Linn tänas tublimaid
õpilasi ja õpetajaid
Mõisaküla Kooli tublimad õpilased ja õpetajad ning lasteaiaõpetajad
olid linnavolikogu esimehe ja linnapea pidulikul vastuvõtul.
Õppeaasta jooksul õppetöös ja spordis silma paistnud Mõisaküla Kooli
õpilased ja hulk õpetajaid nii koolist kui lasteaiast olid 2. juunil palutud muuseumisaali linnavolikogu esimehe Jorma Õiguse ja linnapea Ervin Tambergi
pidulikule vastuvõtule.

 Lisaks raamatutele, perioodikale ja kontoritarvetele pakuvad Liia Kuik (paremal) ja Irene Kordziejonek
Abja raamatupoes ka dokumentide kiletamise ja muid kontoriteenuseid.
MEELIS SÕERDI foto

UUENEV ABJA RAAMATUPOOD
PAKUB SENISEST ENAMAT
Omanikku vahetanud uuenemiskursil Abja raamatupood pakub lisaks märksa suurenenud kaubavalikule
ka mitmeid teenuseid, teenides ostjailt kiitust.
“Meil on nüüd kõik kaubatellimised ja -müügid internetis, kogu töö käib arvuti kaudu,” nimetab Abja
raamatupoe staažikas töötaja Liia Kuik kohe kõige olulisema erinevuse endise ja praeguse raamatupoe vahel.
“Põhiladu Tartus näeb kohe iga meie liigutust, neil on
meist kogu ülevaade olemas.”
“On tohutu õnn, et OÜ Sulemees meid üldse üles leidis,” ei varja Liia Kuik rõõmu. Lisaks arvutile on poes
uued letid ja tulekul uued riiulid. Eeloleva remondi tulemusena laieneb müügisaal parempoolsesse seina välja.

Müügil ka perioodika
Sellist kontorikauba valikut kui nüüd, pole Abja raamatupoes Liia Kuigi kinnitusel kunagi olnud. Mida hetkel
ei ole, see tellitakse lühikese aja jooksul. Lõviosa kontorikaubast tuleb Sulemehe enda laost.
Eestis ilmuvast uuemast ilukirjandusest on Abja kaupluses müügil tubli kaks kolmandikku. “Alati, kui on erisoovid, võtame need vastu, kirjutame üles ja katsume
soovitud raamatu hankida,” lubab Liia Kuik. Tema sõnul
ongi mitu inimest midagi erilist juba tellinud.
Jätkub Abja ja Mulgimaa oma autorite raamatute komisjonimüük. Et ostjad oleks rahul, on kauplusel vabad
käed võtta müügile fotokaupu jm firmadelt, kellelt võeti
varem.
Abja raamatupoes on nüüd müügil ka perioodika,
mida varem üldse ei olnud. Pakutakse OÜ Lehepunkti
perioodilisi väljaandeid Toit ja Tervis, Maakodu, Kodukiri
jm. Perioodikalett täieneb pidevalt värskete väljaannetega.
Igaüks võib osta kena 100-kroonise kinkekaardi, et see
kellelegi kinkida. Kingi saaja saab kaardiga valida poest
100 krooni eest kaupa.

Nii eraisikud kui firmad võivad Abja raamatupoes
dokumente kiletada ehk lamineerida. Kui saadakse köitmismasin, hakatakse pakkuma köiteteenust. Jätkuvalt
saab poes peagi ka pabereid-dokumente paljundada,
nüüd juba vana ja viletsa asemel uue paljundusaparaadiga. “Kui asutused tellivad teenuseid suuremas
koguses, tulevad kindlasti ka allahindlused,” lubab
Liia Kuik.
Niipea kui Sulemees saab kaupluseruumid OÜ Raamatult endale, algab majas remont. Vana maja vajab korralikku remonti. “Siin tulevad laetalad vahetada, põrandad
on ära vajunud ja kõverad. Ahi võetakse välja, eemaldatakse vahesein, soojustatakse välisseinad,” selgitab Liia
Kuik. Remondi tulemusena laieneb müügisaal paremasse
seina välja. Poodi ei suleta remondi ajal kauemaks kui
nädalaks.
OÜ Raamat sulges Abja poe 29. veebruarist ja juba 1.
märtsist avas pood uksed OÜ Sulemehe alluvuses. OÜ
Sulemees juhataja Rein Pihlar on Liia Kuigi ütlemist mööda Abja poe tuleviku suhtes optimistlik, sest kaupluse
käive on juba paranenud. “Ei mäletagi, millal oleksime
siin poes nii kiita saanud, kui hiljuti oma ülemuselt saime,” rõõmustab Liia Kuik koos oma uue kolleegi Irene
Kordziejonekiga.
Rahul on ka ostjad. “Uues raamatupoes on hästi palju kaupa ja väga meeldivad müüjad. Isegi ei häiri see,
et remont on tegemata. Lastel oli ka väga hea meel, et
raamatupood jäi alles, et ei pea teise linna minema koolivahendite järele,” lausus Abjas ettevõtlusega tegelev
Rita Kesti.
“Siin on nii kenad müüjad ja nii lahked, et kohe rõõmu teeb, kui siia tulla,”“ jagas tema arvamust pensionär
Valve Riis.

Lugejateni jõuab ajaleht
“Üitsainus Mulgimaa”
Jaanipäeva paiku on lugejateni
jõudmas täielikult mulgimurdelise
ajalehe “Üitsainus Mulgimaa” avanumber.
Lehte välja andva Mulgi Kultuuri
Instituudi juhataja Kristel Habakukk
ütles, et esimeses lehes on palju materjali MKI-lt endalt ja mulgi kultuuriga kokkupuutuvailt inimestelt.
Luulet on Mare Osilt, muhedaid pajatusi Tõrva Tildelt, lugu hiljutiselt
laste mulgimurdeliste muinasjuttude
konkursilt jne.

 Mõisaküla Kooli tublimad õpilased ja kooli- ning lasteaiaõpetajad
linnajuhtide vastuvõtul.
MEELIS SÕERDI foto

Pakutakse teenuseid

Lehte tuleb ajaloorubriik. Oodatud on arvamused, mälestused, naljalood ja muud kõigilt mulgi murret
oskavailt inimestelt. Samuti ideed,
kellest ja millest võiks veel kirjutada. Kaastööd võib saata aadressile
ajaleht@mulgikultuur.ee.
Lehte toimetab filoloogiharidusega
Kristi Ilves, kes tunneb hästi Tarvastu
murrakut. Tekste aitab autoritel soovi
korral mulgi murdesse ümber panna
ka Alli Laande.
Esialgse kava kohaselt hakkab aja-

Meelis Sõerd

leht „Üitsainus Mulgimaa“ ilmuma
iga kolme kuu tagant.
Kaheksaküljelise must-valge sisuga lehe avanumbri tiraaž on 3000
eksemplari. Leht jõuab Mulkide Seltsi
kõikide osakondadeni. Kindlasti saab
seda lugeda kõigis Mulgimaa raamatukogudes, kohalikes omavalitsustes,
rahvamajades, infopunktides, seltsimajades ja külatubades. Mõeldud on
ka, et leht läheb mööda küla käest
kätte rändama.
Internetis saab ajalehte “Üitsainus
Mulgimaa” pdf-formaadis lugeda
MKI kodulehelt www.mulgikultuur.
ee.
Meelis Sõerd

