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Volikogude kohtumisel Abjas oli teemaks
haldusreform
Abja kultuurimaja saalis
kohtusid 29. jaanuaril nelja
siinse omavalitsuse – Abja,
Halliste, Karksi ja Mõisaküla
volikogude ja valitsuste liikmed, et tutvustada vastastikku
oma esialgseid seisukohti eelseisva haldusreformi suhtes.
Külalistena olid selgitusi ja kogemusi jagamas riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder,
Viljandi maavanem Erich Palm
ja Suure-Jaani vallavolikogu
aseesimees Arnold Pastak.

Esmalt sõna saanud riigikogu aseesimees Helir-Valdor
Seeder heitis hakatuseks tagasipilgu taasiseseisvunud Eesti
haldus-territoriaalse korralduse
kujunemise ajaloole. Esimese
olulise etapina nimetas ta aastaid 1991–1993, kui toonased
külanõukogud said omavalitsusliku staatuse. Teine oluline
muudatus toimus 1993. aastal,
kui oma tegevuse lühikesel
üleminekuperioodil lõpetasid
piiratud ülesannetega omavalitsuslikud maavolikogud.
Kaotati ka maavalitsused kui
omavalitsused, muutes nad
riiklikeks asutusteks. Seega likvideeriti Eestis kahetasandiline
omavalitsussüsteem.
„Tagantjärele võib öelda, et
väga oluline oli ka see, et Eesti
riigi iseseisvudes me tunnetasime, mida tähendab ise oma riigi,
oma elu korraldamine kohapeal
– eelarvete koostamine ja vastuvõtmine, raha lugemine jmt.
ühiselt tegutsemine. See õpetas
ja koolitas meid riiki korraldama
kõige paremas mõttes“, rõhutas
riigikogu aseesimees.

Praegune valitsuskoalitsioon on esmakordselt kirjutanud koalitsioonileppesse
vajaduse viia ellu haldusreform.
„Tõsi, selle sisu pole koalitsioonileppes kokku lepitud. On
küll tähtajad, aga mitte sisu.
Sisus tuleb nüüd kokku leppida
haldusreformi seaduse väljatöötamise käigus,“ nentis Seeder.
Seaduse eelnõu on valitsus
heaks kiitnud, ent riigikokku
see veel jõudnud ei ole.
Omavalitsuse minimaalsuurusena nähakse eelnõus
ette 5000 elanikku. Eranditeks
on saarelised omavalitsused ja
hõredad asustuspiirkonnad.
Esimeses etapis oleks ühinemine vabatahtlik, teises otsustab
selle valitsus. Motivatsiooni
suurendamiseks on omavalitsustele ette nähtud ühinemistoetused ja sotsiaalsed tagatised
omavalitsusjuhtidele.
Seedri hinnangul tuleks
volikogudel nüüd mõelda, milline on konkreetsele piirkonnale haldusreformi läbiviimise
kõige õigem tee elujõulise ja
jätkusuutliku omavalitsuse
kujundamiseks. Omavahelistel
läbirääkimistel pole mõtet takerduda olemasoleva seaduseelnõu detailidesse, sest eelnõu
kindlasti muutub üksikasjades.
Ühe võimalusena meie
piirkonnas nimetas asespiiker
läbirääkimiste alustamist Abja,
Halliste ja Karksi valla ning Mõisaküla linna vahel ühise mulgi
identiteediga Lõuna-Viljandimaa omavalitsuse moodustamiseks. „Kõikide kokkulepete
ja otsuste tegemiseks jääb seejuures aega vaid poolteist aastat,
sest valimistoimingud algavad

Piirkondlikul haldusreformi teemalisel kokkusaamisel Abja kultuurimajas on vestlusringis pildile jäänud (vasakult)
Abja vallavolikogu liige Peeter Lääne, Halliste vallavolikogu liige Rein Tarkus, Karksi vallavolikogu aseesimees Leo
Liiber ja Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder.
Fotod: Meelis Sõerd

juba tükk aega enne kohalikke
valimisi,“ rõhutas Seeder.
Rahaline toetus vabatahtliku ühinemise puhul on 150
tuhat kuni 800 tuhat eurot iga
ühineva kohaliku omavalitsuse
kohta. Juhul, kui toimuvad administratiivsed liitmised, toetust
ette nähtud ei ole ja kaetakse
vaid otsesed ühinemiskulud.
„Ma pean väga oluliseks
selgitustööd, et vähemalt valdav osa inimestest saaks aru,
mis toimub,“ toonitas riigikogu
aseesimees. „Ühinemisega alati
midagi muutub paremaks ja
midagi halvemaks. Oluline on
bilanss, et ühinemise positiivsed
küljed kaaluksid negatiivsed
üles“.
Abja vallavolikogu esimees
Villu Võsa küsis riigikogu ase-

esimehelt, et kas on normaalne,
kui Penuja küla inimese jõudmiseks võimaliku maakondliku
suurvalla vallamajja kuluks
väidetavalt samapalju aega, kui
lennukiga Tallinnast Egiptusse
lendamiseks. Seeder vastas, et
ei näe probleemi, kui vallamaja
ühinemise tagajärjel inimestele
senisest kaugemale jääb, sest ei
haridust, arstiabi ega muid teenuseid anta vallamajas. „Oluline
on arendada välja kvaliteetne
võrgustik, et teed oleks korras
ja elektrisüsteem (mis on suures
osas ka riigi ülesanne), et kool
ja raamatukogu oleks olemas,
kultuurimaja töötaks, internet
oleks kättesaadav “. Samuti
peaks toimima erasektor: postkontor, kauplus, apteek, mida
inimesed igapäevaselt vajavad

Lõuna-Viljandimaa nelja omavalitsuse volikogude haldusreformi teemalisel kohtumisel Abjas olid kaasa rääkimas ka Mõisaküla linnavolikogu ja -valitsuse
liikmed.

rohkem kui vallamaja. „Oma
sisemist ressurssi näeb kõige
paremini iga omavalitsus ise ja
otsustab selle alusel ühinemise
üle,“ lausus asespiiker.
Viljandi maavanem Erich
Palm nimetas kõige suuremaks
väljakutseks kogu maakonnale
tuleviku planeerimist vananeva
elanikkonna tingimustes. „Ei
maksa end petta lootusega, et
kui meid täna on neli tuhat, siis
homme on viis tuhat,“ väitis
kauaaegne Pärsti vallavanem,
kes enne maavanemaks saamist
oli ka ühinenud Viljandi valla
arenguosakonna juhataja.
Tunnustades kõiki oma kodukoha patrioote, kutsus Palm
üles mõtlema kogu maakonda
ühendava suurvalla moodustamise võimalusele. Täna maailm
areneb väga kiiresti ja info tükib
juba mõne päevaga vananema.
Seepärast on tema hinnangul
oluline saada kokku ühes ruumis, kus info jõuaks korraga
kõigi osalisteni, ei aeguks, ei
moonduks ega läheks kaotsi.
„Ma tean, et Mulgimaal on
viis kihelkonda ja neile kõigile
on nende identiteet väga oluline,“ tõdes maavanem. Ent
oma ettevõtluse arendamisel ja
turundamisel Eestis ja raja taga
peaksime Palmi arvates tegutsema juba ühtse Lõuna-Eestina,
mitte isegi ainult Viljandimaana
või veel kitsamalt Mulgimaana.
„Aga see ei tähenda seda,
et me mulgikuube ei kanna ja
mulgi identiteeti kõrgel ei hoia,“
kinnitas ise sageli mulgikuube
kandev maavanem.
Kümme aastat tagasi ühinenud Suure-Jaani valla volikogu
aseesimees Arnold Pastak tun-

nistas, et temale isiklikult meeldib rohkem üks oma selge mulgi
identiteediga Lõuna-Viljandimaa vald kui tervet maakonda
hõlmav ühendvald. Abja-Paluojat ja Karksi-Nuiat ühendab
tuiksoonena mõlemat linna läbiv
Valga-Uulu maantee, mille ümber annab tema hinnangul asju
teha. „Mis sest, et suured autod
läbi sõidavad – vähemalt on elu
ja kohapeale jääb ka läbisõitjate
raha,“ põhjendas ta.
Sellise suurusega 8000 elanikuga ühendvallas oleks Pastaku
hinnangul tagatud arendustegevus, samas säiliks side kohalike
elanike ja eluga. „Kui siit teie
piirkonnast oleks kaks-kolm inimest maakonda hõlmava valla
volikogus, oleks seda piirkonna
jaoks vähe, et olla rahvaesindus,“ tõi ta vastupidise näite.
Kõige tähtsamaks pidas Pastak aidata huvitatud ettevõtjail
piirkonda töökohti luua. Kui
need on olemas, kujuneb ka
teenustevõrk. „Inimesed tulevad
siis, kui neil on siin tööd, mille
eest nad saavad raha, et peret
ülal pidada, vastasel juhul inimene, kellel on võimalus, läheb
ära,“ ütles ta.
Selleks, et kohapeale jääks
alles paikkondlik identiteet ja
sisuline tegevus, pidas kogenud
omavalitsusjuht oluliseks investeerimist mitte üksnes ehitamisse, vaid ka võimekate ja aktiivsete inimeste stimuleerimisse.
„Kui on hea ringi-, tantsu- või
koorijuht, tegutsetakse edukalt
ka näiteks koolimajas,“ tõdes ta.
Pastak kutsus hoiduma vaidlustest selle üle, kus miski piki
Valga-Uulu maanteed asuma
peaks, samuti ühendvalla nime,
atribuutika või ametikohtade
jagamise üle. Põhjalikult soovitas ta kaaluda, kuhu väheneva
rahvastiku puhul tõsisemalt
investeerida – kas keskustesse
või ka küladesse. Tõsiasi on,
et rahvastik väheneb ka pärast
ühinemist. „Ära on läinud nooremad, aktiivsemad – inimesed,
kes oleks võimelised tegema
lapsi, aga nad teevad neid lapsi
kuskil mujal,“ tõdes Pastak Suure-Jaani valla näitel.
Arnold Pastak rõhutas, et
haldusreformiga seonduvat
tuleb külades kohapeal enne
otsustamist ka rahvale hoolikalt
selgitada, sest neil tihti selget
seisukohta pole. Ühinemise edukamaks korraldamiseks aga soovitas ta võtta tööle väljastpoolt
üks neutraalne projektijuht,
kelle ülesanne on kutsuda kokku
koosolekuid ja kogu ühinemisprotsessi vedada.
Järgneb lk 2
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OMAVALITSUSKROONIKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU

28. I 2016 toimunud istungil:

• otsustati kolmel juhul vallavara võõrandamist otsustuskorras;
• otsustati aukodaniku nimetuse andmine;
• arutati Viljandi veekeskuse rajamise rahastamisel osalemist.
Halliste vallavalitsus

21. I 2016 toimunud istungil:

• kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri summas 3501,48 €;
• kinnitati vajaduspõhise peretoetuse saajate nimekiri summas 1305 €;
• kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri summas 958,77 €;
• otsustati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse võimaldamine;
• otsustati viiel juhul korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks
lugemine;
• otsustati katastriüksustele sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine;

5. II 2016 toimunud istungil:

• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll ja erakorraline protokoll;
• otsustati hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
• anti ülevaade hooldekodudes viibijatest Halliste vallas;
• muudeti Halliste vallavalitsuse 21. I 2016 korraldust nr 6 „Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse võimaldamine“;
• otsustati hajaasustuse programmi heakskiitmine;
• otsustati raha eraldamine MTÜ-le Viljandi KJS Sakala ja MTÜ-le Mulgi
Segakoor.
Mõisaküla linnavOLIKOGU

28. I 2016 toimunud istungil:

• otsustati pikendada Akemal OÜ-ga Pärnu tn. 43 asuvate apteegiruumide
üürilepingut kuni 20. I 2021;
• otsustati pikendada OÜ-ga Annor Group sõlmitud Kiikre tn. 13A asuvate
saunaruumide rendilepingut kuni 4. I 2017;
• otsustati pikendada MTÜ-ga Noortekeskus H.E.L.A.R sõlmitud kinnistu
osa tasuta kasutamise lepingut kuni 1. II 2026;
• lubati Mõisaküla linnavalitsusel võtta rahalisi kohustusi ja korraldada
2016. aastal lihthange Pärnu tn. 45 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
• otsustati tunnistada peremehetuks Kiikre tn 32 asuvad ehitised;
• otsustati taotleda Mõisaküla linna munitsipaalomandisse Kivi tn. 15 asuv
maa-ala (1450 m²) elamumaana.
Mõisaküla linnavalitsus

25. I 2016 toimunud istungil:

• otsustati eraldada MTÜ-le Mõisaküla Kultuuriselts 506 €;
• määrati ja maksti välja jaanuarikuu toimetulekutoetused summas 1406,72
€ ja vajaduspõhine peretoetus summas 360 €;
9. II 2016 toimunud istungil:
• määrati ja maksti välja veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus summas
540 €;
• lahendati sotsiaaltoetuste maksmise ja hooldusega seotud avaldusi;
• otsustati hangete läbiviimise kord.

