksa aastat hiljem
sai kaitsepolitsei jälile isikule,
kes sooritas Jaak Nanilsoni ja
ka kindral Johan Unti mõrva.

Selleks osutus Venemaalt
saadetud tapjaagent MarsRobert Johanson. Ta sündis
1891. aastal Võrumaal, kus
ta elas 1919. aasta jaanuarini.
Siis mobiliseeriti ta Punaarmeesse, mille ridades ta lahkus Eestist.
Postimees nr 222, 19. august 1926 väitis et Nanilsoni
tapmine oli kommunistide
terrori algus.
Enamlaste tegevus rauges märgatavalt pärast 1924.
aasta 1. detsembri ülestõusu
nurjumist.
Rein Mägi
Abja muuseum
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VOU tantsutrupid käisid võistlemas
11. veebruaril esinesid
Abja kultuurimaja showtantsurühmad konkursil
„Move Your Body 2017“,
mis toimus Karksi kultuurikeskuses neljandat korda. Konkursil said end
proovile panna nii noored
tantsuloojad kui ka tantsijad. VOU tantsutruppide
juhendaja Elle Agar osales
neljandat aastat tantsukonkursil kolme enda loodud
kavaga.
Kõige pisemad MiniVOU tantsutrupi tantsijad
võistlesid esimest korda
konkursil ning võitsid I
kategooria arvestuses I
koha tantsuga „Tulevased
kuningad“, lisaks kiitis
žürii tantsijate kostüüme ja
vahvat esitust.
VOU Juuniorid osalesid sellel aastal konkursil
teist korda ning võitsid III
kategooria arvestuses II
koha tantsuga „Nukker elu
on minu jaoks EI“. Silma
jäid nad grupi suuruse,

vallavanema veerg

M

Foto: Move Your Body 2017 korraldaja.
Võidukas MiniVOU – Abja kultuurimaja 4–6-aastaste showtantsutrupp.

emotsioonide, kostüümide
ja energia poolest.
VOU tantsurühma vanimad tantsijad osalesid
tantsukonkursil kolmandat
korda, seekord IV kategooria vanuseastmes ning
saavutasid II koha tantsu

pealkirjaga „Taltsutatud verejanu“. Eriti paistis silma
nende tehnilisus, jõulisus ja
hirmuäratav välimus.
Ürituse lõpus oli lastel
võimalus astuda vabale lavale ning esimesed julged
olid Abja showtantsurüh-

ma tantsijad. Oli näha, et
noored nautisid lava ning
esinemist!
Elle Agar
VOU tantsutruppide
ringijuht

ärtsis on ilm heitlik – kord päikseline ja külm, siis
lörtsine ning täis tuult. Kuid vaatamata ilmale
tuleb kevad jõuliselt kahekümnendal märtsikuu päeval,
et jääda. Märts on naistepäevakuu, mil mehed 8. märtsil,
rahvusvahelisel naiste solidaarsuse päeval, koos lihtsa
lillõiega annavad teada, et mõistavad naiste tähtsust meie
kõigi elus. Naistepäev on aastatega saanud taas rõõmsaks
pidulikuks päevaks.
Märts on ka kuu, mil Eesti rahvas mälestab märtsiküüditamist ja selle rohkem kui kahtkümmet tuhandet ohvrit.
„ Märtsiküüditamine oli Eestis 1949. aastal 25. märtsist kuni
29. märtsi õhtuni Nõukogude Liidu võimude poolt läbi viidud elanike massiline vägivaldne ümberasustamine Eestist
Venemaa Siberi piirkonda. Noorim küüditatu oli teadaolevalt
3-päevane Anne Ojaäär Hiiumaalt, vanim oli 95-aastane
vanamemm Maria Räägel Abja vallast,“ seisab Wikipeedias.
Naised on ikka ja alati need, kes meie kõigi eludes on kõige tähtsamal kohal. Traditsioonilise
peremudeli juures on nad elu ja
kodu hoidjad. Ka kõige raskematel
hetkedel on nad võtnud enda kanda vastutuse pere eest. Hindame
seda ja oleme tänulikud neile selle
eest. Vastutama, rõõmu valmistama
ja seda jagama, üksteist toetama
peame aga olema alati valmis kõik.
Peeter Rahnel

Abja gümnaasiumi õpilaste saavutused

Romet Gregory Subi
saavutas maakondlikul
õigekirjavõistlusel 1. koha.
Merike Voss võitis esseekonkursil „Minu kodu
on Eestimaa“ eripreemia.
Helari Tehvri saavutas
keemiaolümpiaadi maakonnavoorus 3. koha ja
bioloogiaolümpiaadi piirkondlikus voorus 1. koha .

