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Halliste ja Mõisaküla lehekülg

Mulgid pidasid Paistus kiigepidu

Neljas Mulgi pidu, mille
tuli rändas 3. juunil mootorratturite saatel läbi Mulgimaa kihelkondade, süüdati
Paistus päev hiljem. Pidu
läks korda, sest vihm ei
seganud ning tuhande neljasaja esinejaga kontsert ja
suur laat meelitasid kohale
ligikaudu samapalju pealtvaatajat-laadalist.

Peo proloogiks oli
tuleretk
Nii nagu eelmisel Mulgi peol kahe aasta eest, nii
rändas ka tänavuse peotule
tõrvik kümnete mootorratturite saatel läbi kõigi ajaloolise Mulgimaa kihelkondade.
Kolonni eesotsas külgkorviga
tsiklil oli tulega peoperenaine
Viljandi vallavanem Ene Saar
ja Mulgimaa lippu lehvitas
Mulgi kultuuri instituudi
juhataja Kaja Allilender. Paistu mulgi mehe skulptuuri
juurest alanud retkel tehti
peatuspaigad Mustlas õnneliku mulgi pere puuskulptuuri juures, Tõrva linna
keskväljakul, Karksi valla
kultuurikeskuse esisel tantsivate mulkide puuskulptuuri
juures, Abjas mulgi mehe
puuskulptuuri juures, Mõisaküla keskväljakul mulgi
laste puuskulptuuri juures
ja lõpuks Halliste kiriku esisel platsil. Igas peatuspaigas
läitsid peotule ematõrvikust
oma tõrviku vastuvõtva kohaliku omavalitsuste esindajad, et nendega järgmisel
õhtul peorongkäiku minna.
Tuletoojaid tervitasid kõikjal
toredate etteastetega taidlejad.
Mõisakülas kõlas tuletoojate auks reibas puhkpillimuusika kohalikult bigbändilt Iivo Hakkaja juhatusel.
Rõõmsalt esinesid ka mulgi
laste folklooriringi linastes
kostüümides ja murumütsides mudilased Tiina Raba
juhendamisel. Puuskulptuuride esisel pargimurul moodustatud suures sõprusringis
liikusid lõpuks lauldes nii
võõrustajad kui mootorratturid.
„Tulge meile jälle külla!
Tulge meile elama!“ soovis
tuletoojaid tervitanud mulgikuues Mõisaküla linnapea
Ervin Tamberg. Kultuurimaja
juhataja Laine Pedaja andis
Halliste poole suuna võtnud
tuleretkelistele kostiks kaasa
maiustustekorvi.
Halliste kiriku parklas õpilaste ehitatud uue värvilise
bussiootepaviljoni ees tervitas saabujaid lauluga naisansambel Rosin Ruth Mõttuse

Rõõmus ja värvikas IV Mulgi pidu suurel kiigeplatsil Paistus pakkus unustamatu elamuse pooleteisele
Foto: Meelis Sõerd.
tuhandele esinejale ja ligikaudu sama paljule pealtvaatajale.

juhatusel. Ene Saare käes
olnud tõrvikust süütas kohaliku peotule mulgi rahvariietes Kaarli rahvamaja juhataja
Deily Tatar. Mootorrattureid
kostitati mulgikorpide ja muu
maitsvaga. Head teed soovis
tsiklisõitjaile retkest osasaamise võimaluse eest tänades
nahkses pükskostüümis Halliste vallavanem Ene Maaten.
Tema tegi kogu tuleteekonna
nagu kaks aastat tagasigi
kaasa Halliste mehe Ülo
Helimetsa kaassõitjana.

Kontserdile eelnes
rikkalik laat
Esinejaile algas peopäev
4. juuni Paistus kiigeplatsil
pingsate proovidega. Peolised saabusid kohale alates
keskpäevast, mil külavahel
läks hoogu kogudes lahti
laadakauplemine. Kaugemalt
saabunud pakkujate seas jäid
kohe silma Varstu käsitöökoda ja neljakordne Setomaa õllemeister, kes lisaks joodavale
pakkus mõnesaja euro eest
ilusaid erineva kõlaga lõõtspille. Mulgimaa esindajate
hulgas olid Mulgi savikoda
oma põneva mulgimustrilise
keraamikaga ja Karksi käsitöönaised kirjude kaltsuvaipadega. Abja raamatupood
pakkus oma laual muuhulgas
Eesti-, Viljandi- ja Mulgimaa
teemalist kirjandust, suurt
eesti-läti sõnaraamatut, aga
ka eri suuruses Mulgimaa lipukesi ja Abja sümboolikaga
kruuse ja muud mulgipärast.
Seedri puukooli müügiplatsilt võis koduaia kaunistamiseks kaasa osta näiteks kauni
lillakaõielise jaapani enela
„Little princess“.
Oksjonil palliplatsi laudpõrandal pakkus Karksi valla
kultuurijuht Kai Kannistu
ehtsat mulgi leiba ja muud
käsitööna valmistatud väärt
kraami. Hästi täitis kõhtu ühe
kohaliku memme pakutud
aurav mulgipuder. Isuäratav

Peotule Paistus süüdanud mulgikuues Eesti Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves meenutas oma avatervituses peolistele taas mulkide
tähtsat ajaloolist osas Eesti riikluse kujunemisel.
Foto: Meelis Sõerd.

IV Mulgi peole eelnenud tuleteekonnal mootorratastel läbi Mulgimaa
kihelkondade ühinesid tuletoojad Mõisakülas mulgi laste puuskulptuuride juures suurde sõprusringi koos neid soojalt vastu võtnud
linnarahvaga.
Foto: Meelis Sõerd.

oli samuti otse palavalt pannilt tulnud gruusiapärane
lihatäidisega leib.
Laata ohjanud Mulgi kultuuri instituudi juhi Kaja Allilenderi kokkuvõtval hinnangul jätkus nii pakkujaid kui
ostjaid ja laadaga jäid rahule
mõlemad pooled. Lastele
pakkusid laadasaginas huvitavat ajaviidet ja vaheldust
Mõniste talurahvamuuseum
oma talulaste mängumaaga.
Näha sai ponisid ja koduloomi, tegutseda töötubades
ning võrkkiiges kiikuda ja
puhata.
Paistu kirikus andsid pärastlõunal kauni kontserdi õed Anu ja Triinu Taul.
Kaherealisel lõõtsal musitseeris Tarmo Noormaa ja
kontrabassil Taavet Niller.
„Päevalodja“ nime kandnud
kontserdis kõlasid lisaks mulgikeelsele laululoomingule
instrumentaalpalad.

President tunnustas
mulgi vaimu
Õhtuse pika rõõmsa
peorongkäigu eesotsas veeres kiigeplatsile kaskedega
ehitud hobukaarik peojuhtidega. Kolonni eesotsas püüdsid teiste seas pilku sõrulased
oma uhke embleemiga, setod
valge punasemustrilise risti-

ga lipu all ja arvukas lätlaste
esindus oma rahvarõivastes.
Kohal olid ka kõik Mulgimaa
omavalitsused. Halliste valda
esindasid lasteaia ja kooli
rahvatantsulapsed, kooli
mudilas- ja lastekoor, naisansambel Rosin, segarahvatantsurühm Turel, naisrahvatantsurühmad Hanna, Särts ja
Sõsare. Mõisakülast olid peol
tantsurühmad Ütenkuun ja
Vaprakesed.
„Mul on väga hea meel
olla peol, kus kõik mulgid
on koos, ja kui nad pole siin,
siis nad pole mulgid,“ lausus
peolisi kiigeplatsil rahva keskel tervitanud mulgikuues
president Toomas Hendrik
Ilves, kes on ühtlasi Mulgi
kultuuri instituudi patroon.
Mulgist ajalooprofessorile
Mati Laurile viidates meenutas president taas, et Eesti vabadus sai alguse Mulgimaalt.
Seda tänu siit alanud talude
priiksostmisele ja haridusepüüule. Valdav osa eestlasi,
kes XIX sajandi lõpul õppisid
Tartu Ülikoolis, olid teatavasti
pärit Mulgimaalt. „Lausa
hämmastav, kui palju mulke
oli Eesti Vabariigi asutajate
ja hiljem ka taastajate seas,“
tõdes president.
„Mulgimaal on tõeline
tulevik ja loodan väga, et

mulgi vaim aina kasvab ja
kasvab ja kasvab ning et me
lõpuks loome endale ka väikese vabariigi Eesti Vabariigi
sees,“ fantaseeris Ilves talle
aplodeerinud mulkide heameeleks.
Nii nagu president, tõdes
oma tervituses ka Riigikogu
Mulgimaa toetusrühma esimees Helir-Valdor Seeder, et
mulgi kultuur on rikas ja kaunis. See on tema hinnangul
vundament, millele toetuda,
et luua avatud ja konkurentsivõimeline Mulgimaa.
Austuse märgiks mulgikaabut peast võttes tervitas
rahvast ja soovis kõigile head
peotuju Mulgi kultuuri instituudi vanem, Abja vallavanem Peeter Rahnel. Seejärel
läks ja süütas ta koos presidendiga peotule.

Kaunis pidu kiigeplatsil
IV Mulgi peo teemaks oli
lavastaja Alli Laande valinud
„Lääme kiike katsumaie“.
Teatavasti on kiikumine paljude rahvaste põlisemaid
lõbustusi, mida on nauditud
aastatuhandeid. Abiellumisealistel noortel oli veel
läinud sajandil tavaks külakiigel kokku saada. Kiikumine kestis kogu kevade. Seda
saatsid laulud, isegi erilised
kiigelaulud. Kiik oli peaaegu
iga kõrtsi ja väiksema küla,
aga ka üksikute talude ning
isegi mõnede mõisate juures.
Noor ja vana tulid kiigele
kokku; isa tundis rõõmu
oma poegadest, ema tütardest. Kõneldi uudiseid, toodi
kaasa toidupoolist, puhati ja
tunti rõõmu.