Ervin Tamberg pälvis
Päästeteenistuse medali

Märkimisväärse panustamise eest päästeala arengusse pälvis Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg Päästeteenistuse medali.
Ervin Tamberg oli üks neist 86 inimesest,
kes 16. veebruaril Tallinnas Lillepaviljonis
toimunud pidulikul tseremoonial võtsid
siseminister Hanno Pevkurilt vastu Päästeteenistuse aumärgi.
Päästeteenistuse medal anti Ervin Tambergile Mõisakülla hästi toimiva vabatahtliku päästekomando
organiseerimise eest. Linnapeana kureerib ta jätkuvalt päästekomando tegevust munitsipaalettevõtte Mõisaküla Linnahooldus kaudu. Töökorda on seatud vana päästeauto ja saanud
küttesüsteemi ajalooline tuletõrjehoone. Mõisaküla vabatahtlike
komando tubli pealik Alo Kirikal teenis selle eest ära tiitli „Aasta
vabatahtlik 2015“.
Meelis Sõerd

MÄLESTAME
AIME PUTNIK

19. XII 1933 – 29. XII 2015

ELJE LUIK

2. IX 1955 – 21. I 2016

LINDA LUUBERG
10. IX 1928 – 24. I 2016

LEO KOIK

8. I 1929 – 28. I 2016

Halliste vallavalitsus

ULVI LUIGE

26. X 1926 – 21. XII 2015

Mõisaküla linnavalitsus

Õisulane Hilje Kokk Tamm
esitles mälestusteraamatut
Õisus elav pensionär Hilje
Kokk Tamm esitles 15. veebruaril kohalikus raamatukogus oma mälestusteraamatut
„Talutütre kodu- ja koolilood“.

Saatesõnas raamatule märgib 81-aastane autor, et tegemist pole ajalooõpikuga, vaid
tema enda emotsionaalsete
jutustuste ja luuletuste ning
sugulaste ja klassikaaslaste mälestuste kogumikuga. „Karaski
talu ajaloo kaudu tahan näidata, kuidas sajandi jooksul on
erinevad võimud, valitsused ja
seadused räsinud eesti talusid
ja nende omanikke,“ selgitab
Hilje Kokk Tamm.
Raamatu esitlusele tulnud
kodukandi inimesed said raamatukogus kohvitassi juures
autorilt vastuseid oma küsimustele. Vahelduseks kõlasid viiulipalad. Tänusõnu oli
ütlemas ka Halliste vallavanem
Ene Maaten.

Mälestusteraamatu autorit Hilje Kokk Tamme (vasakul) tänas ja tunnustas raamatu esitlusel teiste seas
Foto: Meelis Sõerd.
Halliste vallavanem Ene Maaten.

Suureformaadilise kõvakaanelise rohkelt illustreeritud
raamatu toimetas Silvi Saar,
kunstiliselt kujundas Aldur
Lehtaru. Väljaandmist rahas-

tasid Viljandi ja Halliste vald.
Raamatut „Talutütre koduja koolilood“ saab tellida autori
enda käest (tel 5837 7205) ja osta
Abja-Paluoja raamatupoest.

Hilje Kokk Tamme mälestusteraamatule on tänavu
oodata ka järge.
Meelis Sõerd

Kattevaibad ja kindad Õisust rändasid
näitusele Valka

Veebruari algusest kuni 7.
märtsini näeb Valgamaa kutseõppekeskuses (Valga, Loode
tn 3) vanu kattevaipu ja mulgimustrilisi kirikindaid.
„Viisteist näitusel olevat
vana kattevaipa on Õisu sepikoja kogust. Enamus neist on
pärit minu ema kodukandist

Läänemaalt, ülejäänud Muhust ja Viljandimaalt,“ selgitas
Õisu sepikoja omanik Urmast
Tuuleveski. Näha saab väga
väärikaid kattevaipu, mille
iga ulatub saja aastani ja rohkemgi. Väga eriline on vaip,
mille kokkuhoidlik Vana-Vigala taluperenaine on teinud

vanast mantlist. Nööpaugud
ja taskukohad suudab väga
tähelepanelik vaatleja vaibal
leida. Õisu sepikojast jõudsid
näitusele Valka ka Paistu ja
Halliste kihelkondade kirjadega kindad, mille on kudunud
tublid eakad Õisu prouad Silvi
Saar, Lehte Hunt jt.

Nii kindad kui ka vaibad
seadis üles Urmas Tuuleveski
koos abikaasa Kerstiga. Vaibad
aitas näituseks ette valmistada
Kati Kivja. Tehnilist tuge saadi
ametikoolilt.
Meelis Sõerd

Volikogude kohtumisel Abjas oli teemaks
haldusreform
Algus lk 1

Abja vallavolikogu liige
ettevõtja Jüri Patune tunnustas kõiki piirkonna praegusi
ja endisi omavalitsusjuhte
sihikindla töö eest, mis on
ära tehtud mulgi identiteedi
säilitamise nimel. „Meil kõigil
on oma valijad, me esindame
selle piirkonna huve, seetõttu
me ei tohi kaugeneda oma
mulgi identiteedist ja rahvast,“
ütles ta.
„Täna on meil ainulaadne
võimalus moodustada neljast
omavalitsusest üks Lõuna-Viljandimaa omavalitsus. Seepärast ei maksa niipalju mõelda
sellele, mis sellele vastu räägib,
vaid sellele, mis seda just soodustab. Mis meid seob? Paljud
meist on käinud näiteks mõnes
siinse piirkonna koolis – Karksi-Nuias, Abjas, Mõisakülas,
Hallistes jne. Praegu ühendab
meid Valga-Uulu maantee,
minevikus ühendas ka Mulgi raudtee,“ tõi ta näiteks.
Tulevikuks soovis ta, et kõigi
nelja omavalitsuse volikogude
liikmete seas saaks suhtumise „minu volikogu“ asemel
omaseks suhtumine „meie
volikogu“.
Abja vallavolikogu aseesimees Andres Räägel arvas,
et siinsetel omavalitsustel on
praegu piisav võimekus iseendaga toime tulla. Abja vald

on tema hinnangul seni oma
inimeste teenimisega väga hästi
hakkama saanud.
„Mulle isiklikult meeldib
juhtida protsesse ise, mitte et
mind juhitakse ja piitsaga tagant sunnitakse. Me võiksime
igaks asjaks valmis olla,“ sõnas
ühinemisele mõeldes Karksi
vallavolikogu aseesimees Leo
Liiber.
„Mina leian, et me saame
praegu kõik ilusti hakkama,
märkimisväärne on seejuures meie koostöö kultuuri- ja
spordivaldkonnas. Selles, kas
me nüüd ühinema kohe hakkame, ma kahtlen,“ oli seisukohal Karksi vallavolikogu liige
Heino Luik.
Karksi vallavolikogu liige Alli Laande eelistas oma
mulgikeelses sõnavõtus nelja omavalitsuse ühinemist:
„Täämpe oleme just siin mulgi
asja aamen. Mulkel om seante
ütelus, et mida suuremp katel,
seda lahjemp supp!“ põrutas
ta ülemaakondliku suuromavalitsuse loomise võimalust
eirates.
Sama meelt, et kui üldse
kellegagi ühineda, siis Abja,
Halliste ja Mõisakülaga, oli ka
Karksi vallavolikogu esimees
Siret Vene. Nii nagu Jüri Patune, tunnetas temagi saalis
olnud inimesi ühe piirkonna
rahvana. „Olen neid kohanud
Karksi kultuurikeskuses tant-

su keerutamas, ise olen usin
Abja ujula kasutaja ja Halliste
söökla on mu suur lemmik,“
tõi ta näiteks. „Ma arvan, et kui
Karksi, Abja, Halliste ja Mõisaküla ühinevad, siis taevas ei
lange alla,“ lausus ta ilmekalt.
Ühinemiseks on aeg käes
ka Halliste vallavolikogu esimehe Andres Rõigase hinnangul. Temagi näeb siinse nelja
omavalitsuse piirkonda omavahel läbipõimununa. Rõigas
tõi näiteks, et üks Karksi vallavolikogu liige on Halliste valla
sotsiaaltöötaja ja üks Halliste
vallavolikogu liige Karksi valla
kultuurikeskuse juhataja. Halliste vallavolikogu esimehena
osaleb ta ise piirkondlikus mälumängus Abja kultuurimajas.
Mõisaküla linnapea aga pakub
talle lahkelt küüti, kui mõlemal
kusagile kaugemale samasse
kohta vaja sõita on.
Rõigas tõdes, et paarikümne aastaga on Viljandi maakonnas 20-st omavalitsusest
vabatahtliku ühinemise tagajärjel järele jäänud 12. Nii
on Viljandimaa kõige enama
ühinemiste arvuga maakond.
„Paljudes asjades me ei uskunud tollal, et läheb nii nagu
tänaseks läinud on,“ tõdes
1996. aastast Viljandi maavalitsuse arendustöötaja ametis
olnud Rõigas. Heaks näiteks
on tema sõnul Suure-Jaani
vald, kus haldusterritoriaalne

reform tehti ära just peaaegu
nii nagu kava ette nägi.
Halliste vallavanem Ene
Maaten kutsus oma sõnavõtus muuhulgas üles mõtlema
ka sellele, et meile jääks ühinemisprotsessi tulemusena
väikelinnade Abja-Paluoja,
Karksi-Nuia, Mõisaküla, Suure-Jaani, Võhma ja Mustla
kõrval alles ka suurema linnana Viljandi, mis suudaks eelnimetatuist rohkem teenuseid
pakkuda.
Mõisaküla linnavolikogu
esimees Jorma Õigus ja Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg
toetasid ühinemisele avarama
lähenemise mõtet, et mitte
kinni jääda oma kohtadesse.
„Nii saab maakonda ühtlaselt
planeerida ja arendada,“ sõnas
Õigus.
„Tuleb moodustada üks
suur maakondlik omavalitsus tingimusel, et osavallad
ja osalinnad jääksid rahvale
hästi ligidale. Me peame jääma
siin rahvast edasi teenima, et
rahvas ei läheks Mõisakülast
minema,“ toonitas Tamberg.
Haldusreformi teemalist
ühisarutelu Abjas ohjanud
Abja vallavolikogu esimees
Villu Võsa tänas kõiki osalenuid ja arvas, et otsustajate
kohtumised sellises laadis
peaksid jätkuma ka tulevikus.
Meelis Sõerd

Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Riigimaanteid Mulgimaal
hooldab AS Vooremaa Teed

Alates 1. jaanuarist 2016
kuni 30. septembrini 2020
hooldab Viljandimaa teid AS
Vooremaa Teed (VT). Oma
eelseisvaid töid ja tegemisi
Lõuna-Viljandimaal nõustus
alljärgnevas intervjuus lahkelt
tutvustama ettevõtte juhatuse
esimees Toomas Tootsi.