Paremate õppuritena võtsid tänukirja ja lilleõie vastu Viktoria Siigur, Jaanus
Hugo Ermits, Cardo Tisler, Karolin Jürise, Lorena Oltsmeier, Karl Elblaus,
Kristjan Kippus, Helis Lehtsaar, Nele Ramjalg, Filippus Magomed Õigus,
Ave Aasmaa, Samantha Lamber, Liisi Saks, Sandra Ramjalg, Henry Rebane,
Diana-Katry Kornis, Kristiina Lensment, Villem Õun ja Eliis Jürise. Tubliduse
eest spordis said tunnustada vabariiklikel võistlustel esikuuikusse ja maakondlikel võistlustel kolme parema sekka tulnud spordipoisid Reivo Keng
(kooli parim sportlane), Indrek Jürise, Henry Rebane, Kalvi Kriss Randlepp,
Andres Jugala, Fred Uudik, Mihkel Tiit ja Karl Õigus.
Õpetajatest pälvisid tänu hea töö eest Mõisaküla koolist Eha Ermits, Lilli
Kaskelainen, Valentina Lindikrei, Lehte Oltsmeier, Enn Raieste, Toomas
Riet, Luule-Eha Sults, Tiia Tõnts ja direktor Maire Raieste ning Mõisaküla
lasteaiast Tiina Raba, Riina Ots, Astra Usin, Pille Ruubel, Kadi Kask ja juhataja Pirje Usin.
Traditsiooniliselt istutasid vastuvõtul osalenud linnavalitsuse-muuseumihoone hoovi haljasalale taimeistiku. Kadakapõõsa asetasid mulda õpilased
Viktoria Siigur ja Indrek Jürise.
Meelis Sõerd

Mulgi Ukuvakk sai kraasmasina
Abjas tegutsev MTÜ Mulgi Ukuvakk sai endale kraasmasina, mida
tahetakse teistelegi tutvustada.
“Villaveski on meil! Heimtali laadal Hilda Pidim nägi seda ja tellis,”
selgitab Mulgi Ukuvaka juhatuse liige
Eve Kuuse villaveski saamislugu. Masinasse käib vill vahele, millest valmib
heie, mida saab viltida või kedrata
vokil lõngaks. Saab teha ka jämedat
efektlõnga sallideks, tekkideks jm.
Apja tõi 4200-kroonise Hollandis valmistatud kraasmasina üks Halinga
valla meister.
“12.–13. septembrini läheme oma
kraasmasinat näitama Nuia aiandus- ja mesinduspäevale,” lubab
Eve Kuuse.
Novembrist aprillini kestis Mulgi
Ukuvaka ruumes Kultuurkapitali toel
kangastelgedel vaibakudumise kursus, mis lõppes näitusega. Kursuslas Eve Kuuse tahab uhiuut võiteks olid Elve Viinapuu, Maie Putnik malusterohket Hollandi päritolu
ja Elgi Kose Abjast, Mare Õunapuu kraasmasinat tutvustada ka teistele
Abja-Vanamõisast ja Terje Pärna Üle- huvilistele. MEELIS SÕERDI foto
mõisast.
Sel sügisel algavad varras- ja masinalkudumise kursused. “Meil on kaks
kudumismasinat, üks jämedamaks ja teine peenemaks koeks – mõlemad
saadud annetustena,” selgitab Eve Kuuse.
Mulgi Ukuvaka sooviks on saada endale alaline müügiruum, et ligi paarikümne liikme töid paremini turustada. Praegu toimub müük vaid teisipäeviti
ja muul ajal kokkuleppel Mulgi Ukuvaka ruumes Abja bussijaama juures.
Meelis Sõerd

Uuendatakse tänavaid ja kõnniteid
Mõisaküla linn kulutab tänavu tänavate ja kõnniteede ehituseks, remondiks ja hoolduseks 1,2 miljonit krooni, millest lõviosa kulub töödele
kesklinnas.
Linnapea Ervin Tambergi ütluse kohaselt on põhirõhk kõnniteede ehitamisel suunatud kesklinnale. Uus kõnnitee, mis läheb maksma 280 000 krooni,
valmib Sihveri tänaval ja Pärnu tänava lõigul koolimaja ja viilhalli vahel.
Kapitaalne töö on ees Vabriku tänaval, mis saab 338 000 krooni maksma
mineva mustkatte.
Parandatakse ära augud Keskväljaku parkimisplatsil. Uute kortermajade juures on kavas lappida asfaldiaugud. Parandatakse katlamaja eest
läbi minev tänavalõik. Kruusakattega tänavatele veetakse 300 000 krooni
maksumuses peale paekillustikku, mis tagab linnapea sõnul senisest palju
parema läbitavuse.
Tänavaid remondib Sakala Teed OÜ, kes kõnniteede ehitamiseks on sõlminud alltöövõtulepingu Pluton Finants OÜ-ga. Killustikku ja kruusa veab
Peep Paimre. Majandusnõunik Ilmar Laasi sõnul loodetakse remondi- ja
ehitustööd lõpetada 1. septembriks. Ülejäänud raha 1,2 miljonist kulutatakse
tänavate tavaremondiks ja talihooldeks.
Meelis Sõerd

 Riigikogu aseesimehele Jüri Ratasele ja Riigikogu liikmele Jaak Aabile (seisavad keskel) jäi Abja Gümnaasiumi raamatukogust hea mulje.
MEELIS SÕERDI foto

JÜRI RATAS JA JAAK AAB
VÄISASID MULGIMAAD

 Kõnnitee-ehitajad Mõisakülas Sihveri tänaval.

MEELIS SÕERDI foto

Jaan Tätte laulis Õisus
Lions Club Viljandi Ellips eestvõttel toimus Õisu mõisasaalis 6. juunil
Jaan Tätte heategevuslik kontsert, mille tulu annetati lastekodulaste elluastumise toetamiseks.
Õisu mõisa omanik SIO Investments ei olnud unustanud ka Õisu rahvast, eraldades meile mõned kohad kontserdile. Igaüks maksis selle eest
annetuseks 200 krooni.
“Oleme väga tänulikud, et Jaan meie palvele vastu tuli ja siin esineb,”
lausus kontserdieelses avasõnas LC Viljandi Ellips president Anne Lossmann.
Urmas Tuuleveski tutvustas humoorikalt Õisu mõisa ajalugu ja tänapäeva
ning tulevikuplaane. Mõis andis saali Lions Club Viljandi Ellipsile kontserdiks tasuta kasutada.
Edasi oli mõisa saalitäis rahvast Jaan Tätte kätes. Nii võib öelda küll, sest
tema pajatused ja laulud olid kaasahaaravad, inimlikud, mõneti nukra irooniaga, mõtlemapanevad ja väga südantsoojendavad.
Kui Anne Lossmanni ettepanekul saalitäis rahvast lõpetuseks ühiselt laulis
Jaan Tätte laulu sõpradest, tükkis vägisi pisar silmanurka. See oli nii ilus!
Jaan Tättegi lausus laulu lõppedes: “Vat see oli nüüd küll midagi... Sellist
elamust pole mul veel olnud.”
Osalejad leidsid, et Õisu mõisa saali akustika ja saal ise oma olemusega
võimendavad just sellist üksikesinemist ning avaldasid lootust, et ka edaspidi
hakkab toimuma niisuguseid kontserte.
Virve Kivja

Linlased tegid tervisesporti
Suvine tervisespordipäev Mõisakülas sporditi, mõõdeti tervisenäitajaid
ja maitsti tervislikke toite.
Spordialadest olid kavas õhupüssist märkilaskmine, noolemängud ja
petank. Geeniõde Lea Moorats mõõtis vererõhku ja andis pärast ülevaate
geenivaramu tööst. Lisaks kutsus ta rahvast 11. juuniks Mõisaküla haiglasse,
et hakata geenidoonoriks. Abja perearstiõde Liia Toomla mõõtis soovijail
veresuhkrut. Kepikõnni instruktor Liivi Ilves Viljandist õpetas kepikõnni
õiget tehnikat ja harjutusi ning pärast läbiti kepikõnnirada.
Pakuti tervislikku salatit, jogurtit marjade, mee ja sidrunimelissiga, odrakaraskit porgandi ja erinevate seemnetega ning ravimtaimeteed meega.
Järgmine tervisespordipäev on 28. septembril Mõisaküla suveaias
Hille Jersolav

Noortetoad said logo
Abja noortetuba korraldas sel kevadel essee- ja logokonkursi.
Etteantud teemadega esseekonkursile laekus üks töö. Essee teemal “Mõjuainete mõju tervisele” autor on Abja Gümnaasiumi vilistlane Anneli Allik,
kes praegu õpib Tartu Kutsehariduskeskuses reisikorraldust.
Logokonkursi eesmärgiks oli saada ühine logo nii Abja kui Kamara noortetoale, mis oleks aluseks kogu noortetoa stiili, sealhulgas kodulehe kujunduse
väljatöötamisel. Konkursile laekus kolm tööd, mille autorid on Abja Gümnaasiumi õpilased Karl Puidet, Steven Toomsoo ja Keimo Kandla. Noorte
valikul osutus kõige sobilikumaks Karl Puideti logokavand.
Võidulogo autorit inspireerisid noored ja noorte värvikirev elu, seetõttu
sisaldabki Karli logo kirevaid värve.
Võitjad said auhinnaks mp3-mängija. Tänu väärivad kõik osavõtjad.
Eveli Allik