Jako Jänese saavutas
7.kl matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus
2. koha.
EKSL 10.–12. klasside
neidude korvpalli rahvaliigas saavutas 2. koha võistkond koosseisus Elisabeth
Rõigas, Kendra Salujärv,
Kätlin Tiidu, Merili Kask,
Carolin Aduson, Mirell
Veidenberg ja Kelli Välba

Abja kultuurimaja tegemised
märtsis-aprillis
Näitused I korruse fuajees: märtsis Ülle Rosenbergi Mulgi
aabitsa illustratsioonid
aprillis- fotonäitus „Veretu jaht“
20.03 kell 19.00 Vana Baskini Teateri etendus „Täna
algab uus elu“. Pilet 15.-/õpilane, tudeng, pensionär 13.23.03 kell 10.00 Mulgimaa laste folklooripäev
25.03 Naiskoor Õbeäidsme 5. sünnipäeva tähistamine
kell 06.00 Naiste kogunemine Abja kultuurimaja ees, et
minna ühiselt paastumaarjapäeva päikesetervitusele
kell 17.00 Kontsert Abja kultuurimajas
30.03 kell 10.00 Viljandimaa noorema-, kesk- ja vanema
kooliastme teatripäev
07.04 kell 19.00 Eesti Kontserdi kontserdisari Muusika
Eestimaale kontsert „Mõeldes Valter Ojakäärule“. Liisi
Koikson (vokaal), Raivo Tafenau ansambel: Raivo Tafenau (saksofonid), Paul Daniel (kitarr), Marti Tärn (kontrabass), Kaspar Kalluste (löökpillid). Pilet 10.-/ õpilane,
pensionär 7.10.04 kell 14.00–14.30 Altai palsami, Zivitsa õli ja Ortoflexi müük
13.04 kell 18.30 Abja mälumängu lõppvoor
20.04 kell 17.00 jüriööjooks
23.04 kell 13.00-16.00 Kõite töötuba. Meisterdame
jaapaniköite stiilis fotoalbumi. Osalustasu 7.Info ja registreerimine: grete.ots@artun.ee

NUPUTA võistlusel
saavutas 2. koha 7. klassi
võistkond: Romet Gregory
Subi, Jako Jänes ja Ketly
Adamson.
NUPUTA võistlusel saavutas 2. koha 5.–6. klassi
võistkond: Getlin Sosi,
Maria Joanna Lääts, Sandra Liisbet Lilleste ja Kerli
Kond
Te a t e v õ i s t l u s t e l
„Tähelepanu! Start!“ saa-

vutas 3. koha võistkond,
kuhu kuulusid 5. klassist
Kerli Kask, Kerli Kond,
Kristofer Voodla ja Urmet
Sikka, 4. klassist Meribel Jõgi, Kendra Kallisto,
Rainis Raudam ja Kermo
Kaasiku, 3. klassist Grete
Mäger, Kimberli Voodla, Kevin Kütt ja Andry
Tiru ning 2. klassist Grete
Ruusoja, Eliisabet Tehver,
Arkon Riigor ja Markkus
Lukka.

22. aprillil kell 12.00 toimub

“Mulgid platsile” sulgpalliturniir

Abja spordihoones.
Turniirist võivad osa võtta kõik huvilised.
Registreerimine enne võistlust kell 11.30–11.45 kohapeal. Võistlusklassid moodustatakse peale registreerimist.
Info telefonil 5340 3849.
Abja/Halliste võrkpallinaiskond võitis Credit24 Rahvaliiga
turniiri playoff mängu Illukaga ja pääses edasi veerandfinaali, mis toimub enne 10. aprilli.
Jälgi reklaami ja tule omadele kaasa elama.