Milliseid teid te Viljandimaal, eeskätt Lõuna-Viljandimaal hooldate?
Kokku on meil Viljandi
maakonnas Vooremaa Teede ja
maanteeameti vahelise lepingu
kohaselt hooldada 1244 km
riigimaanteid. Sellest on kruusateid 547 km ja kergliiklusteid
22 km.
Teehoolde tegemiseks Lõuna-Viljandimaal on VT sõlminud alltöövõtulepingu firmaga
AS Eesti Keskkonnateenused,
kellel on pikaajaline teede
hooldamise kogemus erinevates Eesti piirkondades.
Tähtsamad riigimaanteed,
mis läbivad Abja valla, Halliste
valla ja Mõisaküla haldusterritooriume on kindlasti tee nr.
6 Valga–Uulu, tee nr. 24172
Sultsi–Abja-Paluoja ja tee nr.
55 Mõisaküla tee, mis läbib
Mõisküla linna kuni Läti piirini.
Kuidas hindate tänavust
jaanuarikuud teemeeste pilgu
läbi võrreldes varasematega?
Millised on olnud Abja ja
Halliste vallas ning Mõisakülas aasta esimestel nädalatel
peamised hooldustööd?
Tänavune jaanuar ei ole
olnud midagi erilist, tegemist
on tavapärase talvega. Ainus,
mis võiks talvest välja tuua, on
vahepeal valitsenud külmaperiood.
Peamised hooldustööd on
tavapärased lume- ja libedusetõrje tööd. Selleks on meil
ja meie alltöövõtjal vastav
tehnika olemas: täisvarustuses
teehooldusautod koos esi- ja
külgsahkade ning soolapuisturitega, teehöövlid ja traktorid.
Lumetõrjel osalevad kõik
sahkadega varustatud hooldemasinad. Libedusetõrjel kasutame peamiselt soola (NaCl).
Soola kasutamine on kõige
efektiivsem meetod libedusest
jagu saamiseks ja täpselt samuti tehakse libedusetõrjet kogu
maailmas. Mõningatel juhtudel
kasutame libedusetõrjeks ka
graniitkivi sõelmeid ja soolaliiva segu.
Usume, et oleme esimesel kuul oma ülesannetega
hakkama saanud. Kindlasti
võttis uuel hooldajal kohalike
oludega harjumine pisut aega.
Näiteks aru saamaks, kus on
ohtlikud tuisukohad, st kohad,
kus tuisu korral võib tekkida
olukord, et vahetult pärast tee
sahkamist on see jälle hetkega
täis tuisanud. Sellistele kohtadele tuleb alati kõrgendatud
tähelepanu pöörata.
Kindlasti valmistas peavalu
ka jaanuaris valitsenud külmaperiood – temperatuurid kuni
30 külmakraadi. Sellise külmaga kloriidid enam ei toimi
ja tavaliselt kipuvad libedaks
minema just ristmikud, kuhu
koguneb autodelt pudenev
lumi, toimuvad pidurdamised,
kiirendused ja külmaga lihvi-

Riigimaanteede hulka, mida käesoleva aasta algusest asus hooldama AS Vooremaa Teed, kuulub ka
Foto: Meelis Sõerd.
Sultsi–Abja-Paluoja tee.

Teede mehed, kes meile on
tööle tulnud, on suurte kogemustega ja väga tublid hooldemasinate juhid.
Kas kasutate ka endist
Sakala Teed OÜ Abja teemeistripiirkonna tootmisbaasi
Abja-Paluoja linnas?
Sakala Teede Abja teemeistripiirkonna tootmisbaasi me ei
kasuta.
Millega saavad teede-tänavate talvisele korrashoiule
omalt poolt kaasa aidata siinsed kohalikud omavalitsused
ja elanikud?
Koostöö kohalike omavalitsustega on teehooldajate jaoks
hindamatu tähtsusega. Teede
seisukord mõjutab oluliselt
piirkonna elanike igapäevast
elu ja me anname endast igal
juhul parima, et teed oleksid
korras ja sõidetavad. Tuleb
muidugi aru saada, et kõik
sooviksid alati rohkem ja paremat. Meie tegevuse ja teede
hoolduse ulatuse määrab siiski
hooldeleping oma tingimuste
ja nõudmistega.
Omavalitsustelt, samuti
elanikelt ootame eelkõige koostööd vastastikuse infovahetuse
osas. Kui on mingid mured
või probleemid teehoolduses,
siis kiire ja konstruktiivne
tagasiside on kõige parem viis
probleemide lahendamiseks.
Teehooldajal on oma ametiau
tähtis ja teeme kõik, et võimalusel tekkinud probleemid
lahendada.
Millised on olulisemad
nõuded erinevate teede hoolduseks?
Tee seisundinõuete määruses (https://www.riigiteataja.ee/
akt/115072015013?leiaKehtiv)
on kirjeldatud, millistele tingimustele peab tee vastama ja
ajad, mille jooksul tuleb need
nõuded täita. Näiteks lume ja
lörtsi eemaldamiseks sõiduteelt
kõige väiksemate teede puhul
on aega 24 tundi pärast lumesaju lõppu. Suurematel teedel
(näiteks Valga–Uulu) on selleks
aega 5 tundi pärast lumesaju
lõppu. Reeglina tehakse see
töö tegelikult rutem ära, kuid
arvestama peab ikka sellega,
et maakonnas on üle 1200 km
teid ja kõigile teedele korraga
ei ole võimalik ega mõistlik
lumesahka saata. Sellepärast

KODUKANDIS

MTÜ Käetöö Koid sai märgimasina
MTÜ Käetöö Koid Mõisakülast võttis osa Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2015. aasta projektide sügisvoorust „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“ ja sai rahastuse oma
projektile “Teeme rõõmuga”.
2016. aasta lõpuni kestva projekti raames tellis MTÜ Käetöö
Koid omale aparaadi, mille abil saab valmistada metallist rinnamärke, külmkapimagneteid ja võtmehoidjaid. Esialgu veel oodatakse,
millal tarnijal õnnestub tellimus täita.
„Meil on selline plaan, et meilt saaks üritustele tellida meenena
rinnamärgid oma logoga. Sina tuled kavandiga, meie paneme sulle
märgi peale soovitud kavandi kokku ja sul on olemas oma isiklik
unikaalne rinnamärk või magnet just selle ürituse tarbeks, mida
vajad,“ selgitas projekti kirjutanud MTÜ Käetöö Koid juhatuse
liige Juta Jalakas. „Näiteks võiks tänavu septembris ilmuva ajalehe
Lõuna-Mulgimaa 250. juubelinumbri ilmumise puhuks valmistada
märgid, mida lisaks juubelilehele müüa saaks,“ pakkus Juta Jalakas
välja toreda mõtte.
Juba Lõuna-Mulgimaa märtsikuu lehes loodab ta anda kõigile
huvilistele täpsemat teavet ka projekti „Teeme rõõmuga“ käigus
korraldatavate õpitubade jm. kohta.
Meelis Sõerd

Foto: Meelis Sõerd.

takse teel olev lumi väga libedaks. Samuti on väga külmaga
alati probleeme masinatega,
kuid teehooldaja ei saa sel ajal
oma tehnikat garaaži sooja
varjule jätta, vaid töö tahab igal
ajal tegemist.
Kas kõike edukaks talihooldeks tarvilikku – töömehi,
tehnikat, soola jne – jätkub?
Kõik tarvilik nii talviseks
kui ka suviseks teehoolduseks
on olemas, sealhulgas vajalik
tehnika – hooldeautod, traktorid, höövlid, kopad ja laadurid.
Samuti ka talviseks patrullteenistuseks väiksemad sõidukid,
side- ja mõõtevahendid.
Varutud on ka libedusetõrjematerjalid – liiv, sõelmed
ja sool. Soola kogus, mis terve
maakonna libeduse tõrjeks
kulub ja mis meil on ostetud
ja kohale toodud, on ca 2000
tonni. Lisaks on VT-l varuks
veel pea 800 tonni soola. Sellise koguse soolaga peaksime
tavapärase Eesti talve oludes
kenasti hakkama saama.
Teehoolduseks vajalik tehnika on peamiselt VT enda
oma. Lõuna-Viljandimaal hooldetöid tegeval meie alltöövõtjal
Eesti Keskkonnateenused on
samuti endal olemas moodne
ja uus hooldetehnika.
Viljandi maakonnas teevad
igapäevaseid hooldetöid 11
teehoolde baasmasinat (autod
sahkade ja puisturitega), lisaks
teehöövlid, traktorid ja muu
tehnika. Kokku on meil pidevas valmiduses ca 25 ühikut
hooldetehnikat, pluss vajadusel teehöövlid ja traktorid,
mis igapäevaselt hoolduses
ei osale. Ka on meil sõlmitud
kokkulepped ja lepingud paljude talumeeste ja teiste traktoriomanikega, kas vajadusel
on valmis kõrvalteedel lund
lükkama.
Kas pakute tööd ka kohalikele kogemustega teetöölistele, kes varem töötasid Sakala
Teed OÜ alluvuses?
Me oleme võtnud tööle
mitmed endised Sakala Teed
OÜ töömehed, kes töötavad
hooldeauto-, teehöövli- ja traktorijuhtidena. Abjast on tööle
tulnud kaks väga professionaalset ja tublit meest – Raul
Kandla ja Arno Ainsar. Peab
ütlema, et kõik endised Sakala
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on ka seatud ajad ja järjekord,
mille jooksul tuleb teed korda
saada. Sarnastel põhimõtetel
toimub talihooldus ka näiteks
Põhjamaades.
Talvehari on murtud. Millised tööd ootavad teehooldajaid alates kevadest?
Olulisemad kevadisedsuvised teetööd, mis elanikke
huvitavad ja otseselt nende liikumist mõjutavad, on
kindlasti seotud kruusateede
korrashoiuga. Kruusateid on
vaja hööveldada, aga on ka
arusaadav, et kruusateedel
ei ole sama mõnus sõita kui
asfaltkattega teel ja teatud ebamugavused seal on. Lisaks seab
kruusateede hooldusele piirid
ka ilmastik – pika sajuperioodi
jooksul ei ole hööveldamisest
lihtsalt kasu, pigem võib asi
hullemakski minna. Samuti ei
anna pikaajalisel kuivaperioodil kruusateede hööveldamine
tulemust ja teed võivad nii-öelda treppi jääda.
Teine oluline ja kohalikku
elanikkonda puudutav hooldetöö on tolmutõrje kruusateedel. Teelõigud, kus tolmutõrjet
tehakse, on meile Maanteeameti poolt ette määratud.
Mida soovite intervjuu
lõpetuseks omalt poolt lisada?
Teede hoolduse tingimused, mida teehooldaja peab tagama, on kehtestatud seaduste,
määruste ja lepinguga. Kõik
liiklejad tahaksid kindlasti,
et talvised sõidutingimused
oleksid samad, mis suvel. Paraku see ei ole lihtsalt võimalik.
Elame piirkonnas, kus talvel on
külm, sajab lund, külmad ja
lumerohked perioodid talviti
võivad asenduda suure sula
ja vihmaga. Kõik see seab ka
teede hooldusele omad piirid.
Kindlasti annab aga VT
teehooldajana endast kõik,
et tagada Viljandi maakonna
riigiteedel mõistlikud sõidutingimused ja täita omale hooldelepinguga võetud kohustused.
Jõudu tööle ja suur tänu
intervjuu eest!
Küsitlenud
Meelis Sõerd