IV Mulgi pidu keskenduski
suure külakiige ümber, mis
oli kaunistatud värviliste
paelte ja lintidega. Kiigel
istudes andsid nii sellele kui
kogu peole õhtujuhtidena
hoogu Viljandi vallavanem
Ene Saar ja Torupillitalu peremees Mulgimaa Uhkus
Ants Taul Riidajast. Kokku oli
esinejaid ligi poolteist tuhat,
nende seas sada rahvamuusikut ning 1400 lauljat ja tantsijat mudilastest memmedeni.
Päeval hoolega kokku
harjutatud kavas vaheldusid sujuvalt mulgikeelsed ja
-meelsed laulud, tantsud ja
rahvapillilood. Toredat vaheldust mulkidele pakkus oma
särtsakate etteastetega Läti
tantsurühmad. Pidu lõppes
Juhan Simmi laulu „Mulgimaale“ vägevalt kõlanud
ühislaulmisega. Lauluväge
juhatanud dirigent Kristjan
Õmblus ja peojuhid said tänuks suure vaeva eest kaela
tammepärjad, kõigi esinenud
taidluskollektiivide juhid aga
Mulgimaa käsitöömeistrite
kootud kauni mulgimustrilise kindapaari.
Peoga jäid rahule nii nii
publik kui esinejad, nii vanad kui noored. „Kuigi päev
oli pikk ja väsitav, olid kõik
rõõmsad, pidasid vastu rongkäigus ja said pidu nautida.
Suur tänu lapsevanematele,
kes olid meile suureks abiks!“
tõdes peojärgselt Halliste lasteaia tantsulapsi juhendanud
Anu Kangur.
V Mulgi pidu toimub kahe
aasta pärast Abjas.
Meelis Sõerd
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oMAvAliTsusKrooNiKAT
HALLISTE VALLAVOLIKOGU
30. V 2016 toimunud istungil:
• otsustati maa munitsipaalomandisse taotlemine;
• otsustati loa andmine hankes osalemiseks;
• tunnistati kehtetuks kohalike teede nimekirjaga seotud
otsused;
• otsustati lõpetada osalemine läbirääkimistes Viljandi veekeskuse rajamisel osalemiseks.
HALLISTE VALLAVALITSUS
25. V 2016 toimunud istungil:
• kinnitati sotsiaalkomisjoni protokoll;
• kinnitati toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri;
• lahendati hooldusega seotud avaldusi;
• lahendati korraldatud jäätmeveoga seotud avaldusi;
• määrati katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid;
• otsustati maa ostueesõigusega erastamise tingimused;
• otsustati hanke pakkujate kvaliﬁtseerimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse kinnitamine;
• vaadati läbi volikogu eelnõud.
7. VI 2016 toimunud istungil:
• kinnitati katastriüksustele maa maksustamishinna aktid;
• määrati katastriüksustele sihtotstarve ja koha-aadressid;
• määrati munitsipaalomandisse taotlevate rajatiste teenindamiseks vajalik maa, maaüksuse sihtotstarve ja koha-aadress
ning kinnitati maa maksustamishinna aktid.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
26. V 2016 toimunud istungil:
• kehtestati Mõisaküla linna jäätmevaldajate registri pidamise
põhimäärus;
• anti luba linnale varaliste kohustuste võtmiseks seoses Mõisaküla Hoolekandekeskusele uue väikebussi ning Mõisaküla
Linnahooldusele uue traktori koos lisadega kasutusrendile
võtmisega;
• kinnitati Mõisaküla linna 2015. aasta majandusaasta aruanne.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
17. V 2016 toimunud istungil:
• kinnitati Mõisaküla linna tänavate remondi teostajaks Vooremaa Teed AS hinnapakkumisega 26 780,64 €;
• kinnitati Pärnu tn 45 hoone fassaadi renoveerimiseks võetud
laenu pakkumuste tulemused;
• määrati ja maksti välja maikuu vajaduspõhine peretoetus
summas 495,00 €.
7. VI 2016 toimunud istungil:
• anti nõisolek Mõisaküla lasteaia sulgemiseks alates 1. VII kuni
14. VIII 2016 seoses personali puhkusega;
• kinnitati tänavuse heakorrakonkursi „Kaunis kodu“ tingimused;
• maksti välja juunikuu vajaduspõhine peretoetus kokku 495 €.

Südantsoojendavat
võidupõha
ja rõõmsat
jaanipäeva!
Mõisaküla linnavalitsus ja
Halliste vallavalitsus

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

MÄLESTAME
EHA STINT

2. II 1928 – 28.V 2016

TIIU-MARET LINASK
2. XII 1939 – 7.VI 2016

Mõisaküla linnavalitsus

Hinnatakse kodude kaunidust

Mõisaküla linna tänavuse heakor rakonkursi
„Kaunis kodu“ raames selgitab heakorrakomisjon
alates 13. juunist kuni 13.
juulini välja linna heakorrastatumad kodud, samuti
ettevõtted ja asutused.
Heakorrastatumad objektid selgitatakse välja eraldi eramute, kortermajade

ning ettevõtete ja asutuste
hulgas. Parimate väljaselgitamisel võtab komisjon
hindamisel arvesse järgmisi
kriteeriume:
• omanduses oleva või
kasutatava krundi üldist kujundust, kasutamise funktsionaalsust, linna ja loodusliku omapära arvestamist
ning krundi heakorda;
• ehitise välisilmet;

• haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli ja
viljapuid;
• väikevormide (piirdeaiad, kõnniteed, trepid,
terrassid, välisvalgustus,
kaminad, aiabasseinid jm)
olemasolu ja sobivust antud
keskkonda;
• kõrvalhoonete korrashoidu.

Tunnustati tublisid õpilasi
Mõisakülas on saanud
igakevadiseks toredaks traditsiooniks õppeaasta kestel silma paistnud õpilaste
ja õpetajate tunnustamine
linnajuhtide pidulikul vastuvõtul.
Tänavu olid vastuvõtule
Mõisaküla muuseumisaali
palutud kuusteist poissitüdrukut, kes sügisest keva-

deni olid hästi õppinud ja
käitunud ning kooli spordis
ning teadmisteproovidel
maakonnas edukalt esindanud. Nendeks olid Robert
Seli, Kevin Neudorf, Kirke
Pärnat, Keiro Škurin, Heti
Buström, Keili Tuisk, Rommi Preimann, Sten-Markus
Tisler, Kärt Pärnat, Marii
Hannok, Age Trumberg, Devin Pakkonen, German Per-

vušin, Jan-Jesper Tisler, Iti
Marii Varik ja Kristofer Sults.
Kõiki nad, samuti oma tööd
tulemuslikult teinud kooli ja
lasteaia pedagoogid võtsid
neid tunnustanud linnavolikogu esimees Jorma Õiguselt
ja linnapea Ervin Tambergilt
vastu tänukirja ja roosiõie.
Vastuvõtu eel muuseumisaalis kogunesid kõik kutsustud kesklinna Rõngaspar-

Kolme kaunimat eramut autasustab linnavalitsus tänukirja ja majamärgiga „Kaunis
kodu 2016“. Heakorrakomisjoni ettepanekul on linnavalitsusel õigus anda välja
ka teisi autasusid vastavalt
eelarvelistele võimalustele.
Konkursi võitjate autasustamine toimub
Mõisaküla linna kodukandipäevadel.

ki. Peale linnapea tervitust
istutati sinna mulda väike
okaspuu. Direktor Pirje Usina
ettepanekul said puuistutamise au osaliseks väga heade õpitulemustega viienda
klassi lõpetanud ning kooli
maakonnaüritustel edukalt
esindanud poisid Devin Pakkonen ja German Pervušin.

Meelis sõerd

ÕNNITLEME KOOLILÕPETAJAID
Halliste põhikooli IX klassi (klassijuhataja

Mõisaküla kooli IX klassi (klassijuhataja õp

õp. Tiina Kand) lõpetasid tänavu Silver

Toomas Riet) lõpetasid sel aastal Robin Elblaus,

Hermiste, Anne-Mai Ivanova, Lauri Joosing,

Karl-Robert Karpa, Karl Murik, Ott Mäerand,

Siret Kangur, Maarjo Kohjus, Martin Kutti,

Maarja-Malvi Närep ja Billy Trumberg.

Liivika Lunter, Angelika Orgusaar, Rainer
Rüütel ja Anika Trei.

Halliste vallavalitsus

Õigeid valikuid ja edu edasisel haridusteel!
Mõisaküla linnavalitsus

PAKuTAKse KiNNisTuT MõisAKÜlAs
Mõisaküla linnavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise
korras Mõisaküla linna omandis oleva kinnistu asukohaga
Aia tn 6.
Kinnistu (katastritunnus 49001:005:0018, pindala 1929 m²) alghind enampakkumisel on 11 000 eurot. Pakkumiste esitamise
lõpptähtaeg on 18. juuli 2016 kell 14.
Enampakkumise osavõtutasu on 65 eurot, mis peab olema laekunud Mõisaküla linna arvelduskontole EE921010302005456004
SEB Pangas hiljemalt 18. juulil 2016 kell 14. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise kulude katteks ning ei
kuulu tagastamisele.
Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu
sõlmimist. Kinnistu võõrandamisega seotud kulud (notaritasu,
riigilõiv jm.) tasub ostja.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, kelle
osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ning
kellel ei ole Mõisaküla linna ees võlaõiguslikest lepingutest
tulenevaid rahalisi kohustusi.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus Mõisaküla linnavalitsusele aadressil: Jaan Sihveri 4, Mõisaküla 69302, Viljandi maakond. Ümbrikule kirjutada märgusõna „Aia tn 6“ märkusega
„Mitte avada enne 18.07.2016 kell 14.05“.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha
aadress, e-posti aadress, telefon;
2) nõusolek osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) sõnades väljendatud pakkumise summa;
4) dokument enampakkumise osavõtutasu tasumise kohta;
5) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavada olema nummerdatud ja viseeritud.
Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Mõisaküla linnavara
valitsemise korrale, millega saab tutvuda Mõisaküla linnavalitsuses ja linna veebilehel www.moisakyla.ee (Omavalitsus/
Dokumendid ja õigusaktid/ 04 Korrad ja eeskirjad/ Linnavara
valitsemise kord).
Täpsemat info müüdava vara ja muude tingimuste kohta saab
Mõisaküla linavalitsusest telefonil 435 5600 (Ervin Tamberg,
linnapea).

Õnnitleme!
PAUL PIISKOP
EMILIJA ALLAS
LEIDA TEOR
HELE-MALL KAJANDO
LEIDA HELIMETS
HEIKKI HEINRICH TANN
LEIDA-ALVINE RANG
ALLI KALM
TAIMA KOIK
ELLA KIRBITS
JÜRI PIHU
VELLO LUTS
ELLI JAANUS
JAAN VILU
HELL TOOM
LOOLA GRENTS
HILDA KALDOJA
SALME PIRSKO
HELDUR KATTAI
KALJU KULL
ANTS KAMA
HILLE ROSENBERG
LJUBOV BREICIS
LJUDMILA MÄNNIK

92
88
86
83
83
81
81
81
81
80
80
80
80
75
70

Mõisaküla linnavalitsus
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Halliste vallavalitsus
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Koolikevad oli vaheldusrikas

Suvevaheaja hakul on sobiv
aeg teha põgus tagasivaade
Halliste kooli õpilaste rohketele huvitavatele tegemistele
kevadkuudel.