Õnnitleme lapse
sünni puhul!
Anna Lamber ja Timo Reinvald
03.02.2017 sündis poeg OSKAR
Liana ja Tõnis Andruško 09.02.2017
sündis tütar ALIIS
Angelika Sermann ja Sven Paulus
05.03.2017 sündis tütar LISETTEMARIA PAULUS

Õnnitleme eakaid hällilapsi
ELLA LAKS			92
ANNA LEPPIK			91
SELMA AVI			88
ELVI-HELENE SARAP		
87
LIDIA LIIVAK			87
VEERA KINK			86
HELLE ILVES			86
MAIMU MÄNNIK		
85
TIINA LÕO			85
VIRVE LINDE			84
JELISAVETA BAUM		
84
ERLI ILVES			83
LEILI PAARMAN		
82
VIKTOR TÕNISSON		
81
ALU LÜKK			81
HELMI RAHE			80
MATI RISTISAAR		
80
LAINE MIKK			75
MALLE PAAS			75
AIME MOOR			
75
LINDA SAARE			75
VOLDEMAR TONKSON
70
ARVI SANG			70

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Loometantsijad kohtusid Kaarlis

Kaarli rahvamajas toimus
11. märtsil lõbus ja värvikas kahekümne esimene
loometantsurühmade ülevaatus.

Kahe kümnendi jooksul
on aastast aastasse laiemat
populaarsust võitnud mulkide algatatud loometantsupäevadel kaasa löönud
harrastajaid nii Mulgi- ja
Viljandimaalt kui ka Järva-,
Pärnu-, Tartu- ja Valgamaalt.
Kõigil kordadel on kaasa
teinud Halliste rahvamaja
rühm Aerodünaamilised,
kakskümmend korda Abja
kultuurimaja eakate klubi
meelespea memmede tantsurühm.
Tänavu olid oma originaalloominguga laval saalitäiele heatahtlikele kaasaelajatele rõõmu valmistamas
viis rühma Viljandi- ja üks
Järvamaalt, kus lisaks aastast
aastasse tooni andvatele
naistantsijatele võis sedapuhku näha ka päris palju
mehi. Neid kõiki tervitasid
alustuseks ettevõtmise üks
omaaegseid algatajaid Halliste rahvamaja juhataja
Laine Pedaja ja seekordne
peoperenaine Kaarli rahvamaja juhataja Deily Tatar.
Tantsijaid hinnanud žüriisse
kuulusid nagu viimastel
aastatel tavaks Mulgimaa
omavalitsustegelased Väino
Kangur, Andres Rõigas ja
Ervin Tamberg hobilavastaja

sport

Kergejõustik

Veebruarikuus Tallinnas Lasnamäe spordihallis peetud
Eesti meistrivõistlustel sisekergejõustikus sai Halliste vallast
pärit kergejõustikuklubi Sakala liige, Eesti U-23 vanuseklassi
meister kuulitõukes Jander Heil, teise koha tulemusega 17.55.
Võitis tema klubikaaslane Kristo Galeta, kes tõukas kuuli viis
sentimeetrit kaugemale.
Euroopa heitealade karikavõistlustel Las Palmases sai
Jander Heil tulemuseks 16.98. Samadel võistlustel heitis teine
Halliste vallast võrsunud sportlane Kati Ojaloo vasarat 61.08.

Maadlus

Kõigil senistel loometantsupäevadel osalenud Halliste rahvamaja rühm Aerodünaamilised teenis tänavu
oma tantsu „Sõõru-sõõru, lehmakene“ esituse eest žüriilt maaelupreemia.
Foto: Meelis Sõerd.

Raivo Kutseri juhtimisel.
Žürii leidis kiiduväärset
iga rühma etteastetes, andes
ühtlasi nõu, kuidas esitatud tantse edaspidi veelgi
atraktiivsemaks seada. Esimestena lavale astunud
Abja memmede rühm Viive
Niinemäe juhendamisel teenis oma „Sammutantsuga“
ära nooruslikkuse preemia.
Ilmselt oma tantsusamme
nutitelefonidest äpi abil
laitmatult järginud Särevere
mõisa rühm „Säreli“ (Gerli
Sandermat) vahva tants
„Nutimutid“ oli väärt innovatsioonipreemiat. Uus-