Koolisõnumeid Hallistest
Halliste põhikoolis toimus 25.–29. jaanuarini loodusainete nädal I–IV klassi õpilastele. Õpetaja Inga Tiirats rääkis
aasta linnust tihasest ja aasta loomast mägrast. Korraldati
loodusfotode näitus. Iga klassi tublimad joonistajad ja kaunimate loodusfotode autorid said tänukirja ja maiustusi.
Kooli noorkotkad osalesid koos isadega Kärstna lahingumängus. Õpetaja Tiiu Savi eestvedamisel koolis toimunud loodusviktoriini võitis 9. klass. Abja apteegi töötajad
tutvustasid õpilastele ravimtaimi. Huvitavaid reisimuljeid
Austraaliast meenutas õpetaja Jelena Hein.
I klassi õpilased käisid Lillis õuesõppel „Metsamuhklimaal“. VII–IX klassi õpilased käisid veebruari algul
tutvumas edasiõppimise võimalustega Olustveres ja VanaVõidus.
Koolis toimus võõrkeelte päev. Kavas olid viktoriin,
plakatite võistlus, õpilastööde näitus, kontsert jm.
Maakonna kergejõustikuvõistlustel saavutasid auhinnalisi kohti Leo Liiberi õpilased Alar Orgusaar, Mairo Saarman,
Kurmet Reva ja Robin Kahu.
Kooli külastas kloun Ummi, kelle etendus meeldis õpilastele väga.
Sõbrapäeval 15. veebruaril tehti sõbrapäeva pilte ja
joonistati näomaalinguid, toimusid sõbramängud ja saadeti
sõbrapäeva kaarte. Hinnati sõbrapäeva kostüüme ja valiti
kooli kõige sõbralikum poiss, tüdruk ning õpetaja.
Milvi Kull

Kuhu minna
HALLISTE RAHVAMAJAS
• 23. II kell 18 Eesti Vabariigi 98.
aastapäeva tähistamine. Kavas
kontsert-aktus, väike ajalootund, Halliste valla järjekordse
aukodaniku väljakuulutamine.
Esinevad Halliste põhikooli
õpilased. Kaetud kohvi- ja
kringlilaud. Info tel 525 6049.
MÕISAKÜLA KULTUURIMAJAS
• 24. II kell 13 Eesti Vabariigi
98. aastapäevale pühendatud
kontsert-aktus.
• 23. III kell 18 Viljandi Pensionäride Ühenduse näiteringi
etendus „Mats von Kartohvel“
Pääse 3 eurot . Info tel 525 6049.
KAARLI RAHVAMAJAS
• 12. III kell 17 maakondlik loometantsupäev. Jalakeerutuse
eest hoolitseb Lihtne Poiss.

Laudade broneerimine tel 5256
049. Pääse ette tellides 5 eurot .
• 19. III kell 18 naistantsurühma
Särts 15. aastapäeva tähistamine. Tantsuks mängib ansambel
C-duur. Sissepääs annetuste
eest. Info tel 5886 1997.
UUE-KARISTE RAHVAMAJAS
• 22. II kell 18 (algusega Mulgi
külamuuseumis) Eesti Vabariigi
98. aastapäeva tähistamine.
Külaliseks on Halliste põhikooli
ajalooõpetaja Arvo Lamp
• 12. III kell 20 naistepäevapidu. Tantsuks mängib ansambel
Mesipuu. Kaastegev näitering
Kiiksud. Laua katab igaüks ise.
Avatud baar. Pääsmed hinnaga
8 eurot palutakse välja osta
8. märtsiks. Info tel 5344 8905.

Abja lehekülg
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OMAVALITSUSKROONIKAT
ABJA VALLAVOLIKOGU:
21.01.2016 toimunud istungil.
1) otsustati valla osalemine liikmena MTÜ-s Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.
2) toimus valla 2016. aasta eelarve esimene lugemine.
3) muudeti Abja Vallavolikogu 19.03.2013 määrust nr 99
„Abja Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate palgajuhend“.
4) muudeti Abja Vallavolikogu 27.01.2014 otsust nr 21 „Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine“.
5) võeti vastu otsus Abja vallavara võõrandamisekse otsustuskorras.
6) otsustati valla astumine MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse
Ühenduse liikmeks.
7) kinnitati valla revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani.
8) nimetati valla aunimetuste saajad.

ABJA VALLAVALITSUS:
15.01.2016 toimunud istungil:
1) AS Riigi Kinnisvarale anti kasutusluba päästeameti Abja-Paluoja
depoo rekonstrueeritud fassaadi kasutamiseks;
arutati eraisiku avaldust korraldatud jäätmeveoga seonduvas küsimuses.
2) kooskõlastati eraisiku taotluse alusel puurkaevu asukoht;
anti korraldus „Riigihanke „Raieõiguse võõrandamine Kadrimäe
kinnistu hoolduse eesmärgil“ (viitenumber 169791) taotlejate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste
edukaks tunnistamine.“
3) arutati sotsiaalküsimusi: anti korraldus sotsiaalhoolekande seaduse
alusel vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks ning anti korraldused
eraisikutele nende avalduste alusel hüvitiste maksmiseks vastavalt
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekutele.
4) eraldati valla eelarvelistest vahenditest sihtotstarbeliselt MTÜ-le
Viljandi Pensionäride Liit 100 eurot;
5) kehtestati päevakeskuse, noortekeskuse, Kamara külaseltsi, Penuja
külamaja ruumide kasutustasud, valla peotelgi kasutamise tasu ning
Abja Bussijaamas asuva WC kasutustasu,
6) kinnitati nõuete hindamise akt.
08.02.2016 toimunud istungil:
1) arutati eraisiku avaldust korraldatud jäätmeveoga seonduvas
küsimuses.
2) anti korraldused maaüksustele nimede ja sihtotstarvete määramiseks kinnistu jagamisel;
3) anti korraldus maa erastamisest korteriomandi seadmise teel;
arutati eraisikute sotsiaalküsimusi ja anti korraldused toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning täiendava sotsiaaltoetuse
maksmiseks;
4) arutati vallavalitsusele eraisikute poolt esitatud avaldusi;
Viljandi spordikoolile anti kirjalik nõusolek Abja gümnaasiumis
spordilaagrite korraldamiseks 02.–07.08.2016 ja 08.–13.08.2016.
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

MÄLESTAME

ema, vanaema ja vanavanaema
SALME PAAKSI-HYNYNENI (S LINT)
(07.02.1930 Penuja–26.11.2014 Tallinn)

sünniaastapäeval.
Anne ja Aleksander, Pauline ja Anete- Marie,
Loore-Lisete ja Villem

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

MÄLESTAME
VALENTINA LÄÄTS
01.04.1937 – 30.01.2016
MARIA VASSILETS
31.03.1941 – 08.02.2016

Audemäe peremees Jaan Iir
2015. aastal said Riita Belouštšenko abiga Audemäe
tühjas talust vedelenud
dokumendid ja kogud Abja
muuseumisse. Siin on väike
ülevaade leitust.

Jaan Iir sündis 21. augustil 1899. a Halliste kihelkonnas Abja valla Räägu külas
Suure-Losu talus Märt ja
Alma Iire (sündinud Kissa)
teise lapsena.
Tema esivanematest on
Mati Laane uurimuse järgi
teada, et Willup (1740–1798)
oli Abja Lossu talu pooleteramees ja tema poeg Jaan,
s 1780, sai 1816. a hingerevisjoni ajal priinimeks Ihr.
Sellest ajast on olnud esivanemad Losul.
1907. a sügisel läks Jaan
Kulla alevisse prl Roosi
Karotamme erakooli. Järgmisel, 1908. a kolis Karotamme kool Mõisakülla, kus
Jaan jätkas õpinguid.
1909. a asus õppima Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi,
kus oli 1915. aasta kevadeni.
1915/16. õppeaastal oli Rakvere Poeglaste Gümnaasiumis ja siis veel aasta Pärnu
Poeglaste Gümnaasiumis.
Võttis osa Vabadussõjas
6. jalaväe polgus. Isa 20.
veebr 1919 kirjast saame
teada, et Jaan sai jalast haavata, aga jäi edasi rindele.
Vanemad soovisid, et oleks
mõnda aega rahus, et haav
paraneks. Vanemate mure
oli mõistetav.
P ä r a s t Va b a d u s s õ d a
õppis kaks aastat Viljandi
Maakonna Reaalgümnaasiumis ja lõpetas selle 1923.
a. Sama aasta sügisel alustas
õpinguid Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonnas.
Temale 16. sept 1923 isa saadetud kirjast selgus, et Mats
Kissa laskis saata igal kuul
7000 marka õpinguteks.

Mats Kissa õde Alma Iir oli
Jaani ema ning oli laenanud
raha linavabriku asutamiseks. Seoses linahinna langusega jäi Abja linavabrik
1925. a võlgadesse.
Ülikooli Jaan ei lõpetanud. Tartus abiellus Selma
Paaveliga ning abiellununa
asus elama Audemäe tallu.
Peres oli kaks last: tütar
Edith ja poeg Valdur.
Eesti ajal pidas Audemäe talu, pärast sõda töötas
Lembitu kolhoosis ja hiljem
Kamara sovhoosis põllutöölisena.
Põllumehena oli Jaan
huvitatud taimedest. Tema
koolivend Ants Vihmand
meenutab veel 1977. a Jaani
tütrele saadetud postkaardil: 1923. a tulime kahekesi
Jaan Iirega pöördel olevast
majast (Tartu Ülikool) ja peatusime mõne raamatupoe
vaateakna ees. Korraga Jaan
kähvas: ‘’Oota veidi, lähen
võtan ikka selle Vilbergi
Eesti taimestiku ära!’’. (See
oli esimesi taimemäärajaid
eesti keeles)
Ta korjas taimi kodukandist kui ka kaugematelt
sõitudelt. Kuivatas ja määras. Kui oma teadmistest ei
aidanud, konsulteeris Gustav Vilbastega. 1930. aastast
on säilinud 5 kirjavastust,
kus arutatakse taimede tunnuseid ja suuniseid õigeks
määramiseks. Jaani poolt
määrangud on enamasti õiged, kui on ka kaheldavaid
ja siis ta saab abi. Kirjavahetusest selgub, et herbariseeritud on 1300 taime. Vilbaste
soovil saatis mitmed korrad
taimede mulgimurdelisi
nimetusi. Kirjavahetus toimus veel 1965. aastal.
Peale taimede on ko gunud liblikaid, putukaid
(enamik mardikad), nimekirja andis 1937. aastal zoo-

loogia muuseumile Tartus.
Taimede herbaarium ja samuti liblikate ja putukate
kogu on säilinud.
Jaan on teinud koostööd
Emakeele Seltsiga, saates
sinna murdesõnu.
Ta on saatnud Pärnu rajoonidevahelisele koduloomuuseumile vanu raamatuid ja tema säilinud
kirjavaras on sellekohane
vastuvõtuakt.
Üheks hindamatuks varaks on veel päevikud. Seda
on peetud lausa kuupäevaliselt. On säilinud mitmed
kladed alates 1931. aasta
jaanuarist kuni 1959. aasta
lõpuni. Puudu on sõjaaegsed. Toon mõned näited
päevikutest:
1 juuni 1931. Vedasin
piima. Taliviljale Tshiili salpeetri külv. Vastu kiviaeda
Roogsoo heinamaa pool
küljes kaer, eesti maakaer,
maas. Muist lilletaimi istutasin Tibike peenrale.
7. märts 1932. Käisime
emaga Mõisakülas. Purgi
peremees H. Kirik heila kell
13 surnud, põdenud grippi
raskemal kujul ja kollatõbe,
p.l. Tõime äiaga küünist
kuurma maaheinu.
Päevikust võib lugeda, et
1944. aasta augusti algusest
kuni 22. septembrini oli
Saksa sõjaväes kaevikuid ja
jooksukraave kaevamas.
27. september 1944. Võtsime kartulaid. Kandsin osa
kartulaid kõlgusesse ja osa
väljale kuhja.
Sovhoosi ajast kirjeldab
majandis tehtud tööd ja
samuti koduseid toimetusi.
Paar näidet:
(kuupäev kadus mul ära!)
märts 1956. Leplik talveilm.
Raidusin oma metsast Kamara sohvoosile 60 latti.
20. märts. Leplik talveilm.
Tõin hommikul Alatarelt