Kooli III–V klassi tantsurühm osales 9.–10. aprillini
Tallinnas toimunud XI vabariiklikul koolinoorte rahvatantsufestivalil. Seekordne festival
oli Halliste kooli tantsurühmadele juba seitsmes. Festivalil
toimusid mitmed õpitoad:
tantsutuba, meisterdamine jne.
Esimesel õhtul oli rühmadel
võimalik esineda Salme kultuurikeskuse laval. Teine päev
möödus Lennusadamas, kus
samuti esineti ja lisaks tutvuti
huvitavate väljapanekutega.
Kokku osales festivalil 42 tantsurühma.
21. aprillil toimus koolis

Foto: Meelis
Sõerd.
IV Mulgi peo rongkäigus 4. juunil Paistus sammusid
rõõmsad
Halliste
kooli tantsu- ja laululapsed oma valla arvuka esinduse eesotsas.

traditsiooniline lauluvõistlus
“Halliste kooli laululind 2016”.
Järjekordseks kooli laululinnuks hulga toredasti esinenud
laululaste seast tunnistati IV
klassi õpilane Kirke Murrik.

Foto: Meelis Sõerd.

Mai algul osales I–IV klassi
õpilaste esindus tublilt traditsioonilisel algklasside päeval
“Tõruke” Abja Gümnaasiumis.
Kaheksaliikmelised võistkonnad V–IX klassini lõid kaasa

Jakobsoni kooli staadionil Viljandimaa koolide heategevuslikus teatejooksus liikumisvõime
kaotanud laste toetuseks. Kooli
noorkotkad osalesid Paistu
koolis “Väikese Rebase retkel”.
2. juunil toimunud õpilaste
kevadkontserdile oli kaasa elamas nii lapsevanemad, sõpru,
tuttavaid kui vilistlasi. 4. juunil
tegid kooli tantsu- ja laululapsed
vapralt kaasa suurel toredal
Mulgi peol Paistus.
Juulikuus osaleb kool Tallinnas suurel võimlemispeol
“Hingelind”. Võimlemispeo
ülevaatus toimus 24. aprillil
Viljandi spordihoones. Halliste
kooli õpilased esitasid seal tublilt rõngastega võimlemiskava
“Seikluste laegas”, tagades endale peol osalemise õiguse.

Milvi Kull

Rahvamaja jääb suveks vaikseks
Uue-Kariste rahvamajas tegutsevad taidlejad ja
ühendused lõpetasid järjekordse tegevushooaja ühise
peoõhtuga 27. mail.

Rahvamaja saali kaetud
pikki peolaudu kaunistasid
kevadlilled. Seinal paelus
pilku huvitav fotonäitus,
mille oli üles seadnud kodulooring Sirje Õrustega
eesotsas. Saalinurgas lasi
lauludel kõlada ja tegi pika
õhtu kestel muusikat lalakeerutuseks kapell.. Vahelduseks esitas mitu muhedat
lavasketši näitering.
Rahvamaja juhataja Ivi
Alp tänas südamest kõiki
piirkondliku külakultuuri
kandjaid. Ta tõdes, et tub-

lideks tegijateks erinevates
kooslustes on sageli ühed
ja samad inimesed ligemalt
ja kaugemalt. Hilve Koidla Hallistest on näiteringi
Kiiksud eesotsas. Oma kunstiannet kasutab mitmel moel
rahvamaja ettevõtmiste kujundamisel. Leili Tšernõšova
Rimmust on aktiivne näiteringi liige, laulab kapellis ja
veab eakate klubi 60+. Ta on
ka toimekas Uue-Kariste –
Rimmu naisseltsi liige, mida
juib Karin Alp.
Heiki Alp mängib kapellis akordioni, lööb kaasa
näiteringis, ansamblis UK,
Temagi kuulub klubi 60+ juhatusse ja veab Uue-Kariste
arengurühma. Eha Lihtne
Rimmust on klubi 60+ ka-

pelli hing ja tubli maletaja. Innukas näitleja Martin
Linder Hallistest korraldab
rahvamajas sageli võistlusi
lauamängudes ja on eakate
klubi õhtutel esimene mees
tantsupõrandal.
Uue-Kariste külade seltsi
ja klubi 60+ liige Eda Niin
on mõttekaaslaste toel tulemuslikult pühendunud
rahvamaja naabruses asuva Mulgi külamuuseumi
ekspositsiooni ja ruumide
arendamisele.
Tegevus rahvamajas UueKariste pargi põlispuude all
jätkub taas sügisel. Värskete
mõtetega on siis oodatud
kõik senised ja uued seltsielu
huvilised.
Meelis Sõerd

KODUKANDIS

Mõisaküla kutsub kodukanti

Tänavused Mõisaküla kodukandipäevad toimuvad 4.-7.
augustini.
4. augustil toimub EELK Mõisaküla kirik-kontsertsaalis öökontsert. Esinevad Mulgi segakoor ja Kammerkoor “Kungla”.
Kuulutatakse välja järjekordne linna aukodanik.
5. augustil kell on kodukandipäevade pidulik avamine keskväljakul. Kell 17.30-19.30 on avatud välikohvik kultuurimaja õues. Kell
20 Mõisaküla näiteringi etendus „Memmed-taadid“, pääse 3 eurot.
Kell 17 suveaias taipoksi võistlused, päevajuht Lauri Pedaja.
Pääse 10 eurot kehtib peo lõpuni. Kell 21 pidu suveaias, Retrokiirabi peaesineja ansambel 2Qwick Start. Pääse eelmüügist 10 eurot,
kohapeal 13 eurot, kahepäevapilet 18 eurot (eelmüügist).
6. juuni algab kell 8 äratusega puhkpillimuusika saatel. Kella
9-16 kihab kesklinnas laat. Samal ajal pakutakse kogu linnas palju
muud meelepärast tegevust. Kell 11.30 algab kesklinnas isetegevuslaste kontsert. Kella 13-15 toimub oksjon, mille tulu läheb linna
keskväljaku projekteerimise heaks. Kell 21 algab pidu suveaias,
kus esinevad ansambel Meie Mees ja Ivar Hansen. Pääse 10 eurot.
Südaööl lahvatab taevasse ilutulestik.
Pühapäeval 7. augustil kell 12 toimub Abja kultuurimaja lasteetendus “Saabastega kass”, pääsmeks annetus. Kell 12 pakub
vana staadioni rajal põnevust rallikrossiautode treeningsõit. Kell
14 on kõik oodatud Linnamäele osalema või kaasa elama ketasgolfi
võistlustele.
NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.

Kolmainupühal Mõisakülas

Pildil tänab rahvamaja juhataja Ivi
Alp kodulooringi eestvedajat Sirje
Foto: Meelis Sõerd.
Õrustet (ees).

ETV tegi Mõisakülas ajalugu
Eesti Televisiooni saatemeeskond salvestas juunikuu
esimesel pühapäeval Mõisaküla kesklinnas televaatajate
seas populaarse suvise meelelahutussaate Suvenaabrid
käesoleva hooaja avasaate.
ETV ekraanile jõuab salvestis
taasiseseisvumispäeval 20.
augustil.

Saates võtavad teineteiselt
lauluoskuses ja naaberlinna
tundmist eeldavas mälumängus vastastikku sõbralikult
mõõtu Mõisaküla kammerkoor Kungla ja Ruhja segakoor
Lätimaalt. Telesalvestuse näol
oli tegu lausa ajaloolise sündmusega, sest see oli kokku
juba seitseteist aastat kestnud
suvesaadete Laulge kaasa,
Lauluga maale ja nüüd Suvenaabrite esimene piiriülene
kooslaulmine.
Mõisaküla kammerkoorile
oli muusikaliselt toeks armastatud Eesti lauljatar Gerli Padar,
kes täitis ka saatejuhi rolli.
Ruhja segakoorile lisas julgust
ja väge populaarne Läti laulja
Lauris Reiniks. Viimane tõestas
saates taas ka oma nauditavalt
head eestikeelset lauluoskust,
haarates kaasa nii Ruhja koorilauljad kui rohkearvulise publiku. Rahvas laulis laule kaasa
saategrupi poolt selleks puhuks
koostatud ja välja jagatud laulikuist. Kuna samal päeval oli
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Nädal pärast nelipüha on kirikus kolmainupüha. Pannakse
tähele Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu õnnistust.
Mõisaküla kirikus jagati selle püha osadust eriti pidulikult.
Külas olid Soome Nurmijärvi koguduse vaimulikud ja juhatus.
Möödunud on kümme aastat toekas ja ustavas sõprussuhtes.
Põhjanaabrid on tublisti kaasa aidanud Mõisaküla kiriku ehitamisel. Seekordsel jumalateenistusel jutlustas Ari Tuhkanen. Meie
sõpruskoguduse teine vaimulik Johannes Haapalainen valdab
eesti keelt ja tõlgib alati kõik vajaliku. Meie pakkusime jumalateenistusel Mõisaküla väikese kauni kontserdi kammerkoorilt Kungla
Kadi Kase juhatusel. Orelil oli teenistusel kaastegev Ruth Mõttus.
Kolmainupühal üheskoos kinnitatud sõpruse meenutamiseks
kinkis Mõisaküla koguduse juhatus Soome sõpradele huvitava
metallist valmistatud suveniiri, mis kujutab kolme sõpra üksteist
kallistamas. Taiese puitaluse esiküljel oleval metallplaadil on tekst:
„Nurmijärvi - Mõisaküla – 10 aastat sõprussuhteid“.
Nii nagu Kolmainu Jumal õnnistab meid ustavalt põlvest põlve,
nii loodame ustavalt oma sõpru hoida.
Arvo Lasting

Kuhu minna
HALLISTES
• 22. VI kl 20–03 rahvamaja
juures jaanituli. Lõbustab
kloun Ummi. Kontsert. Mängud suurtele ja väikestele.
Tantsuks ansambel Starter
• 10. VIII taasiseseisvumise ja
Halliste valla 25. aastapäeva
tähistamine. Palju huvitavaid
ettevõtmisi. Peaesineja Siiri
Sisask kl 18 Halliste kirikus.
Info tel 525 6049.