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja riigikogu liige
Jaak Aab tegid ringsõidu Mulgimaal.
Tutvumaks kohaliku eluoluga ja kuulamaks ettepanekuid, mida valitsus peaks ääremaade majanduselu
edendamiseks ette võtma, käisid Riigikogu aseesimees
Jüri Ratas ja Riigikogu liige Jaak Aab 26. mail Mulgimaal.
Visiit algas Mõisakülast ja kulges Abja ja Karksi valla
kaudu Helme valda ja Tõrva linna.
Mõisakülas kohtusid rahvaesindajad linnavolikogu ja
-valitsuse liikmetega, tutvusid hoolekandekeskuse ning
ET Mõisaküla AS tegevusega. Linnapea Ervin Tamberg
ütles, et riigikogulased olid üllatunud väikelinna suhteliselt suurest eelarvest ja linnavalitsuses kõigi vajalike
spetsialistide olemasolust.
Riigilt ootab Mõisaküla linn Tambergi sõnul tuge bussitranspordi käigushoidmisel, linna vee- ja kanalisatsiooni
süsteemi väljaehitamisel ning regionaalabi inimestele
töökohtade loomisel – näiteks suunates väikelinna mõne

riigiettevõtte tootmistegevuse. Abja ja Halliste vallaga
ühinemise küsimuses on linnavolikogu ja -valitsus seda
meelt, et vastu linnarahva tahtmist seda ei tehta.
Naaberomavalitsuste Abja, Halliste ja Mõisaküla võimalik ühinemine oli üheks keskseks teemaks ka Jüri
Ratase ja Jaak Aabi jutuajamisel vallaametnikega Abja
vallamajas. Ka Abja vallavanem Peeter Rahnel toonitas, et
ühinemine peab olema kantud vabatahtlikkuse vaimust
ning et motiveeriv ühinemispreemia igale omavalitsusele
peaks olema vähemalt tuhat krooni ühe elaniku kohta
praeguse 250 krooni asemel. Selge sõnum riigile oli ka, et
kavandatavad riigieelarve kärped ei tohi riivata lubatud
investeeringuid haridusse ja kultuuri.
Abjas külastasid Jüri Ratas ja Jaak Aab lisaks vallamajale Abja gümnaasiumi ja selle õpilaskodu ning Abja haiglat
ning lõunatasid koos Abja ja Karksi valla esindajatega
Mulgi kõrtsis.
Meelis Sõerd

OMAVALITSUSKROONIKAT
ABJA VALLAVOLIKOGU
• (22. V) kuulas ära juhtivkonstaabel Taimo Tugi ülevaate Karksi
konstaablijaoskonna 2008. aasta nelja
kuu töötulemustest ja õigusalasest
olukorrast Abja vallas;
• andis investeeringute tegemiseks
Abja Vallavalitsusele loa võtta laenu
472 000 krooni;
• suurendas laekumisi valla eelarvesse kokku 1 157 000 krooni ulatuses;
• seoses senise volikogu alalise
maakomisjoni esimehe Kaupo Välba
volikogu liikme volituste ajutise peatamisega omal soovil kolmeks kuuks
otsustas valida alalise maakomisjoni
esimeheks volikogu liikme Ilmar Kallaku ning jätta Kaupo Välba komisjoni liikmeks;
• (12. VI) moodustas kolmeliikmelise komisjoni kolme omavalitsuse
ühinemisläbirääkimisteks koosseisus:
volikogu esimees Taevo Viitas, volikogu liige Jüri Patune ja vallavanem
Peeter Rahnel;
• võttis teadmiseks revisjonikomisjoni akti;
• kinnitas 2007. aasta majandusaasta aruande;
• rahuldas MTÜ Mulgimaa Arenduskoda taotluse, eraldades MAK
tegevuskavas ettenähtud tegevuste

lõpetamiseks ja omaosaluse katteks
10 850 krooni;
• korraldas Abja lasteaia arengukava esimese lugemise.
ABJA VALLAVALITSUS
• (19. V) maksis toetust maikuu
eest lastele ja peredele (23 taotlejat)
kokku 32 450 krooni, ühele puudega
inimesele 400 krooni, raske ja sügava
puudega inimestele (9 taotlejat) 5629
krooni ja ühele eakale taotlejale 2000
krooni;
• maksis toimetulekutoetust maikuu eest 6 taotlejale kokku 7871
krooni;
• (2. VI) määras Penuja kiriku,
preestrimaja ja kuur-lauda aluse ja
neid teenindava maa suuruseks ligi
1,17 ha sotsiaalmaana;
• andis nõusoleku korraldatud
jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
MÕISAKÜLA LINNAVOLIKOGU
• (29. V) otsustas nõustuda läbirääkimiste algatamisega Abja ja
Halliste valla ning Mõisaküla linna
ühinemiseks, et moodustada ühine
omavalitsus, saavutamaks põhjendatud ja otstarbekas haldusterritoriaalne korraldus;
• andis MTÜ-le Lõuna-Mulgimaa
Puuetega Inimeste Ühing tasuta ka-

Omavalitsused valmistuvad
ühinemisläbirääkimisteks
Ühinemisläbirääkimisi alustavate
Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna omavalitsusjuhid kohtusid
10. juunil Abjas.
Kuulati Suure-Jaani valla ühinemiskogemusi, mida üksikasjalikult
tutvustas Suure-Jaani Vallavalitsuse
liige, omaaegne Vastemõisa vallavanem Lembitu Kruuse. Esimese sammuna kolmepoolsete läbirääkimiste
alustamiseks otsustati moodustada
iga omavalitsuses kolmeliikmeline

ühinemiskomisjon, mille koosseisude
kinnitamine tuleb suunata järgmisele
volikogu istungile.
Konstruktiivses õhkkonnas toimunud kohtumisel Abja vallamajas
osalesid Abja Vallavolikogu esimees
Taevo Viitas, vallavanem Peeter
Rahnel, Halliste Vallavolikogu esimees Ene Maaten ja vallavanem
Andres Rõigas ning Mõisaküla Linnavolikogu esimees Jorma Õigus ja
linnapea Ervin Tamberg.

sutusse kolmeks aastaks linnale kuuluvad eluruumid üldpinnaga 49,8 m²
aadressil Pärnu tn 32-1 päevakeskuse
ruumidena;
• kinnitas Mõisaküla linna 2008.
aasta eelarve muutmise kogumahuga
14 800 krooni;
• suunas reservfondist 22 840 krooni saunakatla remondiks;
• andis nõusoleku Mõisaküla
Linnavalitsusele osaleda partnerina
INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi raames koostatavas
ühisprojektis.
MÕISAKÜLA LINNAVALITSUS
• (9. VI) määras Mõisaküla kultuurimaja juhataja Ene Purju ajutise
äraoleku ajaks tema asendajaks Tea
Kartau tähtajaliselt alates 9. juunist
2008 kuni Ene Purju naasmiseni;
• kinnitas Mõisaküla raamatukogu
lahtiolekuajad alates 1. juulist 2008
järgmiselt: esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kella 10–17,
teisipäeval kella 12–19 ja laupäeval
kella 10–14 (suvekuudel on raamatukogu laupäeviti suletud);
• suunas reservfondist Mõisaküla
Linnahooldusele elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuskuludeks
2000 krooni.