kelgu ja tirisin piimanõu
Mõisakülla (ca 3 km) ja õhtul kella kümneks jõudsin
leivakoormaga koju. Sain
Kamaralt veebruari kuu II
poolepalga 74 rbl ja märtsikuu suhkru 1 kg, 200 g
kätte. 14 pätsi rukkileiba 42
rbl 65 kop; 5 pakki paberossi
,,Priboi’’ 6 rbl; 1 kg 200 g
tükisuhkrut 12 rbl 60 kop; 3
kg tatratangu 15 rbl 60 kop;
2 pudelit limonaadi 2 rbl
65 kop; 400 g biskviiti 6 rbl;
pakk pärmi 65 kop; naelad
70 kop; tikud 16 kop; märkmik 2 rbl 10 kop.
Pärast sõda kirjutas ta
väga sageli, mida osteti ja
kui palju see maksis. Kirja
on pandud taluperemeeste
surmaajad ja suuremad
tuleõnnetused.
Tema märkmetes on kirjas jõulude- ja uusaastakommetest, maarjapäeva ja palmipuudepüha kommetest.
On kirjeldanud mitmeid
kalmeid ja kogunud muistendeid.
Ta suri 25. sept 1966. aastal ja on maetud Mõisaküla
kalmistule.
Tütar Edith Laiv kirjutab mälestustes, et isa oli
andekas ja väga laialdaste
huvidega inimene. Kirjutas
naljajutukesi oma koolipõlvest ja külaelust, tegi
pikki vemmalvärsse talu- ja
külaelust. Oma kirjatükke
illustreeris ise, tal oli osav
käsi karikatuuride peale.
Edith: „Ta oli suur loodusesõber, ei teinud liiga
ühelegi loomale ega linnule. Ühtki puuoksa ega lille
ei murdnud ta asjata. Kui
olin isaga põllul või metsas,
tutvustas mulle erinevaid
taimi ja nimetas isegi nende
ladinakeelsed nimed.“
REIN MÄGI
Abja muuseum

Lapsed käisid „Saabastega kassi“ vaatamas

7. veebruaril oli Abja
kultuurimaja lastenäiteringi
lastel ja nende sõpradel tore
võimalus minna Tallinna
vaatama muusikali „Saabastega kass“. Sel hooajal
on laste näiteringil endal
ka kavas „Saabastega kassi“
lavastamine ning sõidust
Tallinna said lapsed näha,
kuidas on lavastatud sama
tükk mujal.
Tänu kultuurimaja juhataja Tiiu Sommerile, kes
isiklikult tunneb Kaari Sillamaad, õnnestus meil saada
sooduspiletid. Ka bussisõidu
saime tänu kultuurimajale
natuke soodsamalt.
Etendus oli väga tore ja
muljeterikas. Lapsed laulsid
vaikselt oma lauluosa kaasa,
kõik tundu nii tuttav. Oli
tore päev. Koju jõudsime

Abja kultuurimaja laste näiteringi seltskond Salme kultuurikeskuse ees.

küll hilja õhtul, kuid järgmisel päeval oldi koolis virgad
ja tublid. Abja kultuurimaja
näitering ootab kõiki vaata-

ma ilusate lauludega näitemängu „Saabastega kass“
juba Abja suvepäevadel.

Foto: Viive niinemäe

VIIVE NIINEMÄE ja
RUTH MõTTUS
näiteringi juhendajad

Abja lehekülg

Algas vabatahtlike teenistusaasta Abjas

Valentina Graziuso, Iva Žůrková, Liisi Rääbus.

3. veebruaril kohtusime
esimest korda vabatahtlikega, kes SA Archimedes
Noorteagentuur Erasmus+
pr ogrammi raames on
praeguseks oma teenistust
Abja vallas juba alustanud.
Iva ja Valentina esimesed
tööpäevad on möödunud
sündmusterohkelt. Siinkohal ongi hea meel jagada
nende esmamuljeid.
K i r j u t a b Va l e n t i n a
Graziuso:
Maandusin Tallinna lennuväljale läbi paksu halli
pilveteki. Tiiu, Liisi ja teine vabatahtlik Iva ootasid
mind värviliste õhupallide-

ga, laiad naeratused näol.
Tundsin nende ootuses
soojust ning külalislahkust
nii et hoolimata külamast
tuulest väljas ei jäänud
mul muud üle kui tunda
end juba omaksvõetuna
ning alustada suurt seiklust
Eestis.
Sõidul Abja poole läbi
pimeneva ja tormise Eesti
teesklesime, et oleme tegelased õudusfilmist, sest
varjuderohked puud ja
mõned ükskiud autotuled
lubasid fantaasial lendu
minna. Mets ja puud ongi
tegelikult need, mida ma
ootasin ja leida lootsin, sest
pean neid Eesti tugevuseks

Foto: Keijo Koort

ja ühtlasi üheks ilusaimaks
vaatamisväärsuseks.
Enne oma uude koju
jõudmist külastasime kauplust. Püüdsin vältida järgi
tehtud itaalia toiduaineid,
vaid keskenduda kohalikule toorainele. Nii jõudsidki
minu korvi peasuurused
kaalikad ning must teraleib.
Järgmisel päeval ootas
meid Abja noortekeskuses väike vastuvõtupidu,
kus me kohtusime kõigi
inimestega, kellega koos
tööle hakkame. Oli kena
koosviibimine ja ootan uudishimuga, mis järgmised
päevad toovad.

Kirjutab Iva Žůrková:
Tšehhist Eestisse on pikk
tee – rohkem kui 20 tundi
minu kodust Olomoucist
läbi Varrsavi, Riia ja Tallinna
Apja. Ma ei kurda, sest olin
kaks aastat tagasi Tartus
ja teadsin, mida oodata.
Lisaks toetas mind kindel
otsus tulla aastaks Eestisse.
Ehk ei oska te kohapeal
näha Abja ilu, ehk on see
kõik siin teile liiga tavaline,
kuid minu jaoks peidab see
paik vaikset ja maagilist
energiat. Kõik need värvilised puudest-põõsastest
ümbritsetud väikesed majad teevad Abjast muinasjutulise paiga.
Olen kohanud imelisi
motiveerivaid ja inspireerivaid inimesi. Julgen väita,
et eelarvamused „külmadest“ eestlastest on valed!
Olen siiani kohanud ainult
päikselisi inimesi, nii et siinkohal aitäh, abjakad! Eriline
tänu Tiiule ja Liisile.
Ootan huviga seiklusi
Eestis.
Tõlkis Abja kultuurimaja juhataja,
EVT vastuvõtva organisatsiooni koordinaator
TIIU SOMMER
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vallavanema veerg
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
Taasiseseisvunud Eestis Vabariigis oleme juba aastaid
tähistanud vabariigi aastapäeva piduliku aktustega. See
on muutunud nii enesestmõistetavaks, et me ei oska enam
meie riigile võimalikke ohte näha ega hinnata. Selle päeva
eel ja ajal jagatakse inimestele ohtralt nii riiklikke tunnustusi
kui tunnustusi linnadelt ja valdadelt. Eestis on jätkuvalt
inimesi kes väärivad tunnustust. Olgu vallas tuhat või
kuustuhat inimest- hea on teada, et sind on kaaskodanikud
märganud, sinu tegemised on neile hinge läinud.
Mõni päev tagasi toimus meie naabervallas ja osaliselt ka
meie vallas välisriigist tulnud kurjategijate tabamise lõppvaatus. Hea meel on meie politsei ja teiste sisekaitsestruktuuride kindlameelsest tulemuslikust tegutsemisest. Tänu ja
tunnustus neile! Samas paneb see taas mõtlema Eesti riigi
haprusele ja olematule regionaalpoliitikale mida püütakse
varjata haldusreformi õõnsa retoorikaga. Kas vägisiliidetud
vallad on tulevikus tegusatest inimestest tulvil külakogukonnad, kes annavad rõõmuga töökäsi Euroliidu jõukatele
ja vabariigi pealinnale või väheneb ääremaa veelgi kiiremas
tempos meeleheitel inimestest? Majanduse elavdamise ja
töökohtade loomiseks tingimuste loomisega tuleb tegeleda,
mitte pseudoprobleemidega. Peaksime lõpetama vabatahtlikult/sunniviisiliselt tehtavad ühinemismängud ja tunnistame, et riik ja maavallad vajavad evolutsioonilist arengut,
siseturvalisuse tõhustamist ja sellest mitte ainult peokõnedes ja valimiste eel rääkimist. Meie riigi heidutusvalmidus
peab olema mitte ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu näol tugev.
Tugev ja korralikult rahastatud peab olema nii piirivalve,
politsei, päästeamet ja kiirabi. Tugev saab olla ka vägivaldselt lõhkumata omavalitsus, kus
inimeste ja kogukonna huvid on
arvestatud ja esindatud ning
valla juhid on reaalselt kohaliku
kriisikomisjoni eesotsas ja reaalselt vastutavad turvalisuse ning
kohaliku elu edendamise eest.
Eesti Vabariik väärib parimat.
Mina usun Eestisse. Elagu Eesti
Vabariik!
PEETER RAHNEL

Pidu noortele ja noortega

5. veebr uaril toimus
Abja kultuurimajas koostöös Abja noortekeskusega
noorte disko. Peo edukaks
õnnestumiseks korraldas
raadiohääl Lauri Hermann
koolituse diskoritööst huvitatuile, keda kogunes
lavale spetsiaalse tehnika
ja tööga tutvuma 6. Õhtusel
peol said kõik koolitusel
osalenud teha kordamööda
diskot ning kasutada selleks
professionaalidele kuuluvat tehnikat ja rakendada
õpitud oskusi. Tantsuõhtu
ajaks avas kultuurimaja
baariruumis uksed noortekohvik, mille menüü oli
kokku pandud noorte endi
poolt ning kõik pakutavad toidud küpsetati ise
Abja noortekeskuse köögis.
Üritust ette valmistama ja
korraldama olid kaasatud
ka äsja saabunud vabatahtlikud: Iva oli abiks kultuurimajas ning Valentina
noortekohvikus. Nende
esimesed muljed olid väga
positiivsed.
Valentina: „Diskoõhtu
organiseerimine oli tõeliselt lõbus, sest sain osaleda
aktiivselt selle õnnestumises. Kohviku jaoks toidu
ettevalmistamine oli sellest
parim osa. Sain koos laste-

ga süüa teha ning õppida
kohalikke retsepte ning
koostisosade eestikeelseid
nimetusi. Seega küpsetamine oli samaaegselt hariv
ja maitsev.
Lisaks avanes mul menüüde kujundamisega võimalus eneseväljendamiseks. See tegi toidu veelgi
ahvatlevamaks, kuigi lõhn
ning maitse olid juba piisavad meelitamaks inimesi
proovima.
Noorte tantsimist ning
muusika saatel lustimist oli
tõeliselt südantsoojendav
jälgida. Eriti teades, et sain
ise osaleda ja kaasa aidata
diskoõhtu õnnestumisele.“
Iva: „Saabumise nädala
reedel sain kohe asuda ette
valmistama ja kaunistama
õhtuks Abja kultuurimaja
saali. Seejärel algas noortele
DJ koolitus ning peale seda
said noored kohe DJ töös
kätt proovida ning saal
täitus teiste tantsijatega.
Vanemad lapsed töötasid
kohvikus ning nooremad
vestlesid, tantsisid ja lõbutsesid. Valentina alustas
kohvikus visandite tegemist, mille järel moodustus
mõne minutiga järjekord
lastest, kes endast portreed
soovisid. Mulle meeldis