Mõisakülas juuni algul salvestatud ETV meelelahutussaadet Suvenaabrid, milles kohalik kammerkoor
Kungla (fotol) võõrustas sõbralikus võistluses Ruhja segakoori Lätist, näeb teleriekraanil taasiseseisvumispäeval 20. augustil.
Foto: Erakogu

toimunud ka uudne piiriülene
laat endises Mõisaküla piiripunktis, oli publiku hulgas
omadele pöialt hoidmas ja kaasa elamas ka märkimisväärne
hulk pinkidel bussijaama esisel
haljasalal laadasaginast jalgu
puhkavaid lätlasi.
Ligi pooleks tunniks sundis
saateosalisi küll linnavalitsuse
hoone fuajeesse, kauplusesse
kui ka autodesse-bussidesse
vihmavarju korralik sajuhoog.
Peagi paistis aga taas päike
ja saatejuht Gerli Padar võis
rõõmust hõisata ja hüpata,
et hooaja avasaade peaaegu

ajagraafikus püsides edukalt
salvestatud sai.
„Me oleme siiralt tänulikud,
et võtsite vastu kutse osaleda
ühisel väikesel laulupeol. Teiega laulis kaasas teie oma rahvas
nii siin kui sealpool piiri. Te olite
vapustavalt toredad – teist kiirgas niipalju laulurõõmu ja lusti,
mida ei takistanud ka vihm.
Aitäh Laine Pedajale selle kutse
eest, tulla Mõisakülla saadet
tegema!“ märkis Suvenaabrite
saatemeeskond päev hiljem
oma Facebook’i postituses.
„Tänud sulle Lauris, et ikka
tulid ja särasid, võludes kaasa

lauljaid publikus ja koorides,
kummardus Ruhja koorirahvale ja Ina Pauskale ning Ilze
Leskale, samuti Mõisaküla koorirahvale ja nende dirigendile
Kadi Kasele. Oleme tänulikud
tõlk Uno Tislerile ja samuti
muuseumi perenaisele Anu
Laarmannile. Öelge edasi meie
tänu ka kõigile neile, kes olid
abiks salvestusega seonduvalt.
Aitäh, sügav kummardus
ja aplaus kuulub teile! Kohtumiseni teiega 20. augustil ETV
ekraanil“.

Meelis Sõerd

MÕISAKÜLA SUVEAIAS
• 23. VI kl 20 linna jaanituli.
Taidlejate kontsert. Jaanimängud suurtele ja väikestele. Tantsuks ansambel SSB.
Info tel 5256 049.
KAARLI RAHVAMAJA
juures
• 24. VI jaanipäev sovhoosi
stiilis. Koguperemängud.
Õnneloos. Puhvet. Tantsumuusikat teeb ansambel Üks
Miil. Jälgige reklaami!
Info tel 5886 1997.

UUE-KARISTES
• 21. VI kl 20 pargis jaaniõhtu.
Kavas sportlikud mängud ja
võistlused. Esinevad taidlejad.
Õnneloos. Kl 21-24 teenindab
kauplusbuss. Tantsuks ansambel Hero. Info tel 5344 8905
• 2. VII kl. 12-18 Mulgi
peremäng Uue-Kariste
rahvamajas ja Mulgi külamuuseumis. Kavas tutvumismäng muuseumi eksponaatidega, ravitee valmistamine.
Sportmängud. Tutvumine
mõisaga koos muistsete tegevustega (vikatiteritamine,
kaelkookudega kaevust vee
tassimine jm). Avatud kohvik.
Info tel 520 4205 (Eda Niin).
HALLISTE KIRIKUS
• 18. VII kl. 21 C-JAMi ja
Kristjan Kannukese leegitsev kontserttuur PÕLEMINE, pühendusega Eesti rocki
suurkuju Gunnar Grapsi 65.
sünniaastapäevale. Piletid
eelmüügist alates 13 eurost
Piletilevis ja Piletimaailmas
üle Eesti. Kontserdipäeval
pilet kallim. Info tel 505 9625,
www.kontsertkorraldus.ee
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OMAVALITSUSKROONIKAT
Abja Vallavolikogu:
22.05.2016 toimunud istungil

Kinnitati Abja-Paluoja soojusmajanduse kava aastateks 2016–2026.
Otsustati konkursi läbiviimine soojamajanduse korraldamiseks.
Kinnitati Abja Vallavalitsuse konsolideeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne.
Otsustati taotleda maareformi alusel munitsipaalomandisse viis
maaüksust.
Moodustati haldusterritoriaalse korralduse muutmise alustamiseks
ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks viieliikmeline komisjon, valiti
komisjoni esimees ja kinnitati liikmed.

Abja Vallavalitsus:
30.05.2016 toimunud istungil

Kiideti heaks ühe eraisiku hajaasustusprogrammi projekti aruanne.
Lahendati maaküsimusi.
Anti korraldus hüvitise määramiseks ja maksmiseks vastavalt valla
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekutele;
Anti korraldused sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse maksmiseks ja vajaduspõhise teretoetuse maksmiseks;
Lahendati vallavalitsusele laekunud avaldusi;

08.06.2016 toimunud istungil

Anti korraldus sotsiaalhoolekandeseaduse alusel vajaduspõhise
peretoetuse maksmiseks.
Anti eraisikule ehitusluba puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Abja Elamu OÜ-le Abja-Paluoja linna vee- ja kanalisatsioonitorustike III etapi kasutamiseks.
Väljastati eraisikule raieluba kinnistult ühe puu raiumiseks.
Kinnitati 07.06.2016 toimunud avaliku enampakkumuse tulemused
(Lille tn 14, Abja-Paluoja).
Anti kirjalikud nõusolekud Kamara külaseltsile ja Abja kultuurimajale
jaanitulede korraldamiseks.
Abja vallavolikogu ja -valitsuse protokollidega ja õigusaktidega on
võimalik tutvuda http://www.abja.ee/, määrused on avalikustatud
Riigi Teatajas

Veemajandusest Abja valla
teeninduspiirkonnas
Käesoleva aasta juunikuus lõppesid projekti „Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise III etapi 1. osa“ ehitustööd, mille käigus rajati uued vee- ja kanalisatsioonitrassid
Sarja tee piirkonda ning rekonstrueeriti keskuse piirkonna
trassid. Projekti kogumaksumus oli 627 226 eurot, millest 531
642,1 eurot rahastas SA Keskkonnainvesteeringute keskus
läbi keskkonnaprogrammi ning 95 583,9 eurot oli OÜ Abja
Elamu omafinantseering. Töid teostas AS Merko Infra ning
ehitusjärelevalveks oli AS Infragate Eesti.
Veemajandusprojekti piirkonda jäävatel inimestel palume lepingute sõlmimiseks võtta ühendust OÜ-ga Abja
Elamu. Liitumistaotlust on võimalik täita ja esitada kas digitaalselt (vastavad juhised leiate aadressil www.abjaelamu.
ee) või OÜ Abja Elamu kontoris, aadressil Pärnu mnt 8.
Väljaspool kinnistu piiri paiknevaid maakraane võib avada
ja sulgeda ainult OÜ Abja Elamu esindaja. Enne kinnistusiseste süsteemide väljaehitamist tuleb täita liitumistaotlus.
Kõigile liitumislepingu sõlmijatele antakse paigaldamiseks
veearvesti.
Osaühing Abja Elamu teatab, et ettevõte ei tegele kastmisvee müümisega. Palume kinnistuomanikel kasta oma kaevu
veega. Suurenenud veetarve koormab veepuhastusseadmeid
ning ületab vee erikasutusloas lubatud piirmäärasid. Sellisel
juhul peab vee ettevõte tasuma täiendavalt loodusressursi
kasutamise tasu. Reovee koguseid arvestatakse klientide
veetarbe järgi ning vee arvesti näidu järgi tasub klient ka
vee kanaliseerimise eest.
Alates 1. juulist hakatakse tegema kõigi klientide veearvestite kontrolli. Täpne aeg lepitakse kinnistuomanikega
eelnevalt kokku. Kinnistuomanikud on kohustatud tagama
juurdepääsu veearvestitele.
Osaühing Abja Elamu

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

MÄLESTAME
LEIDA ADAMSON
09.01.1930–14.06.2016
ANNI RÄÄBUS
09.04.1928-15.06.2016

Kevadekuudel Abja noortekeskuses
Kevadkuudel toimusid
Abja noortekeskuses mitmed
põnevad tegevused.

Maikuu viimasel reedel
lõpetas kontsertiga oma hooaja
Abja noortekeskuse laulustuudio. Kontsert toimus noortekeskuse hoovis ning oli avatud
kõigile kuulajatele. Lisaks ootas
külastajaid noortekohvik. Noori lauljad juhendas Maarja-Liisa
Hein.
10. ja 11. juunil toimus Abja
ja Karksi-Nuia noortekeskuste
ühine jalgrattamatk. Üheskoos
mindi külla Ruhja noortekeskusele ning veedeti öö Lilli
loodusmajas. Õhtul tutvuti Lilli
loodusmaja tegemistega ning
seal elavate loomadega. Tublid
ratturid läbisid kokku 75 km.
Üritust toetas ANK projektikonkurss.

Abja ja Karksi-Nuia noored Ruhja noortekeskuses.

Päikesepaistelised kevadilmad meelitasid toast välja
ka keraamikahuvilised. Hülle
Haabi juhendamisel toimus
põnev välipõletus, mille käigus
savist esemed asetati põletuseks maasse kaevatud auku.

Põletusprotsess kestis kokku
4 ööpäeva. Juulikuus on veel
plaanis teha ka teine välipõletus, sel korral maapealne.
Keraamikaring jätkab oma
tegevust taas oktoobrikuus.
Valikuga tehtud töödest on või-

Foto: Liisi Rääbus

malik tutvuda Abja suvepäevade raames avataval näitusel
Abja noortekeskuse ruumides.

Liisi Rääbus
Abja noortekeskuse
juhataja

Ajalooliste uurimistööde konkurss
Abja gümnaasiumis

Eelmisel aastal kuulutas
Abja gümnaasium välja Aksel
Tiidebergi nimelise kodulooliste uurimistööde konkursi.
Konkursile laekus 6 tööd 4.–6.
klassini.