31. märtsil algusega kl 13 toimub Halliste põhikooli võimlas I–III klassi õpilastele pallilahing. Võistkonnas võib olla 6–7
I–III klassi poissi ja/või tüdrukut. Registreerimine kuni 28.
märtsini aadressil kahvimari@gmail.com

na külamaja tantsurühma
Rõõmusõõr (Gerli Sandermat) tants „Nõiad hoos“
pälvis žüriilt pungipreemia.
Halliste rahvamaja rühma
Aerodünaamilised (Marina
Lääts) nostalgiline tants
„Sõõru-sõõru, lehmakene“
tõi neile maaelu preemia.
Tunnustust väärisid samuti Saarepeedi rahvamaja
rühm Udusõlg (Kertu Alvre)
hoogsa kantri- ja mustlastantsu eest, Viljandi rühm
Oh ja Ah (Kertu Alvre) oma
tirooli rahvatantsuga ning
Halliste rahvamaja rühm
Hürrem (Kristina Tukk)

idamaise tanstu eest.
Eripreemia soovituslikult etteantud teema, milleks oli tantsuseade ansambli Fix populaarse laulu
„Tsirkus“ põhjal, järgimise
eest sai Kaarli rahvamaja
segarahvatantsurühm Turel
(Tiina Ilves). Leidlikult ja
sümpaatselt oskasid Tureli
tantsijad žürii hinnangul
ühendada tsirkusemuusika
rahvatantsusammudega.
Aasta pärast toimub järgmine loometantsupidu tõenäoliselt Saarepeedil.
Meelis Sõerd

ÕNNITLEME LAPSE
SÜNNI PUHUL!
ELERIN KAAS ja ERKI VILIDO
17. II sündis perre poeg EGERT.
KADRI KOORITS ja RAINER KÜTT
26. II sündis perre tütar LISANDRA.
Halliste vallavalitsus

Õnnitleme!
Halliste valla aukodanik

ENE STAALFELDT
LEHTE HUNT
HELENE KUTTI
ELMAR LEPIK
MAIMO KUNINGAS
RIHARD ORG
LEMBIT-MART TOOMSALU
AINO RANG
JULIUS ALP
AIME VIITAK
AILI ŠMIDT
EVI MILL

70
91
91
88
87
87
85
82
81
80
70
70

Halliste vallavalitsus

ILJA-AINOLA LUHASAAR
IRMA JÕUMEES
NIINA REBANE
EDUARD STAŠKEVITŠ
NIINA ŽUKOVA
ILMAR REBANE
NEEME NÕMMIK

92
88
85
85
83
75
70

Mõisaküla linnavalitsus

Kuhu minna
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJAS
• 10. IV kl 15-15.30 altai
palsami müük ja tutvustus
• 22. IV kl 15 salongiõhtu
„Armastuse valguses“.
Laulab Pärnu Vanalinna
koolituskeskuse naisansambel Merileid, juhendaja
Annely Kuningas.
• 12. V kl 18 emadepäeva
kontsert
• 13. V kl 20 hüvastijätupidu kapitaalremonti mineva
vana armsa kultuurimajaga.
Esinevad kohalikud isetegevuslased, toimub oksjon
kultuurimaja asjadest
(lambid, rulood, toolid jne).
Oksjoni tulu läheb kultuurimajale uute vahendite
soetamiseks. Vana põranda
tantsitab katki ansambel

Dolore. Pääse ette tellides
8 eurot, koha peal 10 eurot.
Info tel 5256 049.
HALLISTE RAHVAMAJAS
• 8. IV kl 17 Seasaare
näitemängu seltsi esituses
komöödia „Ükskord juhtus
nii“. Pääse 7 eurot
• 28. IV kl 20 “Tantsuga kevadesse.” Pääse ette tellides
7 eurot, koha peal 10 eurot
• 11. V kl 18 emadepäeva
kontsert. Info tel 5256 049.
UUE-KARISTE
RAHVAMAJAS
• 18. IV kl 18 klubi 60+
peoõhtu. Tähistame
lihavõttepühi. Pääsmeks
värvitud lihavõttemuna.
Info tel 5348 2842.

Halliste vallast pärit maadleja Kaarel Maaten võitis medali
nii Eestimaa talimängudel kui ka Eesti meistrivõistlustel.
Märtsi algul Valgas peetud Eestimaa talimängudel saavutas Eesti maaülikooli spordiklubi esindav Kaarel Maaten
raskekaalus esikoha nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluses.
Märtsi keskel Väike-Maarjas peetud Eesti meistrivõistlustel teenis Maaten teise Mulgimaa mehe Ragnar
Kaasiku järel vabamaadluses hõbemedali. Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus kuulus talle pronksmedal.

Mõisaküla kiirmaleturniiril on pildil vastamisi seitsme vooruga korraliku
tulemuse teinud 91-aastane veteran Eugen Jents (vasakul) ja võitjaks
tulnud Hillar Kuhi.
Foto: Meelis Sõerd.