LASTEAIA UUDISED

Abja lasteaias võeti üleskutset tõsiselt ning usinalt toimetades moodustus lastest number 112.
Foto: Aita Uuk

Lapsed moodustasid
hädaabinumbri 112

Peo edukaks õnnestumiseks viis raadiohääl Lauri Hermann läbi koolituse diskoritööst huvitatuile.
Foto: Iva Žůrková

näha lapsi tantsimas, mängimas ja lõbutsemas. Õhkkond oli väga sõbralik ning
mõned lapsed õpetasid
mulle eesti keelt. Nautisin väga seda üritust, sest

ümberringi oli tunda head
energiat ja rõõmu.“
LIISI RÄÄBUS
Abja noortekeskuse
juhataja

Häirekeskus kutsus kõiki lasteaedu, koole ja noorteringe,
aga ka peresid tegema 9.–14. veebruarini 2016. a oma õuele
käepärastest materjalidest hädaabinumbri 112, et kõigile
meenutada – Eestis ja Euroopas on üks hädaabinumber
112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.
Abja lasteaias võeti üleskutset tõsiselt ning usinalt
toimetades moodustus lastest number 112.
„Pähklikese“ rühma lapsed tegid toas legoklotsidest
hädaabinumbri. Lasteaiaõpetajad selgitasid lastele selle
numbri tähendust ja arvame, et nüüd teavad lapsed, mis
numbril helistada kui häda käes on.
Pildid on üles laetud Häirekeskuse Facebooki lehele
www.facebook.com/hairekeskus
Lasteaiaõpetaja
VIIVE NIINEMÄE

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Mõisakülas peeti motovastlaid
Enne suure sulaperioodi
algust oli maa Mõisakülas 6.
veebruaril kaetud küll veel
õhukese valge lumelinikuga, ent vastlasõitu otsustati
sellest hoolimata teha mitte
hobusaanide kuljuste kõlinal,
vaid hobujõudude mootorimürina saatel.

Rõõmus seltskond lapsi ja
täiskasvanuid ronis kultuurimaja ees suure Šveitsi päritolu
kunagise sõjaväe transpordiauto kasti istepinkidele.
Vanim vastlaline Ruth Nugis,
kel eluaastaid juba üle kaheksakümne, ning ajakirjanikfotograaf oma külmakartliku
pildiaparaadiga leidsid koha
kabiinis ja sõit võis alata.
Oli lausa imekspandav oskus ja kindlakäelisus, millega
Abja valla mees Jaanus Ermits
oma poja Jaagu hiigelmasinat
juhtis. Seda eriti ristmikel,
kus auto täitis terve tänava
või maanteeks kohandatud
endise raudteetammi laiuse
ja möödasõiduks võimalus
praktiliselt puudus.
Ent kõik läks õnnelikult
ja rahva rõõmuhõisete saatel
jõuti esimesse peatuspaika
Mõisaküla-Ruhja teel EestiLäti piiril. Sealt edasi mõõdeti
veel mitmeid kitsaid tänavaid
ja põlluvaheteid, kuni auto
järgmise peatuse tegi – seda-

Tänavakorvpall
Mõisaküla kooli tütarlapsed olid võidukad Eesti Koolispordi
Liidu korraldatud maakondade korvpallivõistlustel Viljandis
22. jaanuaril.
Võistlustel mängiti kolm kolme vastu tänavakorvpalli reeglite
järgi. Viljandimaa etapis osalenud kümne kooli arvestuses tuli
VI–VII klasside tüdrukute arvestuses võitjaks Mõisaküla kooli
esindus. Võidukasse võistkonda kuulusid Iti Marii Varik, Kelly
Kadak, Ave Trumberg ja Helena Kook.
ENN RAIESTE

Halliste võimlas saab sportida

Foto: Meelis Sõerd.

Tavatu vastlasõit Jaanus Ermitsa kindlakäeliselt roolitud suure veoauto kastis kodulinnas ja selle ümbruses
tõi rõõmsa naeratuse näole nii väikestele kui suurtele mõisakülalastele.
Foto: Meelis Sõerd.

korda lausa taamal all laiuva
linnakese kohal kunagise
Mõisaküla prügimäe murukamaraga kaetud valendavas
tipus. Mööda mäekülge taas
alla jõutud, sõideti lõpuks läbi
kesklinna jällegi lõpp-punkti
kultuurimaja ette.
Motovastlad muutsid veel
vaheldusrikkamaks kohalikud
mehed Ilmar Kuusk ja Timo
Reinvald, kes kenasti kiivri
pähe saanud ja turvaliselt istuma seatud lastele kesklinna
tänavatel oma külgkorviga
mootorratastega lõbusõitu
tegid.

Kultuurimaja eest startisid
ka maastikumängul osalenud.
Näpus paberil skeemid, liiguti
võistkonniti mööda etteantud
linnatänavaid, et panna tähele
majanumbreid ja osata lõpuks
välja arvutada tänavate arv
Mõisakülas. Selgus, et neid
on 32. Õige vastuse eest said
auhinna kõik osalenud võistkonnad.
Pärast vastlasõite ja maastikumängu maitsesid laudades kultuurimaja saalis
oivaliselt Siliina söögimajas
keedetud hernesupp ja vastlakuklid.

Lõbusat elevust pakkus
paljudele nöörist ja niidijupist
valmistatud vastlavurride
vurisema tõmbamine. Saalis
mängiti Tiina Raba juhendamisel rõõmsal meelel vahvaid
vastla- ja liikumismänge.
Kultuurimaja ja linnavolikogu kultuurikomisjoni
korraldatud traditsioonilistele vastlatele vaheldust pakkunud motovastlapäevaga
jäid rahule nii väikesed kui
suured.
MEELIS SõERd

Klubi 60+ tähistas vastla- ja sõbrapäeva

Klubi 60+ veebruarikuisel peoõhtul Uue-Kariste rahvamajas kinkis klubi
juhatuse liige Leili Tšernõšova (vasakult teine) kõigile sõbrapäeva puhul
Foto: Meelis Sõerd.
erkpunaseid südamekesi.

Uue-Kariste rahvamajas
igakuuliselt koos käiv Halliste valla eakaid ühendav
klubi 60+ tähistas veebruarikuus rõõmsas ringis
rahvarohkelt vastla- ja sõbrapäeva.
Rahvamaja hubases kaminasaalis oli end peolaudadesse mahutanud veerandsada inimest Uue-Karistest,

sport

Hallistest, Kullast, Ülemõisast ja teistest Halliste valla
küladest. Õhtu sissejuhatuseks tutvustas klubi liige Sirje Õruste huvitavalt Hiina
horoskoobi kalendri järgi 8.
veebruaril alanud Punase
Ahvi aastat. Igaüks sai lisaks
ka teada, mida horoskoop
kellelegi alanud aastaks
ennustab.
Kuna maa oli sel päeval

vihmast märg ja porine
(õhuke märg lumekiht kattis
maa alles kojumineku eel
hilisõhtuks), ei tulnud vastlasõidu tegemine kõne alla.
Nii meenutas Uue-Kariste
rahvamaja juhataja Ivi Alp
sooja kaminatule paistel
vanarahva vastlatraditsioone, uskudes et küllap pakub
loodus meile tulevikus taas
ka tõelisi lumeküllaseid
vastlaid koos vastlasõitudega. Peolaudadel pakuti
muu hea ja parema kõrval
vastlate puhul maitsvaid
soolaube, mida oli keetnud
Eha Lihtne, ja muidugi ka
vastlakukleid.
Saabumas olnud sõbra- ehk valentinipäeva traditsiooni tekkest ja selle
tähistamisest mitmel pool
maailmas ja meil pajatas
klubi 60+ juhatuse liige
Leili Tšernõšova. Lauast
lauda ringi liikudes kinkis ta
igale seal istujale sõbrapäeva
sümbolina kaks väikest erk-

Õnnitleme!
EHA STINT
JAAN LENSMENT
JUTA-IRENE VILI
ALEKSANDRA LEPIKSON
LEHTE KASS

HILDA BERNHARDT
MILVI TASUMÄE
SILVIA TOOM
HILJE TAMM
ALVI RANG
HELGI ASU
MATI NEIGO
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Mõisaküla linnavalitsus

punast südant – üks neist
šokolaadist.
Klubi kapelli saatel võeti
ühiselt üles ka vastla- ja
sõbralaul. Järgnenud laulud-pillilood pakkusid pika
õhtu jooksul kõigile head
võimalust ka mõnusaks
jalakeerutuseks.
Lillede ja heade soovidega peeti tavakohaselt meeles
klubi liikmetest järjekordseid sünnipäevalapsi.
Klubikaaslaste häid mõtteid kuulda võttes tutvustas
Ivi Alp klubi lähiperioodi
ettevõtmisi. Nende seas on
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine 22. veebruaril,
teatrikülastus, aga loodetavasti ka esmaabikursuse
korraldamine; viimasele
plaanitakse praktilisi oskusi
omandama kutsuda ka 60+
sõbrad Köönast Lätimaalt.
MEELIS SõERd
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Halliste vallavalitsus

Halliste võimla pakub kõigile oma tervisest hoolivatele
inimestele kolmel nädalapäeval jätkuvalt häid võimalusi sportimiseks.
• Teisipäeviti kella 19–21 saab võimlas mängida võrkpalli.
• Reedeti kella 18–20 saab mängida sulgpalli ja lauatennist.
• Pühapäeviti kella 16–18 toimub vaba sportlik tegevus.

Mõisaküla A ja O kaupluses
avati postipunkt

AS-i Eesti Post teatel lõpetas 15. veebruaril 2016 töö
Mõisaküla postkontor ja postiteenuste osutamine viidi
sealt alates 16. veebruarist üle Mõisaküla AjaO kauplusesse.
Linna elanikele saadetakse info uuest postiasutusest
postkasti. Infokiri sisaldab olulist teavet Eesti Posti teenustest, mida on võimalik linna elanikel kasutada lisaks
postipunktile.
Postipunkti aadress: Mõisaküla Postipunkt, Mõisaküla
AjaO kauplus, Jaan Sihveri tn. 8, 69302, Mõisaküla linn,
Viljandi maakond.
Lahtiolekuajad: E–R 08.00–20.00; L 08.00–19.00;
P suletud.
Postipunkt osutab edaspidi järgnevaid postiteenuseid:
1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. maksete vastuvõtt;
4. ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
5. postimaksevahendite, postikaupade müük.
Võimalused kliendile postiteenuse kasutamiseks lisaks
postipunktile:
1. kirjakandja kandeteenus 6 päeval nädalas;
2. kirjakandja tellimise teenus (füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes elavad või asuvad maapiirkonnas
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km);
3. kullersaadetiste kohaletoimetamine 6 päeval
nädalas;
4. iseteeninduskeskond www.omniva.ee saadetiste
eelvormistamiseks.
Samas pakutakse võimalust kasutada Eesti Posti teenuseid elu- või asukohast lahkumata tellides kirjakandja
koju või ettevõttesse koha peale. Elu- või asukohas osutab
kirjakandja järgnevaid teenuseid:
1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida:
1. AS Eesti Posti Klienditeeninduskeskuse vahendusel
telefonil 661 6616 või e-posti aadressil info@omniva.ee.
Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast laupäevani kella
9.00–18.00;
2. Eesti Posti kodulehelt www.omniva.ee ;
3. Kutsekaardiga (vajadusel edastab Eesti Post näidise),
millel tuleb täita tühjad väljad ja postitada kirjakasti.
Kirjakandja koju tellimise teenus on kaugemal kui 5
km elavatele, asuvatele klientidele tasuta, maksta tuleb
ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude
eest. Kirjakandja tuleb teie juurde 3 päeva jooksul alates
tellimuse kättesaamise päevast.