Vahva kogumiku on kokku
pannud 4. klass Annely Pilgu
juhendamisel. Iga õpilane kirjutas kas oma ema, isa, vanaema,
vanaisa või vanavanaema koolipõlvest. Võimalusel oli lisatud
ka fotosid. Lapsed kirjutasid,
kuidas õppisid ja käisid koolis
erinevad põlvkonnad, millised
olid tolleaegsete õpilaste huvitegevused, lemmikõppeained
ja koolikord. Tööde alusmaterjaliks oli vanemate või vanavanemate noorusaegsed meenutused. Päris mitu inimest oli
kunagi käinud Abja koolis, aga
oli ka vanaemasid – vanaisasid,
kes õppisid Penujas, Mõisakülas, Nuias, Paistus, Vana-Karistes või sootuks kaugemal.
Airon Kent Lõhmus 5. klassist kirjutas oma vanavanemate
kohtumise loo, teda juhendas
Christi Lõhmus-Erg. See on
perelugu, mis jõudis vanaema
jutustamise kaudu lapselapsele
ja sealt omakorda tema pojale.
Selliseid lugusid tuleb kindlasti
jäädvustada ajalukku ja tulevastele põlvedele edasi rääkida.
Tööle oli lisatud ka mitmeid
erinevaid perekondlikke pilte
ning huvitavaid tolleaegseid
aukirju, mis oli antud töö autori
vanavanaisale.
5. klassi tüdrukud Getlin
Sosi ja Andra-Maria Bokmane
koostasid uurimistöö vanade
ajakirjade Maret kohta, töö
juhendaja Sirje Renter. Töö autorid lugesid ajakirju aastatest
1937 ja 1938 ning võrdlesid neid
tänapäevaste samanimeliste
ajakirjadega aastast 2014. Huvitav oli tõdeda, et sõltumata

Aksel Tiidebergi nimelise kodulooliste uurimistööde konkursi mõtte algataja Sirje Renter.
Foto: Laine Lindvest

aastast on koduajakirjad rohkete praktiliste nõuannetega
ja mõeldud inimestele, kellele
meeldib oma käega asju teha.
Vanadelt moelehekülgedelt
oli näha sootuks teistsugust
riietumisstiili kui tänapäeval.
Aga reklaami leidus nii 1900
keskpaiga ajakirjades kui ka
2014. aasta omades. Tore, et
majapidamistes on suudetud
hoida sellist vana ajakirjandust,
mis on tänapäevalgi huvitav
lehitseda!
Romet Gregori Subi kirjutas
loo oma vanaema kodumaja
saamisest ning mis on majast
saanud tänapäeval, juhendaja
Sirje Renter. Töö autor, kes ka
suvel vanaema juures viibib,
sai teada, kuidas ja millal maja
ehitati . Samuti selgus intervjuu
käigus, kuidas üldse elati siis,

kui vanaema veel noor oli, millega tegeldi pärast tööd. Tööle
on lisatud fotosid, kus on näha
maja 1900. aastate algul ning
milline näeb ta välja praegu,
samuti on pildile jäädvustatud
1950. alguses istutatud tamm,
mis annab praegugi suvel head
varju päikese eest kõikidele, kes
seal elavad või külas käivad.
Krissy-Eliis Raba kirjutas oma töös kolme inimese
mälestuste põhjal kooliajast
1934– 1960. aastatel. Huvitava
ülevaate sai tolleaegsetest õppeainetest, eksamitest, juturaamatutest, koolivormist, omavahelistest suhetest õpilaste vahel
ning töödest kooliaias või kolhoosipõllul. Autor intervjueeris
oma vanaemaga, kes õppis ka
Abja koolis nagu ta isegi.
Aksel Tiidebergi nimelise

kodulooliste uurimistööde konkursi mõtte algataja Sirje Renter
kirjutas ka oma uurimistöö.
Palju põnevat materjali oli kirja
pandud tema naabrimemme
Meeta Rummeli mälestuste
põhjal. Tähelepanuväärne on
siinkohal asjaolu, et Meeta
Rummel elab siiani 95-aastasena Abjas Aia tänaval ning
on töötanud kohalikus külanõukogus aastatel 1963–1977.
Suur tänu Meetale, kes kinkis
Abja muuseumile oma venna
Arnholdi tunnistused aastast
1927 kuni 1932.
Parimad õpilased esinevad
sügisel õpilaskonverentsil ning
neid autasustatakse selle õppeaasta viimasel koolipäeval.

Tiia Riet
õppealajuhataja

Vallavalitsus ja vallavolikogu soovivad
vallarahvale ilusat ja rahulikku võidupüha,
ohutut jaaniõhtut ning päikselist suve.

Abja lehekülg
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Abja naiskoor Õbeäidsme Naislaulu
Seltsi laulupäeval

4. juunil toimus Pärnu
vallikäärus üle-eestiline naisja neidudekooride laulupäev
“Üle MAArJAMAA”, mille
repertuaari Abja õbeäidsmed
terve talve hoolega õppinud
olid.

Paraku sattus samale päevale ka Mulgi laulu- ja tantsupidu ning koori kuuluv tantsurahvas pidi sedapuhku tantsu
kasuks valiku tegema, nii et
Pärnusse sai sõita ainult pool
koori, kuid seda enam olid kõik
hoolega enda eest väljas ja taas
kord tõmbasid ka meie ilusad
helesinised kleidid pealtvaatajate pilke.
“Temas on kannatlikkus ja
rahu, tulisus ja sõjakus. Temas
on loomine, ilu ja väärikus,
mõistmine ja andestus. Temas
on hellus ja armastus. Ta on
elu andja ja kandja. Temas on
nii palju. Nagu ta lauludeski,
mis algavad lapsepõlvest ja
helisevad edasi aegade lõpuni

Taas kord tõmbasid Õbeäidsme ilusad helesinised kleidid pealtvaatajate pilke.

üle Maarjamaa.”
Need luulelised sõnad kirjeldasid ürituse motona eesti
naist ja päeva lõpus, kui laulu-

päeva nimilugu “Üle Maarjamaa” teeneka koorijuhi Toomas
Volli dirigeerimisel kordamisele
läks, tundsime, et oleme selle

Foto: Iva Žůrková

ilusa iseloomustuse igati ära
teeninud.

MArJe KAAreMAA

Lõuna-Mulgimaa laste kevadpäevad

25. ja 26. mail toimusid järjekordselt sügisel kooliteed alustavatele
mudilastele Lõuna- Mulgimaa laste
kevadpäevad. Traditsioon ulatub
juba 60. aastate algusesse. Esimesel
päeval toimus avamine Abja kultuurimajas. Saadi omavahel tuttavaks,
igaüks sai rinda nimesildi, sest kokku
oli tuldud Abja ja Halliste vallast
ja Mõisaküla linnast. Vaadati Abja
kultuurimaja lasteteatri Chipolino
etendust „Saabastega kass“, mängiti
ja lasti hea maitsta kringlil ja morsil.
Teisel päeval külastati Võrumaad:
liikluslinnakut ja Uhtjärve nõiariiki.
Kõik osalejad said kevadpäevade
tunnistuse ja väikese meene. Suur
tänu korraldajate poolt headele
koostööpartneritele: Abja ja Halliste
vallavalitsusele ning Mõisaküla linnavalitsusele.

Ülle rõigAs
Kevadpäevalised ekskursioonil.

Foto: Iva Žůrková

Abja kultuurimaja tegemised
suvekuudel
Näitused: Juuni-august –
„Looduse aasta foto 2015“.

Sellekevadine väljasõit oli meil planeeritud Elistvere loomaparki.
Foto: Aita Uuk

Tegemisi lasteaias

Selle kevadine väljasõit oli meil planeeritud Elistvere loomaparki, mille me ka maikuu lõpus teoks tegime. Loomapark
asutati 1997. a ja ta on kujunenud Jõgevamaa suurimaks turismimagnetiks. Põnevat uudistamist lastele jätkus. Enam
elevust tekitas pruunkaru. Osa loomi olid päikese käest end peitnud ja neid me ei näinudki. Peale ringreisi pargis kulus ära piknik.
Siis veel pisut vaatamist ja ees ootas pikk kojusõit.
27. mail toimus lasteaia lõpupidu. Sellel aastal on kooliminejaid 13. Need on: Lauri Adamson, Andero Allikas, Altaia Ilsen,
Laura Suurmäe, Laura-Liisa Laas, Angelina Tiru, Emil Lindvest,
Lauri Pinsel, Saskia Põder, Laura- Liis Raal, Raimo Varik, Grete-Liis
Saarman ja Hendrik Mölder. Õpetajateks olid Katrin Grossmann,
Ülle Kivioja ja õpetaja abiks Pille Kandla.
4. juunil osalesime Mulgi laulu- ja tantsupeol Paistus oma
10-liikmelise tantsurühmaga. Päev oli laste jaoks küll pikk ja
väsitav, kuid pidasid vapralt vastu. Tore oli rongkäik ja pidu ka.
Tantsud läksid hästi ja meeleolu oli hea.Lasteaiapere soovib kõigile
päikselist suve!
KersTi KÜNNAPuu

20.06 kell 14.00–14.30 Altai palsam, živitsa õli ja
Ortoflexi müük.
23.06 kell 20.00 Abja jaanituli lasteaia taga platsil.
Kell 20.00 mängud lastele, kell 21.30 lõkke
süütamine, kell 22.00 tantsuks ans Meremees,
mängud täiskasvanutele.
02.07 kell 11.00–18.00 Mulgi peremäng Abja
kultuurimaja ees.
14.07–17.07 Abja suvepäevad/ VII Mulgimaa
Pealinna Akordionfest.
11.08 kell 19.00 Seasaare Näitemängu Seltsi
etendus „Saladuslik kübar„. Pääse 7.-.
20.08 kell 12.00 Viljandimaa ohutuspäev ja kontsert „25 aastat taasiseseisvunud Eestit“
Abja-Paluojal.
25.08 kell 17.00 klubi Meelespea avapidu.