Male

Mõisaküla linna meistriks kiirmales tuli Hillar Kuhi, Abja
valla tšempioniks Ion Mõndresku.
Mõisaküla kultuurimajas 25. veebruaril peetud väikelinna
lahtistel meistrivõistlustel osales kokku 13 maletajat. Šveitsi
süsteemis peetud turniiril, kus igal mängijal oli partiiks mõtlemisaega 15 minutit, oli parim 6 punkti 7 võimalikust kogunud
Mõisaküla esindaja Hillar Kuhi. Ainsa kaotuse pidi ta seejuures
vastu võtma 5,5 punktiga teiseks platseerunud karksinuialaselt
Ion Mõndreskult. Koefitsientide süsteemi alusel oli kolmas samuti 5,5 punktiga parima Abja valla esindajana Aivo Joamets .
Neljas oli ainsana turniiri ühe favoriitidest Mõndresku
alistanud 91-aastane Eugen Jents Karksi-Nuiast 4 punktiga.
Talle järgnesid koefitsientide alusel samuti 4 punktiga parima
Halliste valla maletajana Harri Ellermaa, Tõnis Kask (Karksi
vald), Raivo Rea (Mõisaküla).
Abja valla lahtistel meistrivõistlustel, mis peeti 11. märtsil
Abja kultuurimajas, võitis meistritiitli täisedu 7 punktiga Ion
Mõndresku. Talle järgnesid Hillar Kuhi 6, Aivo Joamets 5 ja
Ürjo Mälksoo (Abja vald) 4,5 punktiga. Kokku osales turniiril
16 maletajat.
Kohtunikuks oli nii Mõisakülas kui Abjas taas Gert Elmaste.
Turniiride ladusa korralduse eest kandsid hoolt Mõisakülas
kultuurimaja ja linnavalitsus ning Abjas kultuurimaja ja
vallavalitsus.
Meelis Sõerd

Abja lehekülg

7

Eakad tähistasid juubelit
Et saaks sõpradega sõnelda
Ajast kadunust kõnelda
Tantsu taktis tammuda
Lustilaulu lõõritada

Nii pani alguse luuleritta Ilmar Hein – klubi
Meelespea asutaja 25 aastat
tagasi. Esimesest sissekandest kroonikaraamatus võib
lugeda: „Abja-Paluojas elab
palju eakaid inimesi. Paljude soovides on end pisut
tuulutada, meelt lahutada,
teiste hulgas käia. Lõpuks
on saanud unistused ja
mõtted teoks ning pensionärid võivad iga kuu kord
kokku tulla.“
Esimene kokkusaamine toimus 20.02.1992. a.
Klubi tööd juhib juhatus, I
juhatuse esimees oli Ilmar
Hein 4 aastat, II Elli Leola
5 aastat, III Endla Tirgo
14 aastat. Suur tunnustus
neile. Samal aastal tuli kokku memmede tantsurühm
Meelespea, mis kasvas välja
tervisevõimlemisringist,
mille juhendajaks oli Heljo
Lepamäe. Alates 2006. aastat juhendab memmesid
Viive Niinemäe.
Klubi üritustel pakkusid
muusikat esialgu Helmi ja
Valdo Värk ning Anrdus
Rõigas. Juba peagi planeeriti kapelli loomist. Kapell
saigi esinemisküpseks järgmisel aastal Rosalie Ralja
juhtimisel. Nüüdne kapell
De La Roza praegune koosseis on uuenenud aastate
kaupa, juhendajaks ikka
väsimatu Rosalie. Olgu teil
jaksu edaspidiseks!
16. veebruaril käesoleval aastal tähistasime oma
juubeleid. Meenutasime
möödunut. 25 aasta jooksul
on klubi üritusi peetud 255,
memmed õppinud üle 150
tantsu, kapell mänginud
ja laulnud lõputult palju.
Klubis on külalisi olnud lä-

Fotod: Keijo Koort

Tantsurühm Meelespea.

Kapell De La Roza.

hedalt ja kaugelt, esinetud
on paljudes kohtades üle
Eestimaa ning samuti Lätis
ja Soomes.
Juubeliõhtul esinesid
memmede tantsurühm ja
kapell oma kavadega. Tervitusi tõid Halliste, Karksi-Nuia ning Mõisaküla
tantsijad ja muidugi oma
Wallatud. Südamlike sõnadega tervitasid Abja gümnaasiumi õpilased koos
õpetaja Karin Sepaga. Helmi Värgi õpilaste flöödian-

sambli mängitud palad olid
kaunid.
Juubilare õnnitlesid
Abja vallavanem Peeter
Rahnel, Abja gümnaasiumi, Abja muusikakooli,
Abja päevakeskuse juhid,
muidugi tantsurühmad
ja näitetrupi Kolmas Voorus mehed. Tänukirjadega
peeti meeles endiseid ja
praeguseid tantsijaid, kapelli liikmeid, ringijuhte
ja klubi juhatuse liikmeid.
UdoBändi laulu ja muusika
saatel lõbutseti kaua.