Abja lehekülg

EHH-Teater Paides
Abja Ehh-Teater võis
enda üle uhkust tunda
kui augusti lõpul Palamusel toimunud külateatrite
festivalil saadi hakkama
tubli tulemusega. Peale
pisikest puhkehetke sai
aga teatripere uue põhjuse rõõmustamiseks, kui
oktoobri algul selgusid
neljateistkümnendale harrastusteatrite riigifestivalile
pääsenute nimed, ning
Abja EHH-Teater võis uhkuse ja rõõmuga tõdeda, et
nende etendus “Geenius”
osutus valituks.
Hakkasid ettevalmistused jaanuari kuus toimuvaks festivaliks ning
jätkusid töö ja esinemised,
kuni koitis 22. jaanuari
hommik ning EHH-Teater
pakkis oma etenduse butafoorianatukese bussi, et
alustada teekonda Paidesse
festivalile.
Ko h a p e a l v e e t s i m e
toreda teatriküllase nädala-

EHH-Teater grimmiruumis enne rahva ette astumist.

lõpu. Oli nalja ja naeru, oli
tõsisema sisuga, mõtlemapanevat ning isegi kaks venekeelset etendust, millest
üks Kiviõlist pärit teater
OTPAD oma etendusega
Muinasjutt “Elasid kord...”
sai ka festivali grand prix.
Aga kui enamik konkurentidest olid üle vaadatud

7

KODUKANDI UUDISED

Foto: EHH-Teater

saabus laupäeva õhtul Abja
EHH-Teatri aeg minna tööd
tegema ja oma etendus
edukalt ette kanda, mida
usun, ka tegime. Žüriilt
saime nii kiitust kui ka kriitikat ning mõtlemisainet
edaspidiseks.
Festivali laureaatideks
valiti Seasaare Näitemängu

Seltsi etendus “Lakalaulik
Artur Rinne”, Saaremaa
teater ja etendus “Millal
küll Kalev koju jõuab?”
ning Vilde teater etendusega “Pime tuba”. Lisaks
sellele anti välja ka parima
suvelavastuse preemia,
mille sai Tiit Alte lavastatud
etendus “Maili. Virumaa
rahvaülikooli lugu”.
Kuigi Abja EHH-Teater
ei pääsenud laureaatide
hulka, oli teatriseltskonnal
siiski põhjust rõõmustada,
sest meie geeniuse osatäitja
Lauri Sepp, tõi riiklikult
festivalilt koju näitlejapreemia oma väga tubli töö
eest geeniuse rollis. Seega
võib Abja EHH-Teatri pere
lugeda Paides käigu ja harrastusteatrite riigifestivalil
osalemise igati kordaläinuks.
INGEL VOSSMANN
Abja EHH-Teater

Stiilinädal Abja gümnaasiumis

Õpilasesinduse korraldatud nädalal sai koolis näha
erinevatel päevadel nii sportlasi, loomi kui ka muinasjututegelasi. Lisaks oli ühel päeval teinud mitmed õpilased ja õpetajad läbi n-ö soovahetuse ning nädal lõppes
sädelevalt. Jagasime välja ka auhinnad kõige stiilsematele
õpilastele ja õpetajatele ning kuulutasime välja kõige
stiilsema klassi, kelleks osutus 4. klass. Pilte stiilinädalast
saab näha Abja gümnaasiumi kodulehelt.
CHRISTI LõHMUS-ERG

“Soovahetuse” läbi teinud 4. klass.

Abja kultuurimaja tegemised
veebruaris-märtsis

Õnnitleme eakaid
hällilapsi
AINO TOOMET
erakogu
HELJU Foto:
LIESMENT
HELJU SÄREV
VIRVE KÕIV
JUTA-LILIAN TEETSO
ELFRIDE KOLLIST
MARTIN REILSON
LAINE-MERELLE MASPANOVA
ENDLA TIRGO
ADA URUS
IVAR MASPANOV
VALLI PULK
ALDONA PTAŠNIK
ANNI JÄRVE
SULEV KALDMA
HELGATAMM
VILLEM ELBLAUS
INGE LINNAS

Foto: Kristina Korell
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Näitused: jaanuaris–veebruaris I korruse fuajees rändnäitus „II maailmasõjaaegsed naljad ja karikatuurid
mõlemalt poolt rindejoont“
märtsist-aprillini: „ Arvo Pärt – tuntud ja tundmatu“
22. veebruarist II korruse väikeses saalis ja fuajees
Abja lasteaia näitus „Minu unistuste kodu.“
24.02 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine
kell 10.00 hommikukohv. Film “Leida Lepland –
45 aastat füüsikaõpetajana Abja Keskkoolis”
kell 11.00 pidulik kontsert-aktus. Abja valla
2015. aasta kokkuvõte ja paremate tunnustamine
25.02 kell 17.00 klubi Meelespea peoõhtu
01.03 kell 18.00 Maaja Ranniku 75. sünniaastapäevale
pühendatud malesimultaan
07.03 kell 17.00 Abja muusikakooli I klassi õpilaste
kontsert
08.03 kell 9.00–11.00 doonoripäev
08.03 kell 19.00 Eesti Kontserti kontserdisari „Muusika Eestimaal“ Kuninglik Kvintett. Pääse 5.10.03 kell 18.30 Abja mälumängu V voor
13.03 kell 19.00 Curly Stringi Kevadtuur. Kiirematele
pääse kohapealt eelmüügist12.- /Piletilevis ja tund
enne algust kohapeal 15.-.
17.03 kell 19.00 Film „ Perekonnavaled“. Pääse 3.18.03 kell 10.00 Viljandi laste- ja noorteteatri Reky
etendus “Kessu“ Pääse 5,50 €
19.03 kell 15 Viljandimaa noortekooride ühiskontsert “Kevade ootuses”. Laulavad Abja gümnaasiumi,
August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi ja
Viljandi gümnaasiumi noortekoorid, bänd ja solistid.
Jooksev info kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee ja
tel 436 0055 või 5698 3806.

Paul Keres – 100
Lõuna-Mulgimaa
karikavõistlused males

Jaanuaris peeti male suurmeistri Paul Kerese 100. sünniaastapäeva tähistamiseks maleturniir, mis ühtlasi on ka Lõuna-Mulgimaa karikavõistlused ja koosnes neljast etapist.
11. jaanuaril saadi kokku Uue-Kariste rahvamajas, 18.
jaanuaril Mõisaküla kultuurimajas, 25. Karksi-Nuia kultuurikeskuses ning lõpetati 1. veebruaril Abja kultuurimajas.
Turniiri võitis juba kolmandat aastat järjest Ion Mõndresku Karksist. Ka teise koha sai kolmandat aastat järjest
Olev Raal Abja-Paluojalt. Kolmandaks tuli sel aastal Aivo
Joamets Abja vallast Penujast.
Selgitati välja ka valdade parimad. Karksi valla parimad
on juba eespool nimetatud Ion Mõndresku, Mati Saks ja
Tõnis Kask. Abja valla parimale Olev Raalile järgnesid Aivo
Joamets ja Toivo Riis. Halliste meestest parim oli Mihkel
Kalda. Talle järgnesid Martin Linder ja Harri Ellermaa.
Mõisakülast oli parim Enn Grünverk Raivo Rea ees.
Naiste parimana lõpetas Lilika Torim Hallistest.
Juba eelpool nimetatutele võtsid vähemalt kolmest etapist osa veel Paul Põder Karksist, Ürjo Mälksoo, Jaanis Roots
ja Edgar Riis Abja-Paluojalt, Aimur Pukk, Igors Cernišovs
ja Sven Forsel Hallistest ning külalisvõistlejana Hillar Kuhi
Olustverest. Kõiki neid 3-st etapist osavõtjat autasustati
diplomi, karika ja rahalise preemiaga, milleks oli sümboolne
2 € Paul Kerese meenemünt.
Korraldajad tänavad Halliste vallavanem Ene Maatenit,
Mõisaküla linnapead Ervin Tambergi, Karksi-Nuia spordikooli direktorit Leo Liiberit ning Abja vallavanem Peeter
Rahnelit toetuse eest. Eraldi tänu Abja vallale piduliku
kohvilaua eest Abja kultuurimajas toimunud maleturniiri
lõpetamisel.
Järgmine maletajate kokkusaamine on juba 1. märtsil kell
18, mil Abja kultuurimajas toimub Maaja Ranniku 75, sünniaastapäeva malesimultaan. Maaja Ranniku on sündinud
ja õppinud Abjas. Ta tuli 1963 ja 1967 NL-i tšempioniks. On
võitnud mitmeid rahvusvahelisi turniire. Eesti meistrivõistlustel võitnud 10 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi.
Simultaanil on andnud nõusoleku teiste vastu mängimiseks Lõuna-Mulgimaa karikavõistluste mitmekordne
võitja Ion Mõndresku.
MARTIN LINdER

Abja/Halliste võrkpallinaiskonna
2015–2016 aasta hooaeg

Abja/Halliste üheksa liikmeline võrkpallinaiskond osaleb
sel hooajal üleriigilisel Credit24 Rahvaliiga turniiril kolmandas tugevusgrupis. Meie jaoks on lõppenud alagrupi
mängud, kus võistlesime Lõuna-Eesti naiskondadega Tartu, Võru, Viljandi ja Valga maakonnast. Kokku kohtusime
kaheksa naiskonnaga ja kaheksast mängust loovutasime
vastasele vaid kaks geimi võitu, võites kõik 8 mängu.
Playoff-mängude vastane tuleb meile Ida regioonist, SK
Torma Sport, kellega kohtume 24. veebruaril kell 13.00 Halliste võimlas ja 28. veebruaril Tormas. Omavahelise mängu
võitja saab edasi veerandfinaali ja lõpuks finaalturniirile,
mis toimub Viljandis 25.–26. märtsil. Võistluste tabeliseisu
on võimalik jälgida aadressil: http://www.volley.ee/rahvaliiga/playoff/NaisedC.JPG
Naiskond võtab osa ka 2016. a Viljandimaa meistrivõistlustest. Kokku osaleb seitse naiskonda ja neli meeskonda,
toimunud on esimesed kohtumised. Meie naiskonnal on
saavutatud esimene võit.
Kohtumisi toimub edaspidi ka kodusaalides, kaasaelamiseks võimalusi veel on. Jälgi kuulutusi ja võimalusel tule
aita omadel võita! Näeme võimlas!
MARI KAHU

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg

8

Miks toasooja hind kõigub?

Soojuse hind on teema,
mis muutub aktuaalseks
igal aastal koos ilmade
jahenemisega. Eesti üks
suurem soojuse tootja Adven Eesti selgitab, kuidas
kujuneb soojuse hind ja
miks see üles-alla kõigub.