vallavanema veerg
Käes on jaanikuu. Vabadussõja võidutulest saavad tule
jaanituled üle maa. Pea olematus nõiduslikus öös on võimalik leida armsamale sõnajalaõis! Maikuu tõi meile sellised
soojad ilmad, mida ei mäleta vanaisad ega vanaemadki.
Maikuu sooja jagus veel Mulgi peolegi. Paistus, Viljandi
vallas, toimus 4. juunil IV Mulgi Pidu, „Lääme kiiku
katsumaie!“ millest võtsid osa ka Abja valla laulukoorid
ja tantsurühmad. Abjast olid esinejateks tantsurühmad
väikestest mudilastest kuni eakate rühmani – ka naisrühm
ja laulukoor. Mulgi vanemana oli mul suur au ja rõõm marssida peoliste rongkäigus Paistu kiriku kõrvalt peoplatsile,
tervitada peolisi, anda kihelkondadesse viidud tuli üle
presidendile, kes süütas suure Mulgi peo tule ja imeilusa
õhtu lõppedes teatada Mulgimaa-ülesest kokkuleppest, et
järgmine Mulgi pidu toimub 2018 aastal Abja vallas, Mulgimaa pealinnas Abja-Paluojal.
Seitsmenda juuni keskpäeva järel võeti riigikogus vastu
haldusreformi seadus. Aeg näitab kuidas see seadus Eesti
riiki tulevikus mõjutab. Meie
tänaste omavalitsuspoliitikute
kohuseks on teha kõik selleks, et
juba väljakujunenud kogukonna
tunne ei lahustuks uues ja suures
omavalitsuses. Et identiteet säiliks. Peame tegema kõik selleks,
et inimese, omavalitsuse ja riigi
omavaheline side ei nõrgeneks.
Et peatuks ääremaastumine!
Head võidupäeva!
Head jaanipäeva!
PeeTer rAHNel

Õnnitleme eakaid hällilapsi
SALME-MARIE LOOPRE
ANELE GALJATSKENE
HELJU LEHESMETS
ELLEN-IRENE SAAR
SALME KUUSSALU-PAALMÄE
LUULE PAUER
LEMBIT PÄRNA
ALMA RABA
ILME OJAMÄE
ANTS LOND
SALME KÄÄMER
ELLA-HELENE VOIT
AAGE ALTIS LAHTINEN
ANTS LOND
TIIU LIESMENT
VALTER KALAMIS
EDUARD KANDLA

96
90
88
88
86
85
84
84
83
82
82
82
82
81
75
70
70

Õnnitleme lapse
sünni puhul!
Gerli Peterson, Tanel Issak
23.05.2016 sündis poeg HUGO

Halliste ja Mõisaküla lehekülg
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Linnamäel avati ketasgolﬁrada
linnamäeks nimetatud
Mõisaküla haljastatud endise prügimäe nõlvadel avati
lastekaitsepäeval osalejaterohke avavõistlusega vastvalminud ketasgolfirada.

Erinevalt klassikalisest
golfist lennutatakse ketasgolfis kerget plastketast
madalate postide otsa kinnitatud korvidesse. Eesmärgiks on saada ketas rajal
üksteisest piisavalt kaugel
asuvatesse korvidesse võimalikult väheste visetega.
Ketasgolf, ingliskeelse nimetusega disc-golf, jõudis
Eestisse Soome kaudu.
Golfiraja Mõisakülla
ehitamise initsiaatoriks oli
Pärnus töötav Mõisaküla
noormees Kerot Kull. Projekti kirjutas Eesti Noorsootöö Keskusele Mõisaküla
linna noortejuht Kaja Õigus.
Maksma läks see kokku
1333 eurot, millest viiendiku
tasus omaosalusena Mõisaküla linn. Viis korvi paigaldasid Linnamäe nõlvadele
ja lähiümbrusse Kerot Kull
ja linnavolikogu liige Viktor
Siigur.
„Kindlasti proovime erinevate projektide kaudu
arendada Linnamäge atraktiivsemaks istumiskohtade,
varjualuste ja golfikorvide
lisamisega ning maastiku

Autokross

Mõisaküla Linnamäel valminud ketasgolfirada avati vahva võistlusega enam kui kahekümne huvilise osavõtul.

parendamisega,“ ütles Kaja
Õigus. „Maastiku arendamisega hakkab tegelema
Kerot, sest ta on tegev teedeehitustöödel, ja kuna peale
jaanipäeva läheb Saarde
vallas lahti teeremont kuni
Mulgimaa piirini, siis on
võimalus eelpinnas tuua
kõik tasuta Mõisakülla golfiraja parandamiseks,“ lisas
noortejuht.
Nummerdatud kettaid
laenutab noortetuba oma
noortele igal ajal tasuta.
„Noored valivad endale kettad, paneme numbrid kirja
ja toovad tagasi,“ selgitas
Õigus. Võõrastele küsitakse
15 eurot tagatisraha. „On
ette tulnud ka paar korda
ketta kadumist, kuid õnneks
oleme oma kettad üles leid-

nud,“ lisas ta.
Avavõistluse võitja oli
ettearvatult Kerot Kull, tabades kõik viis korvi kokku 15
visega. Talle järgnesid Tavo
Taim 16 ning Viktor Siigur
ja Mihkel Kuldmäe 18 visekga. Meeneks said mängijad
noorte endi kujundatud ja
käsitööõpetaja Juta Jalaka
poolt märgimasinal valmistatud rinnamärgi tekstiga
„Mõisaküla disc-golf“.
Järgmine mäevõitja selgub tänavustel Mõisaküla
kodukandipäevadel 7.augustil. 2017 aastal on Mõisaküla noortetoa korraldada maakondlik ketasgolfi
võistlus, kus läbitakse 6 rada
erinevates Viljandimaa kohtades, ja mille lõppmäng
toimub Mõisakülas.

Foto: Meelis Sõerd.

Juba on loodud FB-s
ka grupp „Mõisaküla discgolf “, kus antakse teada,
kes millal mängima läheb,
mängu õpetuse nippe, Jagatakse pilte jne. „Käimas
ongi hetkel ägedama selfie
tegemise võistlus disc-golfi
rajal,“ märkis Kaja Õigus 9.
juunil.
„Üks salajasi soove ongi
ju muuta Mõisaküla võimalikult põnevaks kohaks,
kuhu turistid tahavad tulla, et elavdada siinset elu.
Disc-golfi pargi arendamine
võimalikult kvaliteetsete
tingimusteni saaks olema
kindlasti üheks tõmbenumbriks,“ usub väikelinna
noortejuht.
Meelis sõerd

Laadalised ummistasid Mõisaküla
Juunikuu esimesel pühapäeval külastas suur hulk
rahvast ligidalt ja kaugelt
esmakordselt Mõisaküla
endises piiripunktis korraldatud laata, kus pakkujaid
oli mitmelt poolt eestist ja
lätistki.

Keskpäevast alates vuras pidevalt autosid ValgaUulu maantee ristmikult
Mõisaküla suunas ja ka
tagasi. Kesklinna autodega
ei pääsenud. Seal oli ainsaks transpordivahendiks
ratasrong, mis sõitjatega täitudes ikka jälle keskväljaku
ja piiripunkti vahet sõitis.
Üheotsapilet ligikaudu kilomeetrilsel marsruudil oli
üks euro. Piiripunktis oli
pärastlõunal rongijärjekord
aga nii pikk, et paljud eelistasid sealt linna tagasi
kõndida jalgsi. Seda enam,
et müügitelke ja -laudu
paiknes lisaks piiripunkti
asfaltplatsile ridamisi pikalt
ka maantee ääres, kus rong
vahepeatusi ei teinud. Hulk
laadatelke oli püstitatud
ka EELK Mõisaküla kiriku
esisele puude vahele. Neid
jagus veel ka keskväljaku
ümbrusse.
Mõistagi võis nii suurelt
laadalt osta paljut, mis hing
ihkas. Piiripunkti Läti-poolne ala oli täis pargitud sõidukeid. Müügitelgid paiknesid
Eesti poolel. Huvi ja nostalgilist äratundmist pakkus samas laial stendil aukartustäratava koguga rändnäitus
eilse päeva mobiiltelefoni-

sport

Juba traditsiooniks kujunenud Eesti ja Läti piiriäärsete amatööride võidusõidu ehk Livonia autokrossi võistlussarja kaks esimest
etappi toimusid mais-juunis Abja vallas Reose talu maadel.
Avaetapil arenes ligi veerandsaja võidusõitja vahel pingeline
võistlus alates esimesest minutitest. Ühel Läti võistlejal lagunes
käigukast juba kvalifikatsiooni esimesel ringil, teine maandus oma
masinaga õnnelikult kõige sügavama kraavi põhja. Abja valla võistlejale Raido Liivakule sai saatuslikuks liiga massiivne piirderehv
raja äärel.
Esiveoga masinate klassis tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele
Kaupo Klaus. VAZ-klassika masinaklassis kuulusid koguni kõik esikolmiku karikad Mulgimaa sportlastele. Need teenisid Rait Mõttus,
Udo Jakobson ja Rauno Eesmaa. Kõige võimsamate masinate klassis
võidutsesid lätlased.
Alguses hiilgavalt esinenud Mulgimaa ainsat naisvõistlejat
Meeli Reinbachi tabas finaalis ebaõnn ja auto maandus mullavallile.
Teisel etapil 4. juunil sõitsid esiveoga masinad kahes grupis,
kuna korraga kõik rajale ei mahtunud. Kvalifikatsioonisõite saatnud
tiheda tolmu tõrjeks pidid rajameistrid Hillar Lehtsaar ja Viktor
Õigus rada kastma. Nii sai arvukas publik edasisele võistlusele
häirimatult kaasa elada.
VAZ-klassika masinaklassis hõivasid pjedestaalikohad taas
Mulgimaa mehed Udo Jakobson, Rauno Eesmaa ja Rait Mõttus.
Esiveoga masinate klassis sai erilise tähelepanu osaliseks ainsa
naisvõistlejana kolmandaks tulnud Meeli Reinbach. Open-klassis
pidi Meelis Kahk tunnistama võitja Ugis Olinši paremust.
18. juunil startisid Mulgimaa autosportlased Heinar Lehtsaar,
Hannes Tisler ja Meelis Kahk Valmiera lähistel Brenguli rajal peetud
Läti meistrivõistluste etapil.
uNo Tisler

Punnvõrrid vallutavad Mõisaküla

9. juulil põrisevad Mõisakülas taas punnvõrrid. Toimub kestvussõidu karikasarja (PUNKK) IV etapp. Osalejaid on oodata üle Eesti.
Võistkonda võib kuuluda 2-4 sõitjat. Võidab võistkond, kes
5 tunniga läbib kõige rohkem ringe. Start antakse päeval. Osalustasu võistkondadele 30 eurot. Lähem info: www.punnvorr.ee
tel 5172 448 (Ilmar Kuusk).
Tulge kaasa elama! Põnevust ja emotsioone jagub kõigile.

Lasteaedades olid kevadpeod
Halliste ja õisu lasteaia tänavustel kevadpidudel
27. mail saadeti sügisel algavale kooliteele kokku seitse
lasteaialast.