Ettepaneku Abja ja Halliste valla
ning Mõisaküla linna ühinemiseks, et
moodustada ühine omavalitsusüksus
eesmärgil saavutada põhjendatud
ja otstarbekas haldusterritoriaalne
korraldus, tegi Abja Vallavolikogu
Halliste Vallavolikogule ja Mõisaküla
Linnavolikogule 20. märtsil. Halliste
Vallavolikogu otsustas ettepanekuga nõustuda 28. mail ning Mõisaküla
Linnavolikogu 29. mail.
Kohtumisel Abjas lepiti kokku, et
kolme omavalitsuse kolmeliikmelised ühinemiskomisjonid korraldavad
esimese töökoosoleku sealsamas 3.
juulil.
Meelis Sõerd

Kosksillal kõlas viimane koolikell

MEELIS SÕERDI foto
 Koduse Uue-Kariste rahvamaja aastapäevapeol tantsinud “Tureli“ paarid täitsid esinedes nii saaliesise kui lava.

UUE-KARISTES TÄHISTATI
RAHVAMAJA JUUBELIT
Pidulikult ja täismajaga tähistati 7. juunil Uue-Karistes noorenduskuuri läbi teinud rahvamaja 70. aastapäeva.
Kauaaegne teenekas Uue-Kariste rahvamaja juhataja
Ivi Alp tänas kõiki majas tegutsevaid ringe ja ühendusi,
eesotsas kõige kauem koos käinud käsitööringiga, samuti maja koostööpartnereid ja toetajaid. Viimased omalt
poolt – sealhulgas Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Halliste vald, ühendus Kodukant Viljandimaa koos Kuhjavere
Külaseltsiga, Viljandimaa Rahvakunstiühing jt soovisid
rahvamaja perele rõõmsat edasi tegutsemist.
Tugeva aplausi teenis ära Uue-Kariste Külade Seltsi
juhatuse esimees Arne Putnik. Tänu seltsi PRIA-le kirjutatud projektile, mida toetas Halliste vald, sai rahvamaja
2005. aastal 350 000 krooni eest vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning uued sanitaarruumid. Tänavu kevadel,
samuti PRIA rahastatud ja valla poolt toetatud külaseltsi
projektina, 1,1 miljoni krooni mahus tehtud remondi tulemusel sai maja uue rootsipunase värvkatte, vihmaveerennid, välisuksed, aknad ja lae soojustuse. Töötegijaks
oli E.R.O. Ehitus OÜ.

Järge ootab katusevahetus ja koos sellega teise korruse
ruumide ümberehitus, kuhu on soov ümber kolida praegu kõrvalmajas tegutsev raamatukogu. Arne Putniku
sõnul vajab maja kindlasti ka uut põrandat, küttesüsteemi
ja ventilatsiooni.
Aastapäevakontserdil astusid esmalt saalitäie publiku ette rahvamajas aastaid esinenud ja toredaid näitusi korraldanud Kosksilla Algkooli õpilased, kellele see
esinemine kooli peatse sulgemise tõttu jäi viimaseks.
Nii saali kui lava täitsid oma etteaste ajal rahvatantsurühma “Turel” paarid. Nüüd Kaarli rahvamajas tegutsev
kollektiiv on varem aastaid harjutanud ka Uue-Kariste
rahvamajas. Pärast lustakaid tantse Halliste “Aerodünaamilistelt” ja “Mamma-miialt” laulis Abja kultuurimaja
segakoor “Kaja”, kellele Uue-Kariste rahvamaja on sünnipaik. Lõpulugu “Kungla rahvas” laulis koos kooriga
kaasa ka publik.
Pidu jätkus kringlisöömise, efektse muusikalise valgusmänguga OÜ-lt Inver Invest ning lõppes hommikutundideni kestnud tantsuga ansambli “C-Duur” saatel.
Meelis Sõerd

Ülevaatusel “Kaunis kodu 2008”
tunnustati Abja valda
Viljandimaa kodukaunistamise komisjon nimetas ülevaatuse “Kaunis
kodu 2008” maakonnavooru võitjateks valdadest Abja ja taludest sealses
Veskimäe külas asuva Polli Endreku
talu.
Komisjoni liikme, maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Tiia Kallase
sõnul on põhjust rõõmustada selle üle,
et kuigi võistlust korraldatakse juba
aastaid, leidub ikka veel pärleid, mida
avastada: “Selle aasta üllatuseks oli perekond Otsa Polli Endreku talu Abja
vallast, milles on kodu rajamisel domineerima jäetud ajalooline mulgi talu
oma väljakujunenud hoonestuse ja
taluaia lillede rohkusega,” sõnas ta.

Polli Endreku talu peremees Kalev
Ots lausus, et tegeleb oma emapoolse
põliskodu kaunistamisega juba 1993.
aastast, mil selle tagasi sai ja maale
elama asus: “Tunnen kohustust esivanemate ees kodukoht korras hoida,”
sõnas ta.
Kalev Otsa jaoks on kodukorrastamine nii tervislik elustiil kui hobi,
mis nõuab eelkõige pealehakkamist:
“Selle asemel, et toas telekat vaadata, lähen välja ja nokitsen midagi.”
Ta möönab ka, et üldise keskkonna
parandamisel on oluline eeskuju:
“Üks naaber teeb otsa lahti ja teised
tulevad järele.”
Kaunimaks vallaks tunnistatud

Abja vallas töötab heakorraspetsialistina Raul Song. Teda abistavad
abikaasa Liili Song ja Riho Varik.
“Põhirõhk on olnud üldkoristusel,”
tõdes kolmandat aastat selles ametis
olev Raul Song, “haljastuseni pole
veel jõudnud.” Siiski võib maitsekaid lillekooslusi ja hoolitsetud
haljasalasid märgata Abjas mitmel
pool. Abja valla eelarves on tänavu
heakorratöödeks ette nähtud 850
000 krooni.
Nii Polli Endreku talu kui Abja
vald esitatakse koos teiste võitjatega
tunnustamiseks Eesti Vabariigi presidendile.
Meelis Sõerd

 Kosksilla Algkooli tänavused kuuenda klassi lõpetajad võtsid lähedastelt vastu sooje õnnitlusi.
MEELIS SÕERDI foto
Õpilaste vähesuse tõttu suletavas Kosksilla Algkkoolis heliseses 30.
mail lõpuaktusel koolikell viimast korda.
Viimase koolikella helistamise au osaliseks lõpuaktusel sai ainult viitele
õppinud Mikk Järvis. Kümnest õpilasest lõpetasid õppeaasta heade tulemustega veel Madis Järvis ja Jander Heil. Tublimad sportlased olid Jander
Heil, Rauno Alp ja Rene Ivanov.
Lõpuaktusel tänasid kooli töötajaid nii Viljandi Maavalitsus, Halliste vald
kui koolijuhataja Eda Niin. Halliste vallavanem Andres Rõigas lubas, et maja
jääb valla kasutusse. Maavanem Kalle Küttis meenutas kooli taasavamist.
Kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Ilmar Kütt ei välistanud, et kunagi
see kool taasavatakse.
Halliste Põhikooli direktor Merle Hüva kutsus kõiki õpilasi õppima sügisel
Halliste kooli. Hea koostöö eest tänas kooli kollektiivi Uue-Kariste rahvamaja
juhataja Ivi Alp.
Kosksilla Algkool alustas pärast taasavamist oma tegevust 1. septembril
1990 lasteaed-algkoolina. Alates 1992/93. õppeaastast töötas kool algkoolina.
Kaheksateistkümne õppeaasta jooksul on koolis õppinud 83 last, kooli VI
klassi on lõpetanud 45 õpilast. Kooli taasavamise idee autoriteks olid tollased Halliste külanõukogu esimees Väino Kangur ning piirkonna majandite
direktorid Rein Tarkus ja Raul Kõrgesaar.
Eda Niin

 Kevadpäevaliste kirev rongkäik teel Halliste kiriku eest esinemispaika
koolimaja taga.
MEELIS SÕERDI foto

Mudilastel olid kevadpäevad

 Viljandimaa kodukaunistamise komisjon otsustas valida perekond Otsa Polli Endreku talu (fotol) Abja
vallas Veskimäe külas ülevaatuse “Kaunis Eesti kodu 2008” üheks võitjaks maakonnas ja esitada tunnustamiseks
Eesti Vabariigi presidendile.