Suur tänu kõigile õnnitlejatele, abistajatele, toetajatele ja tegijatele!
20 aastat tagasi ütles tollane Meelespea klubi juht
Elli Leola: „Koos tänaste ja
tulevaste meelespealistega
jäädakse ühte, seades suunda järgmistele teeviitadele.“
Jäägugi nii.
Leida Lepland
Klubi Meelespea
president

Muusika
Eestimaale Abjas

10. märtsi õhtul pakkus Abja kultuurimajas sissevaate
keskaja muusikasse ja renessansiaegsetesse lauludesse ansambel Rondellus. Kava „Shakespeare ja muusika“ jõudis
meieni tänu pikaajalisele koostööle Eesti Kontsertiga, mille
sari Muusika Eestimaale koostöös Eesti Kultuurkapitaliga
võimaldab tuua väärtmuusika linnadest välja.
Kahetsusega peab mainima, et publiku rohkuse üle sel
õhtul rõõmustada ei saanud. Väga põhjalikult Robert Staaki
poolt ettevalmistatud ja harivalt ent mitte sugugi kuivalt
korraldatud kontsert sobis suurepäraselt nii kirjandus- kui
ka muusikahuvilistele. Kuidas kasutas oma loomingus
muusikat ja laule Shakespeare, millist muusikat kuulsate
näidendite ajal üldse armastati ning taustinfo tolle aja õukonna ning lihtrahva kohta võimaldas väikese meeleoluka
ajarännu.
Esinejate virtuoosne hääle valdamine, vahetu olek ja
huumorimeel oli südantsoojendav. Lisaks pakkusid põnevust ajastule kohased pillid: lambasooltest keeltega lauto
ja rataslüürad, mis vajasid ka kontserdi aja häälestamist,
flöödid ja torupill, käsitrummid.
Kui selja taha jäänud kontsert võis oma olemusega
peletada laiemat muusikasõprade ringi, siis 7. aprillil
samas sarjas toimuv kontsert on teile kindlasti sobiv.
Abja-Paluojja jõuavad Liisi Koikson koos Raivo Tafenau
ansambliga, muusikaline õhtu kannab pealkirja „Mõeldes
Valter Ojakäärule“. Pileteid hinnaga 10 eurot ja 7 eurot
on võimalik osta Abja kultuurimaja kantseleist tööpäeviti
kell 11–17.
Tiiu Sommer
Abja kultuurimaja juhataja

Abja lasteaia tegemisi
Abja lasteaias oli veebruaris ja märtsis palju tegemisi,
vahvaid ettevõtmisi ja muidu tore olla! Sõbrapäeval,
nagu traditsiooniks on saanud,
kandsime punast värvi riideeset, tüdrukutel olid punased
peapaelad, poistel lipsud.
Eelmisel päeval meisterdasid
lapsed väikese meene, milleks oli kaart või lilleke ning
kinkisid selle oma sõbrale.
Oli üllatuvaid nägusid. Saalis
mängiti sõbramänge. Lusti ja
tantsu oli palju.
Eesti sünnipäeva alustasime hümnidega. Alguses
kuulasime Eesti hümni ja

siis oma lasteaia Oravakese
hümni. Lapsed olid pidulikult
riides. Laulsime lipulaule,
laule kodust ja Eestimaast.
Kontsert lõppes ühiselt kommisöömisega, nagu ühel õigel
sünnipäeval ikka.
Naistepäeval pöörasime
tähelepanu tüdrukutele ja lasteaias töötavatele naiskolleegidele. Tüdrukud said poistelt
enda meisterdatud lillekese.
Kevad toob kaasa rohkem
päikest ja loodus tärkab. Soovime kevadeootust ja ilusaid
elamusi.
Viive Niinemäe
lasteaia õpetaja

Sõbrapäeval, nagu traditsiooniks on saanud, kandsime punast värvi riideeset.