Laadatelke ja müügilaudu, mida päeva jooksul külastas suur hulk rahvast, jätkus lisaks endisele piiripunktile ka
Foto: Meelis Sõerd.
seda Mõisaküla linnaga ühendava maantee äärde (pildil) ja linna piiressegi.

Meelelahutust pakkus Mõisaküla piiriülesel laadal Ruhja rahvapillimängijate
Foto: Meelis Sõerd.
esinemine.

dest. Seal said laadalised ka
pingil jalgu puhates kuulata
Ruhja rahvapillikapelli esinemist. Enne seda aga tervitasid kõiki laada avamisel
Mõisaküla linnapea Ervin
Tamberg, Abja vallavanem
Peeter Rahnel ja Ruhja piirkonna volikogu esimees
Guntis Gladkins.
Lisaks kauplejatele kaugemalt olid laadal esindatud
ka Mõisaküla tegijad, kes
paiknesid kiriku esisel. Milvi
Lend müüs seal edukalt Juta
Jalaka juhtimisel järjepidevalt tegutseva MTÜ Käetöö

Koid käsitöömeistrite tooteid: Mõisaküla sümboolikaga riidekotte, särke ja
märke, aromaatseid seepe,
põletatud kaunistustega
puidust lõikelaudu jm. Kiriku peaukse kõrval oli kohaliku koguduse müügilaud,
kus juhatuse liige Niina
Jegorova pakkus loteriipileteid, käsitöid, raamatuid jm.
Teisel pool ust aga kostitati
laadalisi kohvi ja saiakestega. Ligikaudu pool tuhat
inimest astus läbi ka kirikust,
mis sel päeval huvilistele
avatud oli.

„Usun, et ei liialda, kui
arvan, et sellel päeval külastas Mõisaküla paari tuhande
inimese kanti,“ sõnas piiriülese laada mõtte algataja ja
korraldustoimkonna juht,
Mõisaküla kultuurimaja
juhataja Laine Pedaja pärast
laata. Ise oli ta laada eel kartnud, et sinna tuleb võib-olla
kõigest nelikümmend Mõisaküla pensionäri.
Rahva hinnagud laadale
olid positiivsed. „Nagu üks
vastutulija ütles, et kas sa
ise ka mõistad, Laine, millega sa hakkama oled saanud,“ tunnistas Pedaja. „Aga
korraldaja polnud mina
üksi, vaid ikka koos toreda
meeskonnaga. Tuhat tänu
kõikidele abilistele! Saime
teada probleemsed kohad
ja oskame neid edaspidi
juba paremini korraldada.
Kindlasti teeme laada ka
järgmisel aastal“, lisas ta.
Meelis sõerd

Halliste lasteaiast läheb sel aastal kooli kuus last.
Kevadpidu peeti 27. mail kooli aulas. Lapsed esitasid õpetliku ja neid arendava näidendi. Selle lavastas õpetaja Eve
Maasepp, kelle tehtud olid ka laste uhked peakatted. Koos
lauldi kevadelaule ja loeti luuletusi. Vallavanem Ene Maaten
kinkis lastele väga ilusad koolikotid ja andis kaasa head
soovid. Hiljem maitsti lasteaias lõpetajate kingitud torti.
Vallavanem Ene Maaten tänas kevadpeol kauaaegse
hea töö eest valla tänukirja, lillekorvi ja kingitusega õpetaja Eve Maaseppa, kes peale 42-aastast tööd oma esimeses
ja ainsas töökohas Halliste lasteaias otsustas sel kevadel
ametist loobuda.
„Eve käe all on saanud tarkusi paljud lapsed, esimeste
kasvandike lapsedki on juba lasteaia läbinud,“ märkis lasteaia direktor Anu Kangur. Meenutati Eve töid ja tegemisi:
lastele õpetatud näitemänge, isetehtud luuletusi, palju
käpiknukke, peakatteid, kostüüme-dekoratsioone, õppevahendeid, kujundusi jpm. Suure pühendumusega töötanud
õpetajat tänasid ka lapsevanemad ja kolleegid.
õisu lasteaia lõpetas 30. lennuna vaid üks laps – Lee
Ilus. Temagi sai pärast kontserti vallavanemalt kingitusena
valla poolt koolikoti. Head kooliteed soovis peatsele koolitüdrukule ka valla sotsiaaltöötaja Monika Erreline, õpetajad
Mare Kuur ja Lilli Siht ning lasteaiakaaslased. Direktor Tiina
Triksberg andis Leele üle lasteaia lõputunnistuse ja tänas
tema vanemaid toreda koostöö. Tunnustuse pälvis Lee ka
tubli esinemise eest tänavusel Lõuna-Mulgimaa lasteaedade
solistide päeval Kaarli rahvamajas ja „Laululinnu“ konkursil
Halliste põhikoolis.
Meelis sõerd

ÕNNITLEME LAPSE
SÜNNI PUHUL!
KATRE VESKI ja RAIDO TALTS
10. V sündis perre poeg GERHARD.
Mõisaküla linnavalitsus

Abja lehekülg
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Abja vallavalitsuse ja vallavanema vastuvõtt
põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele

Abja vallavalitsuse ja vallavanema vastuvõtul tänati vallavanema poolt lõpuklasside õpilasi ja nende klassijuhatajaid,
samuti õpilaste kaudu nende
vanemaid ja lähedasi.

Raamatukoguhoidjad
käisid Lätis

Maikuus külastasid viljandimaa raamatukoguhoidjad,
sealhulgas ingrit, Mariliis ja eve Abja vallast, riias läti
rahvusraamatukogu. Ülemöödunud aastal valmis pilkupüüdev hoone gaismas pils (tõlkes valguse loss) daugava
jõe kaldapealsel.

Üheksanda klassi lõpetajad
said vallavanemalt tänukaardi
mis sisaldas viitkümmend eurot
ja kahetestkümnenda klassi lõpetajad tänukaardi saja euroga.
Tänukaardi koos rahaga said
võrdselt nii rahvastikuregistris
Abja vallas registreeritud õpilased kui ka kõik mujalt pärit
Abja gümnaasiumis põhikooli ja
gümnaasiumiastme lõpetanud
noored.
Fotod: Peeter Rahnel

Suupistelauas Abja valla
maasikakasvatajate marju
nautides ja kohaliku pagari pirukaid maitstes arutati
elavalt koos noorte tulevikuplaane

Itaalia õhtu tõi rohkelt uusi elamusi

Kui itaallastelt küsida
midagi nende maa kohta,
siis üheksal juhul kümnest
nad kurdavad millegi üle.
enamik probleeme peituvad poliitikas, valedes otsustes, linnade ja valitsuste
kehvas juhtimises, maffias
loomulikult ning nii edasi
ja edasi.

Me kipume unustama
kõike seda, mille üle meil
on võimalus uhkust tunda
ning miks teised riigid meid
kadestavad. Teiste oluliste
asjade hulgas võib välja tuua
järgneva: väga rikkalik ja
mitmekülgne toidukultuur;
ajaloolised kunstiteosed ja
skulptuurid; mitmekülgne
looduskeskkond ning vaatamisväärsused: merevaated,
mäed ja vulkaanid.
Koondasin kõik need ilusad ja väljapaistavad asjad
Itaalia kohta kokku üheks
ettekandeks, mida sai nautida ürituse “Serata Italiana”
raames 9. juunil Abja kultuurimajas.
Kõige raskemaks väljakutseks ürituse planeerimisel oli küpsetamine. Olles
ise üsna tagasihoidlik kokk,
tahtsin osalejateni tuua väga
pikkade traditsioonidega ja
laiahaardelise köögi maitseid. Seega küpsetasin traditsioonilisi roogi – pitsat ja
arancine. Esimene neist on
laialt tuntud ja ei vaja suurt
sissejuhatust, kuid teine
tekitas küsimusi. Arancine
on riisipätsike, mis koosneb

KODUKANDI UUDISED

Hoone projekteerinud läti päritolu USA-s elav arhitekt
Gunnar Birkets kujutas seda kui klaasist mäge, mida mööda
kuldsete raudadega hobusel üles kapates päästab kuningapoeg oma kuningatütre. Nii on ka see võimas maja nagu osa
muinasjutust.
Raamatukogul on 12 korrust. Kõige kõrgemalt avaneb ilus
vaade jõele ja vanalinnale. Kogu jõepoolne külg on klaasist
ja seal küljes asuvad lugemis- ja laenutussaalid. Ametiruumid ja fondide kogud jäävad tagumisse, suhteliselt väheste
akendega külge. Lastekirjanduse keskus asub seitsmendal
korrusel, kuuendal korrusel on kaardid ja väiketrükised,
viiendal läti rahvuskultuuri, neljandal kunst ja muusika,
kolmandal tehnoloogia, teisel sotsiaalteaduste fondid. Igal
korrusel on oma tunnusvärv ja see kajastub ka raamatuselgadele kleebitud etikettidel, et oleks lihtne tuvastada, milliselt
korruselt raamat pärit on. All fuajees on marmorpõrand läti
rahvusliku käterätiku motiividel. Esimesel korrusel on ka
avar kohvik, mis on avatud kõigile. Väga muljetavaldav oli
läbi kuue korruse kõrguv raamaturiiul.
Iga külastaja peab oma kotid jätma garderoobi lukustatud
kappidesse, üles kaasa võib võtta telefoni, läpaka, vett originaalpudelis. Meie küsimusele, et miks nii, vastati, et sellega
välditakse igasuguse toidu sattumine raamatute vahele.
Nimelt pidid just tudengid olema need, kes pingsa õppimise
juures kipuvad toidupuru maha jätma.
Meie jäime reisiga väga rahule. Saime tutvuda Läti 21.
sajandi kõige suurema kultuuriprojektiga.

eve rAsKA

Tšehhi ja Itaalia õhtu
Abja kultuurimajas

Kahel erineval kevadõhtul tutvustasid Abjas toimetavad vabatahtlikud Iva Tšehhist ja Valetina Itaaliast oma
kodumaad. Noored neiud nägid palju vaeva. Väikeses
saalis kaeti laud, kus sai maitsta rahvuslikke suupisteid.
Samuti valmistasid nad ette toredad slaidiprogrammid
oma sünnimaa ajaloost, maailma kuulsatest rahvuskaaslastest, kultuuriväärtustest, ehitistest, leiutistest, muusikast ja
palju muudki. Palju oli äratundmisrõõmu, aga kindlasti said
kuulajad teada ka uusi ja huvitavaid fakte. Kas või näiteks
seda, et itaallased ei vehi kätega niisama, vaid iga liigutus
tähendab midagi. Kohaletulnudki osalesid mängus, kus tuli
eelnevat tutvustatud žestid järele teha, mis tõi tõelist elevust.
Tore, et meie kodukanti on tulnud vahvad noored inimesed. Suur tänu neile, et saime jällegi midagi uut ja põnevat
teada, Tšehhist ja Itaaliast.