Sügisel kooliteed alustavatele piirkonna mudilastele korraldatud traditsioonilistel kevadpäevadel osalejaid jäi küll loodetust vähemaks, ent
muljeid ja tegevust jagus kaasalöönuile see-eest küllaga.
Kokku neljakümnest Abja ja Halliste valla ning Mõisaküla linna mudilasest
olid kevadpäevadel pooled. Avapäeval esitas Viive Niinemäe ja Ruth Mõttuse
juhendatav Abja lasteteater neile muusikali “Pöial-Liisi”. Abja lasteaia taga
platsil tehti šokolaadijooksu, puhuti võidu õhupalle katki ja õpiti vanemate
õdede-vendade eeskujul rahvastepalli mängima.
Teisel päeval tehti põnev reis Tartusse. Eesti Rahva Muuseumis said mudilased lahendada mõistatusi ja tunda end nagu lapsed vanasti: süüa nagu
muiste, käsikiviga jahu jahvatada ning kanda lambanahkset kasukat. Näitusel
Ahaa-keskuses uudistati olümpiateemalist näitust, sporditi ja mõõdeti oma
tervisenäitajaid. Päev lõppes lustimisega veepargis.
Päeva puhanud, oli hulk kevadpäevalisi lastekaitsepäeval, 1. juunil tegelasteks Halliste kihelkonna laste III laulupäeval Hallistes. Pärast hoolsat
ennelõunast harjutamist sammuti pärastlõunal rõõmsas rongkäigus kiriku
eest koolimaja taha kaskede ja õhupallidega kaunistatud esinemispaika.
Kontserdipublikuks olid vanemad ja õed-vennad. Laulud lauldud-kuulatud,
pakuti esinejaile ka kehakinnitust.
Üritust toetasid piirkonna omavalitsused ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Triinu Menning

RAHULIKUMA MAAILMA JA
KINDLAMA EESTI NIMEL

 Esimesel tööpäeval olid vormisärkides ja kinnastes õpilasmalevlased
tragilt töös prügi kogumisega Abja raudteetammi tagant võsast.
MEELIS SÕERDI foto

Õpilasmalev alustas
Abja valla õpilasmalevlased töötavad sel suvel kahes vahetuses AbjaPaluoja linnas heakorratöödel.
Malevasuvi algas vastuvõtuga Abja vallamajas, kus noortele soovis jõudu
ja rõõmsat suve vallavanem Peeter Rahnel. Tööohutusest instrueeris valla
heakorraspetsialist Raul Song.
Seljas vallamajas jagatud rohelised malevasärgid ja käes töökindad, oldi
esimesel tööpäeval hommikust lõunani ametis Abja bensiinitankla taguse
raudteetammi ja võsa prügist puhastamisel. Abjast ja Kamaralt pärit lapsed vanuses 13–17 eluaastani korjasid täis kümneid kotte igasugust prahti.
Tööjuhtideks on noortetubade juhendajad Eveli Allik ja Liia Laarmann. Iga
päev saavad malevlased sooja lõunat Abja Gümnaasiumi sööklas. Üle päeva
veedetakse pärast tööd koos ka vaba aega.
Abja valla noorsootöötaja Maie Bratka ütles, et malevasse pääsesid need,
kes olid kärmemad end registreerima. Soovijaid oli rohkem kui kohti. Õpilased töötavad neli tundi päevas, teenides tunnitasuna ligi 30 krooni.
Esimene vahetus töötas 9.–20. juunini, teine kestab 30. juunist 11. juulini.
Malevasuvi lõpeb kokkutulekuga Võrtsjärve ääres Ulgel.
Meelis Sõerd

Mõisaküla koolimaja
juurdeehitus jätkub
Mõisaküla linn sai maikuus Hasartmängumaksu Nõukogult 500 000
krooni koolimaja juurdeehituse jätkamiseks.
Kuna Hasartmängumaksu Nõukogu otsus 500 000 krooni eraldamise
kohta viibis, seiskus paariks kuuks ka ehitustöö Mõisaküla koolimaja juurdeehitusel. Töid sai Pärlin AS jätkata juuni keskel.
“Umbes kuu-poolteist peaks kuluma ehituse lõpetamiseni,” arvas Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg, lubades et uueks kooliaastaks on juurdeehitis
kindlasti valmis. Selle tulemusena paranevad võimalused poiste tööõpetuse
ruumides ja saab uue ilme kooli garderoob.
Meelis Sõerd

Jalaväekompanii Estcoy-5 koosseisus pooleaastasel missioonil Afganistanis osalenud Mõisaküla mehed
Janno Jänts ja Margus Vene pälvisid
eeskujuliku teenistuse eest Lahingteenete märgi. Riikliku autasu andis
neile vahetult Afganistanist naasmise järel pidulikul rivistusel 10. mail
Tallinnas kätte kaitseväe juhataja
kindralleitnant Ants Laaneots.
“Hea teenistuse eest,” vastab Janno Jänts lakooniliselt küsimusele,
mille eest tema ja ta rühmakaaslane
Margus Vene mullu 9. novembril Afganistanis alanud missioonil riikliku
teenetemärgi pälvisid. “Selle saavad
vaid paremad,” möönab ta seejuures
tagasihoidlikult.
Jutlesime Jannoga päikeselisel
juunipäeval tema kodus Mõisakülas. Lootus, kaasata jutuajamisse ka
Janno rühmakaaslane Margus Vene,
ei täitunud, sest viimane oli sellal sanatooriumis.

Päev missioonil
Päev missioonil olevas üksuses
algab Janno kirjelduse kohaselt kell
8 rivistusega ja sisustatakse vastavalt päevaplaanile. Tähtsal kohal
on taktikaharjutused, meditsiini- ja
erialatunnid – nii Janno kui Margus
olid kuulipildurid, miiniõppetunnid,
kohalike olude tundmaõppimine jm.
Toimuvad nii klassi- kui välitunnid,
perioodiliselt ka pikemad kontrollõppused.
“Juhus on pime, aga tuleb nii teha,
et neid vähem saaks tekkida,” tõdeb
Janno. “Tuleb hoida silmad lahti ja
teha kõike õigesti.” Mõistagi on meeste varustuses lahingülesandeid täitma
minnes nii relvad, kiivrid, kuulivestid
kui muu vajalik.
Mobiililevi seal ei ole. Sidet peetakse satelliittelefonide ja satelliitinterneti vahendusel. Iga mees saab
kord nädalas 10 minutit tasuta aega
ühendusepidamiseks kodustega.
Erakorraliselt lastakse helistada ka
seoses lahingülesannete täitmisega.
Vabal ajal saab käia väeüksuse laagris sisustatud spordisaalis ja lugeda
raamatuid. Missiooni poolitab kümnepäevane puhkus kodumaal.
Missioonidel on Janno osalenud
nüüd järjest kolmel aastal. “Tsükkel
on umbes selline, et kuus kuud on
väljaõpe ja kuus kuud missioon,” selgitab oma kahel esimesel missioonil
Bosnias teeninud mees.

Ohud on teada
Missioonile sobib Janno hinnangul
see, kel mõistus peas ja kes teab, mis
ta täpselt tahab. Need, kes käivad ära
ühel missioonil, käivad tema sõnul
pigem huvimissioonil.

Halliste valla
spordipäev

 Tuletõrjeauto voolikust staadionimurule purskunud paksus valges
vahus oli mudilastel lastekaitsepäeval Abjas lõbus hullata.
JÜRI OJAMAA foto

Lastekaitsepäev vahumöllus
Abjas tähistati lastekaitsepäeva 1. juunil gümnaasiumi staadionil päikesepaistel sportliku pereüritusega, mis algas lustliku vahujalgpalliga.
Staadioni kõrval seisnud Abja päästekomando tuletõrjeautost lasti jämedast
voolikust murule paks valge vahukiht. Läbi vahu kahlates püüdsid kaks
võistkonda palli vastaste väravasse toimetada. Sellal kui suured vahuvutti
mängisid, olid mudilased ülimalt rahul ülepea vahu sees hullates.
Pärast võisteldi veel kotisjooksus, särgijooksus ja palli täpsusveeretamises. Alari Siirak ja Mart Kiivit sõidutasid mudilasi lahkelt oma ATV-l ümber
staadioni. Suuremad said ise masinat juhtida.
Viktoriinis, mille teemaks oli “Tunne kodukanti”, pingutas mälu neliteist
noort. Kokku oli Abja valla noortekeskuse korraldatud lastekaitsepäevaüritusel paarkümmend osalejat. Neid kõiki kostitati kringli ja morsiga ning
jagati auhindu või muud meelehead.
Meelis Sõerd

Tellige
“Lõuna-Mulgimaa”!
Jätkub Abja ja Halliste valla ning
Mõisaküla linna elu kajastava ajalehe “Lõuna-Mulgimaa” tellimuste
vastuvõtt 2008. aastaks.
Leht ilmub kord kuus (välja arvatud juuli) ehk 11 numbrit aastas. Tellida saab lehte korraga aasta lõpuni või
soovitud arvuks kuudeks, sh jooksva

kuu lehte kuni 10. kuupäevani. Tellimusi (indeks 00927) võtavad vastu
kõik Eesti postkontorid.
Lehe hind on 4 krooni. Kolme kuu
tellimishind on 12 krooni jne.
Internetis on “Lõuna-Mulgimaa”
loetav pdf-failina kohalike ajalehtede nimistust, samuti Abja ja Halliste
valla ning Mõisaküla linna kodulehekülgedelt www.abja.ee, www.halliste.
ee ja www.moisakyla.ee.