Foto: Viive Niinemäe
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Algas armastusluule konkurss

Eesti Ornitoloogiaühing
kuulutas välja armastusluule konkursi, mis on pühendatud tänavusele aasta
linnule turteltuvile. „Turteltuvid on armastuse ja
truuduse sümboliks, millele
leiab vihjeid nii vanaaja
mütoloogiast kui ka piiblist.
Armunuid võrreldakse ju
tihti just turteltuvidega.
Seepärast oleme ka turteltuviaasta sidunud armastuse
ja tunnete väljendamise ühe
tuntuima vormi – luulega,“
sõnas luulevõistluse korraldaja Thea Perm.
Konkursile on oodatud
luuletused, mis räägivad armastusest või turteltuvidest
kui puhta ja omakasupüüdmatu armastuse sümbolitest.
Luuletused peavad olema
eesti keeles, pikkusega kuni
40 rida. Iga autor võib konkursile esitada kaks enda

loodud ja varem avaldamata
luuletust.
Tööd tuleb saata hiljemalt
15. septembriks e-postile
thea.perm@gmail.com.
Lisada tuleb autori nimi,
vanus, e-post ja telefoninumber.
Võistlustöid hinnatakse
kolmes vanusekategoorias:
kuni 10-aastased, 11-17
aastased ning 18-aastased
ja vanemad. Saadetud töid
enne konkursi lõpptähtaega
ei avaldata. Peale konkursi
lõppu on korraldajatel õigus
luuletusi avaldada ja esitada
avalikus ruumis, internetis,
trükistes jm. Luulevõistluse
žürii esinaine ja auliige on
Leelo Tungal.
Eesti Ornitoloogiaühing
valis 2017. aasta linnuks turteltuvid. Eestis pesitseb selle
perekonna kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-turteltuvi.

PAKUB KIIRET JA
KVALITEETSET TEENUST
Kaelus-turteltuvi.

Foto: Arne Ader

abiga neist ka rohkem teada
saada,“ selgitas tuviaasta
eestvedaja Jaanus Elts.
Aasta lindu toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisateave: Thea Perm,
thea.perm@gmail.com,
5561 5116.

„Need kaks liiki on ühed
kõige vähem uuritud linnuliigid Eestis. Pealegi on
nende arvukus viimastel
kümnenditel kiiresti kahanenud nii meil kui ka mujal
Euroopas. Seepärast soovime
neid liike inimestele tuttavamaks teha ja loodusvaatlejate

Algas aialindude jälgimine
Eesti Ornitoloogiaühingu rahvateadusprojekt Suvine aialinnupäevik alustas
oma neljandat hooaega.
Ootame aialinnupäevikuga
liituma kõiki loodushuvilisi,
et üheskoos jälgida meie aedades pesitsevate linnuliikide leviku ja pesitsusedukuse
muutusi ning saada uusi
teadmisi aialooduse kohta
tervikuna.
Suvise aialinnupäeviku
veebirakendusse www.eoy.
ee/aed saab igaüks luua oma
isikliku aialinnupäeviku,
kuhu saab kirja panna kõik
aias kohatud ja pesitsevad
linnud ning muud juhuvaatlused selgroogsete, tolmel-

dajate ning fenoloogiliste
tähelepanekute kohta: millal
hakkasid õitsema taimed ja
millal ilmusid välja esimesed
putukad. Kaardirakenduse
abil saab jälgida teiste osalevate aedade tulemusi ning
salvestada ja välja printida
enda päevikusse sisestatud
andmed ja elamused.
Kolme tegevusaastaga
on Suvisest aialinnupäevikust kujunenud Eesti suuruselt teine rahvateadusprojekt, kus mullu osales
ligi tuhat loodusvaatlejat,
kes panid päevikusse kirja
üle 27 200 liigivaatluse. 2016.
aastal pesitses Suvise aialinnupäeviku projektis osale-
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jate aedades ühtekokku 78
liiki linde (keskmiselt 4,3
liiki), kellest sagedasemad
olid kuldnokk, rasvatihane
ja linavästrik. Tulemustest
selgus, et hea pesitsusaasta oli mullu rasvatihasel,
kuid kehvapoolne näiteks
metsvindil, linavästrikul
ja suitsupääsukesel. Meie
rahvuslinnul oli 2016. aastal
keskmiselt 4,14 poega, mis
on küll palju parem kui 2014.
aastal (3,87 poega), kuid
kehvem 2015. aastast (4,33).
Põhjalikumalt saab 2016.
aasta tulemustest lugeda
Suvise aialinnupäeviku
kodulehelt < http://
www.eoy.ee/aed/content/