Toasooja vajavad kõik
Eesti elanikud ning kütteperioodil võivad soojuskulud moodustada olulise osa
leibkonna eelarvest. Kuigi
tarbijatele paistab energia
hind sageli liiga kõrge, ei
ole tootjatel tegelikult õigust hinda oma äranägemise järgi kontrollimatult
tõsta. Hind peab olema
põhjendatud ning sellel
hoitakse silma peal.
Soojuse hind on kulupõhine. Iga soojuse tootja
esitab Konkurentsiametile
andmed selle kohta, milliseid kulutusi ta tootmiseks teeb. Sellest lähtuvalt
määrab Konkurentsiamet
piirhinna, millega ettevõte tohib soojust kliendile
müüa. Kui soojusettevõtte kulutused tootmiseks
muutuvad rohkem kui 5%,
peab ettevõte taotlema piirhinna muutmist. Sealjuures

hoiab konkurentsiamet
silma peal, et ükski tootja ei
teeniks hädavajaliku teenuse müügilt põhjendamatult
suurt kasumit.
Kõige enam mõjutab
soojuse lõpphinda kütuse hinna kõikumine. See
tähendab, et kui muutub
näiteks maagaasi, kütteõli
või biomassi hind, mida
soojusettevõtted tootmiseks kasutavad, siis varem
või hiljem väljendub see
ka kliendi arvel. Kütuse
hinna valemid on keerulised ja sõltuvad kaudselt
maailmamajanduse üldisest olukorrast. Nii näiteks
muutub maagaasi hind
siis, kui langeb või tõuseb
nafta hind maailmaturul,
ning kui USA dollari ja euro
kurss kõigub. Need mõjud
ei kajastu energia hinnas
kohe. Kütteõli hinnatõusu
või -languse jõudmine toasooja hinda võtab ligikaudu
üheksa kuud. Pikaajaliselt
soodsa ja vähese hinnakõikumisega kütusena on end
enim tõestanud puiduhake.
Kütuse kõrval mõjutavad
soojuse piirhinda vähemal
määral ka tootmise, soojuse jaotamise ja müügiga

seotud püsikulud ja efektiivsus.
Kuna erinevad tootjad
kasutavad erinevat kütust
ja tootmisseadmeid ning
samuti tehakse erineva
suurusega investeeringuid
seadmetesse, kehtibki igas
piirkonnas erinev piirhind.
Seda mõjutavad ka näiteks
majade paiknemise tihedus
ja võrkude soojapidavus
ning sellega seotud kaod.
Seetõttu võib näiteks ka
kahe erinevas asulas asuva
sarnase maja küttekulu oluliselt erineda, kui need asuvad erinevas kaugküttepiirkonnas. Hinnaerinevused
võivad olla küllaltki suured.
Nii näiteks on praegu kõige
odavam hind Narva piirkonnas, kus tarbijatele maksab soojus vaid 29,65 eurot
MWh kohta, kuna tootmisel
kasutatakse suure elektrijaama jääksoojust. Samas
kallimates piirkondades on
hind pea kahekordne.
Soojuse hinna kohta
levib ka mitmeid müüte.
Näiteks on levinud uskumus, et kaugküte on kallis
ja vanamoodne lahendus.
Tegelikult ei ole see sugugi
nii. Kaasaegsed katlamajad

Teadmiseks bussireisijatele
ja koostootmisjaamad koos
renoveeritud torustikuga
suudavad pakkuda tänu
efektiivsele tootmisele vägagi konkurentsivõimelist
hinda. Investeeringud on
aga energeetikas kallid ja
Eestis on mitmeid piirkondi, kus pole neid siiani suudetud teha. Paljud kaugkütte katlamajad ja -võrgud
on rajatud väga ammu ja
toimivad kallistel fossiilsetel kütustel. Sellised ebaefektiivsed soojusallikad ja
suurte kadudega võrgud
tähendavad tõesti kõrget
soojuse hinda kogu kaugkütte piirkonnas. Samas on
paljud piirkonnad asunud
oma soojusmajandust üle
vaatama ning koostöös
soojusettevõtetega ollakse toetuste najal rajamas
kaasaegseid katlamaju ja
renoveerimas võrke soojapidavamaks. Neis piirkondades on toodetav energia
igati konkurentsivõimelise
hinnaga, jäädes näiteks
elektril põhinevast küttest
ligi kaks korda soodsamaks.
Urmo Heinam,
Adven Eesti juhatuse
esimees

Swedbanki teenused Mõisakülas
Swedbanki pangabussi asendab Mõisakülas nõustaja teenus ning sularaha saab
A ja O kauplusest.

Alates 1. jaanuarist 2016 asendas Swedbank Mõisaküla pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida pank pakub Mõisaküla
raamatukogus. Kliendinõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja telefonipanga lepinguid ning kasutada kliendinõustaja abi
elektroonilistes kanalites. Panganõustaja on kohal kord
kuus igal kolmandal neljapäeval kell 14.00–15.00.
Sularaha saab välja võtta alates 5. jaanuarist 2016 Mõisaküla
A ja O kaupluses (J. Sihveri 8).
Kuidas sularahateenus A ja O kaupluses töötab ja millal seda
kasutada saab? Klient sisestab oma Swedbanki pangakaardi
spetsiaalsesse kaarditerminali, valib soovitud summa ja kinnitab
soovi pangakaardi PIN-koodiga. Maksimaalne ühekordne tehingu
summa on 50 eurot ja minimaalne 5 eurot. Kaardivaldajale on
Swedbanki poolt pakutav teenus tasuta. Teenust saab kasutada
iga päev kaupluse lahtioleku ajal ning piisava sularaha summa
olemasolul kaupluse kassas.
Kõige mugavamalt on muud pangateenused Mõisaküla klientidele kättesaadavad interneti, mobiili ning telefonipanga vahendusel. Tutvustame lähemalt, mis on mis ning kuidas neid kasutada.
TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontorisse
tulemiseta, kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi
minema – piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril 6 310
310. Telefonipangas suhtlete te otse nõustajaga. Telefonipank
on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma rahaasjadest ülevaate
nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel on teenus oluliselt
pikemalt kättesaadav kui pangakontori puhul, sest telefonipank
töötab tööpäevadel kella 8–20 ja nädalavahetustel
kella 10-18.
Telefonipangas saate:
• küsida infot oma konto kohta
• teha vajalike maksetehinguid ja väärtpaberitehinguid
• sõlmida lepinguid
• sulgeda pangakaardi, kui see on kadunud
• vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on pangaga seotud.
Selleks, et neid tehinguid telefoniga teha, tuleb sõlmida leping
ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi, PIN-kalkulaatori
või mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige Teile antud juhiseid ja saate
turvaliselt korraldada kõik vajalikud toimingud. Kõik telefonipanga
kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste korral saab uuesti kuulata Teie ja
pangatöötaja vahelise kõne salvestust.

Telefonipangaga saate liituda Swedbanki nõustaja juures.
Pärast lepingu sõlmimist saate paroolikaardi ning seejärel saate
kohe mugavalt oma tehinguid tegema hakata. Telefonipangaga
liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei pea. Tehingute
eest teenustasud on samad, mis pangakontorist sama tehingut
teostades. Telefonipanga kasutamisel on vajalik mobiiltelefon või
nuppudega lauatelefon.
INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on koht, kus pääsete oma makseid
ja lepinguid sõlmima mis tahes kellaajal ja mis tahes kohast –
tähtis on vaid, et saate kasutada internetiühendusega arvutit.
Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta. Samuti saate siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid. Internetipangas on paljude tehingute
tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate,
kui sõlmite pangakontoris lepingu.
MOBIILIPANK
Mobiilipank – pank alati taskus.
Mobiilipanga kaudu on igalt poolt kiirelt kättesaadavad:
• kontojääk ja väljavõte
• maksed ja väärtpaberitehingud
• pangaautomaatide ja kontorite asukohad.
SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503, saate igal ajal küsida telefoni teel infot oma konto jäägi kohta. Nii ei pea Te olema
teadmatuses, kas kontol on ikka piisavalt raha soovitud ostu
tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu konto jäägi küsimise eest tuleb
tasuda vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud teenusenumbri minutitasu. “Saldo mobiilis” lepingu saate sõlmida internetipangas
ja pangakontoris.

Kaugbussiliin nr 267 Mõisaküla-Pärnu-Märjamaa-Tallinn hakkab väljuma
Karksi-Nuiast.
Alates 30. jaanuarist 2016 hakkab liin nr 267 väljuma Karksi-Nuiast
esmaspäevast laupäevani kell 6.10 ja pühapäeviti kell 12.20 ning Tallinnast
iga päev kell 17.00 järgides harjumuspäraseid peatuseid ja kellaaegu.
Liinil on 22 peatust, sealhulgas sissesõidud põhimaanteelt Mõisakülasse,
Pärnu-Jaagupisse ja Märjamaale.
Kaugbussiliini nr 267 Tallinn-Märjamaa-Pärnu- Mõisaküla vedav ettevõte
avaldas soovi lõpetada liinil reisijate vedu, kuna kommertsalustel liini käigus
hoidmine ei ole ettevõttele kasumlik. Seoses sellega analüüsisid Viljandi
maavalitsus, Pärnu maavalitsus ja Märjamaa kohalikud omavalitsused
antud liini vajadust. Analüüsi tulemusel jõuti järeldusele, et antud liin on
siiski vajalik piirkondade elanike jätkuvaks teenindamiseks.
Konkursi tulemusena sõlmiti ühe aastane liiniveo avaliku teenindamise
leping liinil 267 Estonian Lines OÜ-ga. 2016. aasta lõpus vaadatakse liini
vajadus uuesti üle.
Info: Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Kaupo Kase, tel 515 2723.
Viljandi maavalitsus

Ehitustööd

Siseviimistlus, maalritöö,
üldehitus ja remont.
Tel: 5619 7011 (Ente).
ente.sork@gmail.com

kuulutused

•

Oodatakse käsitööhuvilisi

MTÜ Käetöö Koid korraldab Mõisakülas iga kuu esimesel ja viimasel teisipäeval kell 11–18 LAHTISTE USTE
PÄEVA. Tule astu läbi ja tutvu meie tegevusega. Võimalik
osta ja tellida (tel 5592 2615) mitmesuguseid käsitöötooteid. Asume Mõisaküla koolimaja allkorrusel (sissepääs
sisehoovist).

• Alates 15. veebruarist 2016 lõpetas reisijate vähesuse tõttu
teenindamise bussiliin nr 56 Mõisaküla-Laatre, mis oli käigus koolipäevadel ja väljus Mõisakülast kell 6.30 ning jõudis
Laatresse kell 6.53.
Info: Anne Kaljapulk, Viljandi maavalitsuse ühistranspordi
järelevalvespetsialist (tel 433 0411; 5349 9088).

Kodutoetus paljulapselistele peredele
KredExi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste
parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kelle sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel
kuni 355 eurot kuus. Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele
suunatud projektide teostamist 90-100% ulatuses projekti maksumusest.
Toetuse eesmärk on paljulapseliste perede elamistingimuste parandamine,
kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.
2015. aastal said riigilt kodutoetust 242 nelja- ja enamalapselist peret kokku 1,8 miljonit eurot. Tänavu kasvab see arv märkimisväärselt,
seejuures saavad toetust taotleda pered, kus kasvab kolm ja enam kuni
19-aastast last.
Möödunud aastal toetust saanud peredes oli keskmine maksustatav
tulu ühe pereliikme kohta 125 eurot kuus. Peredes oli keskmiselt 5 alla
19-aastast last. Keskmine toetuse summa ühele perele oli 5856 eurot.
Kokku paranesid 1 178 lapse elamistingimused.
Kõige enam anti toetust eluaseme renoveerimiseks (154 korral). 36 peret
said toetust kodu soetamiseks ning 35 peret eluasemelaenu põhiosajäägi
tagasimakseks.
Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi,
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja
Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.
Lisainfo: Tarmo Seliste, KredEx-i kommunikatsioonispetsialist, tel 667
4116 ja 5565 4193.

Kolme omavalitsuse
infoleht ilmub kord
kuus.

Tellige Lõuna-Mulgimaa!
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna ühisväljaande Lõuna-Mulgimaa tellimusi
2016. 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 Lõuna-Mulgimaa ja kodukandi uudised jõuavad koju kätte!

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

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