Halliste valla spordipäev on 5.
juulil Halliste kooli staadionil ja
kiriku platsil.
Spordipäeva kava:
• KÜLADEVAHELINE VÕRKPALLITURNIIR – info ja registreerimine (vajalik!) kuni 30. juunini tel

 Maikuus Afganistanist pooleaastaselt missioonilt naasnud Janno Jänts
kodus pereringis koos poeg Oliver Marcuse ja abikaasa Meritiga.
MEELIS SÕERDI foto
“Nad teavad, mis ohud seal on,
kuhu nad lähevad,” iseloomustab
Janno missioonidel osalejaid. “Palk
on suhteliselt korralik, aga kui ainult raha pärast seda tööd teha,
siis peaks seda rohkem olema,” on
ta avameelne. “Minule on püssid
ja laskmine kogu aeg meeldinud,”
ütleb jahilaskmises Eesti noorte- ja
juunioride meistriks tulnu, kes on
lõpetanud Nõmme Politseikooli ja
enne missioonidele minekut töötanud politseinikuna.

musta mulda pole. Orgudes on savi
all täitsa vesi, kui soomuk sõidab,
vajub mudasse sisse.”
Sel talvel oli seal külma viisteist
kraadi ja lumigi tuli maha. “See oli
seal läbi aegade kõige külmem talv,”
teab Janno öelda. Talvel on seal ka
vihmaperiood, siis on vett palju. Suvel on see-eest pluss 45 kraadi tavaline. Juba veebruaris on väga palav.

Kolmas ei jää neljandata

Ka Bosnias viibinud mehena teab
Janno, et Bosnial ja Afganistanil on
vahe nii kultuurilises ja ajaloolises
taustas kui keskkonnas. “Bosnias on
näha veel sõjapurustusi, õhkkond on
nagu ta on, aga see on ikkagi Euroopa,” tõdeb ta.
Afganistanis oskavad maal lugeda
vähesed. Kel pisut haridust, on lahkunud linnadesse. Kohalikud kasvatavad vilja, laiuvad ilusad moonipõllud
– teadagi mille kasvatamiseks – ja on
palju lambaid. Rohelises tsoonis on
ka tohutud viljapuuaiad. “Nagu muinasjuturaamatus – astmelised, müürilised, hästi palju pisikesi tänavaid
ja jalakäijate teid nende vahel – iseenesest väga ilusad, kui saaks seal
niisama jalutada,” elavneb Janno.
Estcoy-5 paiknes orus jõe ääres,
kus oli ka rohelust. Kõrb on seal kivine. “Liivaluiteid ei näinud me kuskil,
kaamelid kõnnivad küll koos karjastega ringi,” jutustab Janno. “Palav on
ja palju tolmu. Pinnas on poolsavine,

Tänavu on Jannol vastu talve plaanis minna juba oma neljandale missioonile – kuhu, pole veel kindel. Elu
pärast missioonidel käimise lõppu tahab ta siduda taas tööga politseis. Ka
tema abikaasa Merit töötab Viljandis
välipolitseinikuna. Peres sirgub kaks
last: kaheksaseks saav tütar Merian ja
kaheseks saav Oliver Marcus.
Mõisakülas Kase tänaval roheluses pargi servas on neil käsil avara
hubase kodu kõrvalhoone renoveerimine. Õu on tõeline ehitustanner.
Ehitusest on Janno saanud aimu juba
lapsena vanaisa kõrvalt ja omal käel
on ta juurde õppinud. Lume tulekuks
tahetakse kõrvalhoone saada katuse
alla. “Kui segutööd läbi saavad, läheb
puutöö juba kiiremini,” loodab ta.
Pere ootab Jannot kaugelt alati koju.
Kohtumisrõõm on mõistagi suur,
lahkumishetked kurvad. Ent suured
pisaratega ärasaatmised Jannole ei
meeldi. “Töö on töö ja töö tahab tegemist,” lausub rahulikuma maailma
ja kindlama Eesti nimel missioonidel
osalev mees napisõnaliselt.
Meelis Sõerd

522 5185 (Maiker Reimann). Täpsem
ajakava ja kord sõltub võistkondade
arvust.
• kell 17.10 HALLISTE JOOKS – registreerimine TÜ söökla juures.
• kell 18 KEPIKÕND Halliste jooksu marsruudil sarjas “Vallarahvas liikuma”.
• kell 18-19.30 NOOLEVISE ja
KORVPALLI VABAVISKED.

• kell 18.30 LIMPSIJOOKS (lastele
vanuseastemetes 2–3 ja 4–6 aastat).
• kell LASTE TEATEVÕISTLUS
(võistkonnas 2 poissi ja 2 tüdrukut
vanuses 7–12 aastat).
• kell 20 ESINEVAD VALLA TAIDLEJAD.
• kell 20.30 AUTASUSTAMINE.
• kell 21–01 TANTS ANSAMBLI
MTJ SAATEL.

Lumi ja päikeselõõm

Kaarlis oli noortenäitus
Maikuu lõpunädalal oli Kaarli
rahvamajas avatud põnev näitus
Halliste valla noortekeskuse talvisest ja kevadisest loomingust.
Rahvamajaga sama katuse all asuvas noortekeskuses käisid oktoobris
alustanud ja mais lõpetanud kahes
ringis talvel-kevadel koos kümmekond tüdrukut-poissi.
Üht ringi juhendas Annika Kuur,
kes ise ka paljud vajalikud materjalid
oli loodusest korjanud: oksad mitmeks otstarbeks, kõrred linnupesade
vormimiseks jne. Muu vajalik muretseti rahvamaja eelarvevahenditest.
“Annika vaatab loodusesse ja mõtleb jälle mõne uue asja välja – temal
idee kukub,” kiidab noorsootöötaja
Sille Tars. Lastel ei jää muud üle kui
kohale tulla ja teha fantaasiaküllane
taies valmis.
Klaasimaalimist juhendas Heli
Tukk, õmblemishuvilisi ringis “Vanast uus” Moonika Pill ja Ülle Priks.
Küünetehniku oskusi jagas Terje
Veidenberg.