MTÜ Estlander kutsub
kooliõpilasi laste- ja noortekultuuri teema-aasta ja ka
aprillist algava Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva tähistamise
raames tegema isamaale
väärika kingituse, korrastades kodukohas hooletusse
jäänud pärandipaiku.
„Pärandivaderid saavad
midagi silmnähtavat ära teha
– päästa mälestusi kandvaid

ja lugusid jutustavaid kohti
lagunemisest või hävimisest. Iga õpilane saab tunda,
et tema panus on oluline!“
ütles Pärandivaderite projekti koordinaator Elle Lepik.
“Samuti innustame õpilasi
lisaks korrastustalgutele oma
kingitust vabariigile ka teistega jagama – tutvustama
paika ning selle ajalugu oma
koolikaaslastele, vanematele

• Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal.
Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide
väljastamine ja küttekollete remont. Henno Sarv,
tel 511 2511, mulgi.korstnapuhkija@gmail.com
• Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

Lisainfo: tel 5650 4470, info@abjapesumaja.ee
www.abjapesumaja.ee

Lisainfo: Meelis Uustal, Suvise aialinnupäeviku koordinaator, aed@
eoy.ee ,
www.eoy.ee/aed .
Eesti Ornitoloogiaühing

vad pärandivaderid taotleda
toetust töökinnaste ja teiste
vajalike vahendite ostmiseks, samuti ajalooeksperdi
esinema kutsumiseks.
Registreeruda ja lähemat
infot saab aadressil http://
ouesope.ee/parandivaderid/ .
Algatust toetavad Hasartmängumaksu nõukogu, SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital ja Riigikantselei
EV100 korraldustoimkond,
koostööpartner on Muinsuskaitseamet.
Lisainfo: Elle Lepik, projekti „Pärandivaderid“ koordinaator, tel. 522 6456, e-post:
elle@ouesope.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.

Asume Posti tn 3A (Abja muuseumi taga)
Avatud teisipäevast reedeni kl 10-17

Suvine aialinnupäevik 2017 kestab 1. märtsist
8. oktoobrini.
Aialinnupäeviku tegemisi kajastab looduskalender.
ee.

ja kogukonnale.“
Algatuse eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt
„Hoolda pärandipaika“, mis
on edukalt tegutsenud 17
aastat. Eestis tehti 2015. aastal läbi viidud pilootprojekti
raames 662 kooliõpilase abiga korda 26 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika. Korrastustöid tehti
muistsetel põldudel, hiiemetsas, mälestus- ja ohvrikivide juures, mõisaparkides,
taluhoonetes ja karjamaadel,
kirikuaias, kalmistutel ning
militaarotstarbel rajatud kaevikutes ja varjendites.
Pärandivaderite projektiga saab käesoleval aastal
liituda alates 15. märtsist 15.
septembrini. Vajadusel saa-

KUULUTUSED

VAIPADE KEEMILIST PUHASTUST.

materjalid/aialinnupaevik_2016.pdf>.

Õpilased korrastavad pärandipaiku

Pärandipaikade hulka, mis ootavad korrastamist, kuuluvad ka
kalmistud. Pildil Halliste kalmistu iidne müür.

Kui vajate, et teie voodipesu, padjad, tekid,
rätikud, laudlinad, kardinad jm oleksid puhtad,
värske ilmega ja korralikult triigitud,
siis olete õiges kohas.
Lisaks pakume

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

Sakala Teed OÜ otsib oma meeskonda

TEEDEEHITUSE OBJEKTIJUHTI ja
LIIKLUSKORRALDUSÜKSUSE JUHTI
Info kodulehel www.sakalateed.ee
CV saata 24. märtsiks deby@sakalateed.ee

Kui leiate lõhkematerjali

• Lõhkematerjali ja lahingumoona leidmisel ärge puudutage
seda
• ärge kasutage selle lähedal lahtist tuld
• eemalduge leiukohast
• teatage leiust häirekeskuse telefonil 112
• kui võimalik, piirake ala ja tähistage oht
• olge abijõududele telefonitsi kättesaadav
• teavitage läheduses viibijaid võimalikust ohust
• kui leiate metsast piirdelindiga või muul viisil tähistatud
ala, ärge sisenege sellesse.
Päästeamet

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!