Kuulajatele tutvustati Itaalias väga laialt kasutusel olevad žeste, mida kuulajad said ka ise proovida järgi teha.
Foto: Iva Žůrková

riisist, juustust ja tomatipastast ning see küpsetatakse
õlis. Roog ise pärineb Sitsiiliast ning põhiretseptile
lisaks on olemas väga palju
erinevaid variante.
Kui kuulajad nautisid
minu valmistatud roogasid,
alustasin oma kodumaa
tutvustamisega: asukoht,
lipp, keel koos erinevate
dialektidega ning ajalugu.
Järgnevalt keskendusin
oma kodulinnale, milleks on
Itaalia kuulus ülikoolilinn
Padua. Tutvustasin kuulajatele ülikooli lõpetamise
tseremooniat, mis on meie
linnas väga tavaline. Lõpetaja riietatakse naljakasse
kostüümi ning ta peab avalikus kohas lugema piinlikke
fakte oma elu kohta. Iga

kord, kui ta teeb vea, on ta
sunnitud jooma alkohoolset
jooki. Olen ise selle rituaali
ülikooli lõpetamisel läbinud.
Järgnevalt tutvustasin
kuulajatele Itaalias väga
laialt kasutusel olevad žeste.
Sel korral said kuulajad ka
ise proovida žeste järgi teha
ning nende tähendust ära
arvata. Osalejad said väga
hästi hakkama.
Esitluse lõpus näitasin
külalistele üht videot, mille
vaatamine tuletab mulle
alati meelde, kui uhke on
olla itaallanna. See on hetk,
mil Sofia Loren annab Roberto Benignile üle Oscari
filmi “La Vita è Bella” eest.
Begnini kõne on ehe näide
itaallaslikust reaktsioonist,
millele on omane äge žes-

tikuleerimine ja väga vali
ning emotsionaalne jutt.
Arvan, et see toob väga hästi
välja meie rahvale omase
soojuse ja spontaansuse. See
loomulikult ei tähenda, et
kõik itaallased vastavad sellele stereotüübile. Kuid siiski
meis kõigis on see vähemal
määral olemas ning see lööb
õitsele, siis kui viibime välismaal, teises kultuuriruumis
ning teistsuguste inimeste
keskel.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et kui meile ka ei meeldi olla
itaallased, siis sügaval sisimas oleme me ikkagi selle
üle uhked.
vAleNTiNA grAZiuso

Lastekaitsepäev
Abja-Paluojal

Ülle rõigAs

1. juunil tähistati taas Abja-Paluojal lastekaitsepäeva.
Traditsiooniliselt toimus üritus Abja gümnaasiumi staadionil, kus kõiki lapsi ootasid lustima Pipi Pikksukk ja härra
Nilsson. Ürituse juhatasid tantsulise eeskavaga sisse VOU
tantsurühmad, kelle juhendajaks on Elle Agar. Järgmistena
astusid üles II ja III klassi tüdrukud Tartu võimlemispeo
„Värve täis taevakaar“ kavadega Viive Niinemäe juhendamisel. Etteastete järel oli võimalik kõigil lastel osaleda
põnevates tegevustes. Sel aastal oli lisaks batuutidele ning
näo- ja hennamaalingutele võimalik kaasa lüüa aardejahis,
žongleerimises ning sportlikes mängudes. Lisaks said kõik
panna proovile oma sõiduosavuse, läbides jalgratta vigurraja,
mis oli üles pandud maanteeameti toel. Kõigile sõitjatele jagati jalgrattasõidu ohutusalast materjali ning näidati kuidas
kiivrit õieti kasutada. Päeva lõpetas traditsiooniline ja väga
oodatud vahujalgpall päästeameti Abja komando poolt.
liisi rääbus
Abja noortekeskuse juhataja

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehekülg
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IV Mulgi pidu
Liikumine teeb rõõmsaks!
Nii Abjal, Hallistes, Mõisakülas
kui ka Rio olümpiastaadionil

Abjakad on jõudnud peoplatsile.

Fotod:
Peeter
Rahnel
Fotod:
Peeter
Rahnel

Rongkäigus Abja valla esinejad: Meelespea,
Abja gümnaasium, Abja lasteaed Oravake, Vallatud.

diil.ee

Kalmistupühad
Kalmistupühad piirkonnas toimuvad
järgmistel aegadel:
• 24. juunil kl 11 Halliste kalmistul, teenib

Naisrühm “Vallatud” peo lõpuhetkedel.

Külapäev ja laat Kosksillal
Ootame kõiki Halliste valla külaelanikke ja
naabervaldade külarahvast osa võtma külapäevast

Kosksillal 9. juulil.

Kõigil, kellel on midagi müüa või vahetada, saavad
kaubelda laadal.
Toimuvad seltskondlikud mängud ja teatevõistlus,
soovi korral võrkpall. Lastele on kavas käeline tegevus.
Päeva sisustavad Abja kultuurimaja isetegevuskollektiivid
Tantsujalakesed, Meelespea ja Kolmas Voorus.
Laadaloos! Laadasupp ja pirukad.
Võimalus mõõta vererõhku.
Kosksillale sõidab buss, mis väljub Vana-Karistest ja on
Abja kultuurimaja juures kell 10.30. Kõik teeääres ootavad
laadalised saavad peale. Kes kindlasti tahab bussiga tulla
ja soovib muud infot, palun helistada telefonil 5907 2109.
Tea Kartau

kuulutused
Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal.

Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine
ja küttekollete remont. Järjekorrad lühikesed.
Henno Sarv, tel 511 2511, henno.sarv@gmail.com

Kuum tuhk süütab elumaju
viljandimaal on käesoleval aastal toimunud kolm tulekahju, mis on alguse saanud
ahjust võetud tuha hoidmisest
siseruumides. Aidu külas
juhtunud tuleõnnetus maksis
mehe elu.

27. aprillil kell 23.20 teatati
häirekeskusele tulekahjust Viljandi vallas Aidu külas. Viljandi
päästekomando saabumisel
oli maja lausleekides ja katus
sisse langenud. Kustutustööde
käigus leiti hoonest hukkunud
vanem meesterahvas. Tulekahju tagajärjel hävis katus ja
köögi ning esiku vahelagi. Kõik
ruumid said tugevaid kuumaja veekahjustusi. Kõige rohkem
sai kannatada esik ja Lõuna
päästekeskuse menetlusbüroo
peainspektori hinnangul saigi
tulekahju alguse esikus asunud

laua alt, kuhu olid pandud
tuhaämbrid.
Tulekahju vältimiseks tuleb
koldest võetud tuhk alati panna metallist või muust mittesüttivast materjalist anumasse
ning viia hoonest välja, kus see
enne äraviskamist vähemalt
ööpäeva ohutult jahtuda saaks.
Tuha sees olevad söed võivad
hõõguda pikka aega ja süüdata
lähedal olevaid materjale. Tuha
hoidmiseks ei tohi kasutada
plastämbreid või kilekotte.
Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik
paneb inimestele südamele,
et me märkaksime üksikuid
vanemaid inimesi, kes elavad
teistest eraldi ja võivad abi
vajada. „Sellistest elanikest
võib päästjatele teada anda,
kes saavad neile kodus tuleohutusalaseid nõuandeid

pakkuda,“ julgustas Soovik.
„Kodunõustamise soovist või
vajadusest teada andmiseks
helistage päästeala infotelefonil 1524.“ Jüri Soovik täiendas,
et parim kaitse tulekahju eest
on tunda ja teadvustada tulest
johtuvaid ohte ning osata
neid maandada. Abistades
eakaid naabreid ja vanemaid
lähedasi suitsuanduri paigaldamisel, patarei vahetamisel
või kütteseadme remondil,
saame koos luua turvalisema
elukeskkonna!
Oluline, et kodus olev suitsuandur oleks alati töökorras.
Suitsuandur ei hoia ära tulekahju, kuid annab tulekahjust
märku selle algusjärgus, mil
inimeste pääsemine ja tule kustutamine esmaste kustutusvahenditega on veel jõukohane.
• 2. veebruaril kell 23.50

teatati tulekahjust Viljandi
vallas Vardja külas. Päästekomando saabudes ootas neid
ees lausleekides elumaja, mis
oli koduks viiele elanikule.
Inimesed pääsesid ise majast
välja, kuid hoone muutus kasutuskõlbmatuks. Tulekahju
sai alguse eeskojas seisnud
plastämbrist, kuhu oli pandud
ahjust võetud tuhk.
• 30. märtsil kell 13.40 teatati häirekeskusele, et Viljandi
linnas Metsküla teel põleb
elumaja. Leekidest majas välja
pääsenud põletushaavadega
eakas perenaine viidi haiglasse. Tulekahju kustutamist
raskendas majja kogutud suur
hulk asju ja riideid. Põleng sai
alguse eluruumi jäetud kuuma
tuhaga nõust.
edA MõiM
Lõuna päästekeskus

Viljandi praost Marko Tiitus;
• 24. juunil kl 13 Abja-Paluoja kalmistul,
teenib Viljandi praost Marko Tiitus;
• 24.juuni kl 15 Penuja kalmistul Viljandi Ristija
Johannese kiriku ülempreester Agapit Altsaar;
• 26. juunil kl 11 Mõisaküla kalmistul,
teenib õp Arvo Lasting.

Päästjad külastavad kodusid
Tõsiste tuleõnnetuste jada ei taha kuidagi lõppeda ja
tules hukkunute arv kahaneda. Eelmise aasta jooksul
hukkus tules 50 inimest. Suitsuandur puudus 20 hukkunu
majapidamises, 11 juhul oli suitsuandur küll olemas, kuid
ei olnud nõuetekohaselt paigaldatud.
Sellel aastal koputavad päästjad ligi 16 000 kodu uksele
üle Eesti. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti
eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi,
mille õigsust on võimalik kontrollida helistades päästeala
infotelefonile 1524.
Kodukülastajad võivad sattuda kõigi ukse taha.
Oodatud on ka teadaanded päästeala infotelefonile 1524 või
kohalikule omavalitsusele abivajavast kodust.

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. LõunaMulgimaa (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!

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.

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