Koos käis keskeltläbi kümmekond
last, nendest kolm poissi. Priit Raev
ja Tavo Taim tegid näiteks emale kingituse emadepäevaks. Tüdrukutest
olid rahvamaja juhataja Tiina Kuusiku sõnul tragimad Kaire Kuuse ja
Liis Ojaloo.
Näitusel olid ka siidisall ja pildiraamid, mis on valminud Uue-Kariste
rahvamajas tegutsevas laste “Ilumeele ringis” Sille Tarsi juhendamisel. Ringis osalenud Kosksilla kooli
lapsed said ka stiiliõpetust. Nii poisid
kui tüdrukud tegid seal emadepäevaks emadele siidisallid.
Kaarli rahvamaja taga püüab alates maikuust pilku ja ahvatleb peale
hüppama uhke külakiik. Mitu inimest
mahutav kiik valmis eelmisel aastal
Kaarli Naisseltsi kirjutatud projekti põhjal. Projekti rahastas Halliste
vald oma eelarvest. Kiik läks maksma
15 000 krooni. Sama projekti raames
paigutati ka lillekastid Sultsi-Abja tee
äärsetesse bussipeatustesse.
Meelis Sõerd

 Vaatamisväärsuseks ja mõnusaks asjaks, eriti jaanipäeval, on
Uue-Kariste Naisseltsi projekti
toel sealse rahvamaja taha kerkinud
uhke külakiik.
MEELIS SÕERDI foto

Muusikakooli lõpetas 43. lend
Abja Muusikakooli lõpetas tänavu 43. lennuna neli õpilast.
Lõpetajad on Aivar Jaanus klaveri (õpetaja Olev Raal), Reine Raud akordioni (Rosalie Ralja) ning Karl Puidet ja Oscar Rahu löökpillide erialal (Endel
Purju). Lõpuaktusel 17. mail oli võimalik kuulata nende musitseerimist.
Direktor Heiki Vungi andis neile kätte lõputunnistuse, millele järgnes õnnitlemine.
Noorema astme lõpetajaid oli muusikakoolis tänavu enam kui mitmel
varasemal aastal – kokku viisteist. Nemad näitasid oma pillimänguoskusi
25. mail toimunud lõpuaktusel ja jätkavad õpinguid sügisel 5. klassis.
Meelis Sõerd

Memmed-taadid pidumurul
MEELIS SÕERDI foto
 Perekond Toom Abjast Kaare tänavalt – (vasakult) isa Viljar, ema Elle ja tütar Jaanika valisid Merje Helemäe
juhatusel Metsakuru paradiisiaia taolisest kasvuhoonest lilletaimi istutamiseks nii enda kui naise ema aeda.

Metsakuru talu pakub lilli ja ampleid
Kui on vaja lilli või ampleid koduaia või asula haljastamiseks, siis
piisab, kui sõita Uue-Kariste külje
alla Merje ja Ago Helemäe Metsakuru lillekasvatustallu.
Ühel päikeselisel maikuu lõpupäeval oli mul meeldiv võimalus koos perenaisega hiiglaslikus
moodsas kasvuhoones keset kirevat
lillemerd jalutades temalt ettevõtliku pere tegemiste kohta üht-teist
pärida.
Kuidas teist üldse said lillekasvatajad Metsakurul?
“Ostsime abikaasaga selle talukoha
1997. aasta sügisel eesmärgiga arendada sellest tootmistalu. Hakkasime
algul kasvatama köögivilja. Meil oli
kõigepealt kolm tuhat tomatitaime.
Nii me järjest läksime edasi, kuni oli
kümme tuhat taime maas.
Nüüdseks oleme läinud lillekasvatusele üle ja teist aastat on köögivili meie kasvuhoonetest täiesti ära
kadunud. Ise naerame abikaasaga,
et köögiviljakasvatajatest on saanud
lillekasvatajad. Praegu kasvavad lilled meil kilekasvuhoonetes kahe
tuhandel ruutmeetril.”
Milliseid lilli te oma kasvuhoonetes kasvatate ja pakute?
“Viimastel aastatel on läinud
moodi ampel ja on ka tänavu hästi
populaarne. Inimeste elutempo on
kiire ja neil pole aega. Nii on lihtsam
võtta see ampel ja riputada sobivasse
kohta, kui hakata lilli istutama. Amplites kasvatame nii suure kui väikese
õiega petuuniat, lobeeliat, begooniat
ja muudki.
Põhiliselt kasvavad meil suvelilled.
Sel aastal on meil esimest korda mullas ka püsikud, mille valikut tahame
aasta-aastalt laiendada. Tänavu pakume juba ka igihaljaid okaspuid – nii
Eesti päritolu kui Hollandist sisse
toodud taimi.”
Kasvuhooneid on teil kahte sorti…
“Vanemad kasvuhooned, nimetame neid “vaeslasteks”, on ehitatud
kümme aastat tagasi. Lisaks on meil
eelmisel aastal püsti pandud tuhande
ruutmeetrine Euroopa kasvuhoone,
mis on tellitud Prantsusmaalt. Kasvuhooned on meil kõik vesiküttel – kaks
vana maja juba kolm aastat. Mööda
seinu paiknevad torud võimaldavad
neid ka jahutada. Uuele kasvuhoonele on vaja natuke küttesüsteemi
juurde panna.
Katlamaja on ka täiesti uus ehitatud. Seal on teha veel väikesi ehi-

tustöid: panna uksed-aknad. Seda
kütame oma 28-hektarise talumetsa
küttepuudega.
Kasvuhoones on maas matt, et
umbrohi läbi ei tuleks. Taimi kastame
praegu loodusliku veega, sest looduslik vesi on lillele hästi oluline. Oleme
alustanud töid, et panna järgmisel
aastal amplitele üles niisutus.
Lõpetame selle hooaja ära ja tahaks need vanad kasvuhooned kõik
tasapisi välja vahetada, sest uues
kasvuhoones on töötingimused palju paremad. Siin on avarust, õhku,
katuseluugid käivad lahti. Temperatuuri saab reguleerida vastavalt
ilmastikule. Kliendidki, kes käivad
kodudest ostmas, ütlevad, et siin on
niipalju õhku.”
Kuidas ja kust te oma lilledeleamplitele ostjaid leiate?
“Peremees on meil praegu Jänedal
laadal. Helistas lõuna paiku, ütles, et
praegu on üsna rahulik. Vastasin, et
on tööpäev ja et eks õhtul hakkab
rahvast liikuma. Türi lillelaadal oli
samuti reedesel päeval rahulik, aga
õhtul läks kiireks.
Meil on aastatega kujunenud oma
koostööpartnerid, kellele me oma taimed viime. Jutt meie kohta levib ka
läbi inimeste, mis ongi kõige parem
reklaam. Nii käiakse ka Metsakurul
väga palju ostmas, eriti nädalavahetustel. Inimestele meeldib siin kasvuhoones kõndida, taimi on palju
ja nad saavad ise valida. Kedagi me
ukse taha ei jäta, ükskõik mis kell
see oleks. Inimene saab tõsta seda
või teist potti ja ise valida.”
On teil ehk anda ka mõni soovitus
inimesele, kes lille ostab?
“Oleme oma klientidele, kes meil
kodus käivad ostmas, ikka toonitanud, et lilledele tuleb panna väetist.
Lill on samasugune elusolend nagu
meie ja tahab samuti iga päev süüa.
Mõnele on see küll üllatuseks. Meie
kastame lilli iga päev väetiseveega ja
sellepärast oleks hea, kui lille ostnud
inimene ka seda teeks. Siis jätkub lillel
jõudu õitsemiseks terve suvi läbi.”
Miks olete läinud seda teed, et
kõik lilled peale taketese, mida kasvatate, ostate sisse taimena?
“Põhjus on selles, et saame nii kütteperioodi ja kulusid vähendada. Kui
sa ise külvad, siis pead seemneid hakkama külvama juba sügisel ja kütteperiood läheb sellevõrra pikemaks ja
taim kallimaks. Et pakkuda inimestele odavamalt, oleme kalkuleerinud ja
läinud lillede taimedena sisseostmise
teed. Taimed tulevad meile Hollan-

dist ja Soomest läbi vahendusfirma.
Nii suur tegija me veel ei ole, et ise
võiksime välisfirmadega suhelda.”
Tutvustage palun pisut oma talufirmat.
“Tegime eelmise aasta suvel osaühingu Helemäe. Firma kannab meie
perekonnanime, sest, mine tea, võibolla tekib ka Raudna kooli kuuenda
klassi lõpetanud pojal aiandushuvi.
Ta tunneb hästi masinaid ja on töödel
juba nüüd abiks.
Investeeringuteks oleme võtnud
pangalaenu. Tänapäeval, kui sa tahad
areneda, siis ainult oma rahadega ei
tule välja. Toetust PRIA-lt me pole
saanud. Tahtsime küll teha projekti, aga kuna meie firma oli nii noor,
siis meil polnud esitada 2006. aasta
majandusaasta aruannet. Teeme selle
sügisel uuesti, vaatame, kuidas siis
õnnestub.”
Mis ajendas teid Tihemetsa aastaks aiandust õppima minema?
“Varem pole me abikaasaga kumbki aiandusharidust saanud. Mina olen
õppinud juuksuriks ja abikaasa on
autoelektrik.
Praegu on meil praktikaaeg ja
põhiosa praktikast saan ma ära teha
meie oma aiandis, kuna Tihemetsa
kool aktsepteeris meid praktikabaasina. Praktika kestab 31. oktoobrini.
Sellele järgneb teoreetiline programm, mis lõpeb eksamitega veebruari lõpus.”
Teie juured on Uue-Karistes ja töö
kõrvalt talufirmas leiate aega ja jaksu juhtida ka kohalikku naisseltsi.
“Minu emakodu Kännustiku talu
jääb Metsakurult vaid poole kilomeetri kaugusele. Abikaasa on pärit
Ramsilt. Mu juured on siin kõrval ja
ma tunnen nagu ma oleksingi olnud
kogu aeg siin, nagu polekski vahepeal ära käinud.
Uue-Kariste – Rimmu Naisseltsi
esinaisena tahan kiita meie tublisid
naisi. Viimase projekti tegid nad ilma
minuta ja võtsid oma vastutusele. Pidasime ühendust vaid telefonitsi, sest
mul oli palju tööd ja aega napilt. Projekt sai tehtud kohaliku omaalgatuse
programmile, et korraldada sel suvel
reis Kihnu saarele ja suure võileivatordi valmistamise õppepäev.
Nende toimumine oleneb projekti
rahastamisest. Õppepäevad, mis me
naisseltsiga viimastel aastatel oleme
teinud, on olnud väga toredad. Seltsis on kuusteist erinevas vanuses aktiivset liiget.”
Usutlenud
Meelis Sõerd

Abja pidutseb koos külalistega
Mida pakuvad tänavu 17.–20.
juulini peetavad Abja suvepäevad,
Abja kultuurimaja juhataja asetäitja
TRIINU MENNING?
Abja suvepäevad on aastatega
omandanud kindla rütmi, ent igal
aastal püüame leida värkseid ja huvitavaid tegemisi, millega suvepäevalisi
rõõmustada.
Sel aastal ootame suvepäevadele
külalisi nii Eestist kui ka kaugemalt.
Reedel, 17. juuli õhtul saabuvad
näitlejad kaugelt Samaara oblastist
Venemaalt, laupäeva hommikul
tantsijad Lätist. Pühapäeval annab

kontserdi Arsise kellade noorteansambel.
Nagu ikka esinevad ka Abja kultuurimaja tantsijad, lauljad ning väiksed ja suured näitlejad. Kõigil kolmel
päeval jagub tegevust ka spordiharrastajatele. Toimuvad ratta-ja paadiralli, ümber järve jooks, võrride
võidusõit, rullide täpsussõit, võrkpalliturniir ning selgitatakse tänavune
Abja rammumees. Lisaks võistlustele
pakume sportlikke atraktsioone.
Laadale ootame eriti neid müüjaid,
kes pakuvad omavalmistatud või kasutatud esemeid. Laada läheduses

töötubades saab omandada uusi käsitöövõtteid.
Suvepäevade hilisõhtuid jääte aga
kujundama teie – suvepäevalised
koos ansambliga “Lehmakommionud” ja retrostiilis diskomuusikaga
kõigile tuntud DJ Ivolt.
Suvepäevad lõpevad pühapäeval
jalgrattamatkaga Lüütre paljanditele,
mille korraldab MTÜ Kodukuru.
Küsitlenud Meelis Sõerd

Abja eakate klubi “Meelespea” memmede tantsurühm koos teiste Mulgimaa eakate tantsijatega osales kahel nädalavahetusel memme-taadi suvepidudel Põlvas Intsikurmus ja Mõisakülas.
1. juuni soojal suvehommikul Intsikurmus alanud proovid kulgesid viperusteta. Järgnes osalejate rongkäik staadioni juurest kuni lauluväljakuni.
Pidu alustasid Valgamaa memmed-taadid, jätkasid Põlvamaa ja meie Viljandimaa ning lõpetasid Võrumaa esinejad. Toreda punkti peole pani kõikide
maakondade ühine lõputants.
Koos olime Intsikurmus samuti Mulgimaad esindanud Halliste ja Mõisaküla memmedega. Tantsud läksid meeleolukalt ja rõõmsalt – rahvariietes
tantsijatel näod naerul. Päev ja ka kodutee möödusid ruttu.
Nädal hiljem said “Meelespea” memmed pidu pidada Mõisakülas toimunud traditsioonilisel memme-taadi peol. Kesklinnas viilhalli esisel platsil
tantsisid teiste seas Mulgimaa rühmadest veel kohalik memmede rühm ja
“Mamma-miia” Hallistest. Meeleolu aitasid luua Mõisaküla puhkpillimängijad, naisansambel “Mõisaprouad”, Abja “Meelespea” kapell jt. Veel esinesid
eakad taidlejad Kilingi-Nõmmest ja Viiratsist.
Viive Niinemäe

 Halliste (vasakult), Abja ja Mõisaküla memmed kirkais kostüümides
ühistantsul memme-taadi suvepäeval Mõisakülas.
MEELIS SÕERDI foto

Linna arengukava uueneb
Rahvakoosolekul Mõisakülas pakkusid linlased välja hulga asjalikke
ettepanekuid, mida linn arvestab oma arengukava uuendamisel.
Linnapea Ervin Tambergi ütlemist mööda seab linn uuendatud ja täiendatud arengukavas arengutähiseid 2009.–2018. aastani. “Tahame ära kuulata
ka rahva arvamused, mida me pikemas perspektiivis arvestame,” põhjendas
Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg 12. juunil koolimajas veerandsaja osalejaga rahvakoosoleku kokkukutsumist.
Linnapea tõdes, et rahvas tegi hulga olulisi ja sisukaid ettepanekuid.
“Number üks on muidugi uue suveaia ehitamine ja kõige suuremahulisem
ettevõtmine uus kultuurikeskus,” rõhutas ta. Korda peab saama tänavavalgustus, tänavad-teed tolmuvabaks. Samuti soovib rahvas linna teenindus- ja
toitlustusettevõtteid.
“Praegu ma ajan ise neid asju, aga on õige, et linnal peaks olema ametis
tubli projektikirjutaja,” nentis Tamberg.
Arengukava arutelu juhatas külalisena selle valdkonna spetsialist Halliste
vallavanem Andres Rõigas. “Tema töö läks väga sujuvalt ja hästi,” tunnustas
Tamberg.
Töö uue arengukava koostamisega jätkub sügise poole ja dokument on
kavas vastu võtta oktoobrikuus.
Meelis Sõerd

ÕNNITLEME
KOOLILÕPETAJAID!
ABJA GÜMNAASIUM
XII a klass: Kalle Danilov, Katre Ilmjärv, Imre Jugomäe, Liina Järvelaht, Maarika Kaljapulk, Karlis Kampus, Kerli Kangur, Kadi Kaskelainen, Kermo Koort, Ele
Kõrge, Kadri Lamber, Karmo Lend, Janika Lillestik, Kristel Mardisoo, Helen Meidla,
Maarja Mõttus, Laura Pidim, Kätrin Ringas, Liisi Saharov, Hedi Siim, Liisi Tinn
ja Kristel Viik (klassijuhataja Tiia Riet);
XII b klass: Taavi Akk, Marek Kangur, Maire Kiis, Harri-Mait Kreitsman, Kätlin
Nigai, Teele Pajumägi, Tiia Piigert, Kerli Pärtli, Laura Saks, Tauno Siniallik, Ats
Vaarak, Lauri Veldre ja Lennar Veskis (klassijuhataja Anneli Ruusalu);
IX klass: Laura Allsaar, Hendrik-Heinar Hunt, Evelin Juganson, Kädy Kampus,
Kätlin Kampus, Jaanus Kangur, Tarvi Kikkas, Nele Kondas, Ranno Kont, HannaMaria Kordziejonek, Kermo Kütt, Tõnis Liiber, Kelian Luisk, Karoline Lääts, Kätlin
Metste, Renee Männik, Grete Raagmets, Ida Rahu, Stefi Suvi, Timo Teearu, Elina
Tomberg, Teemo Toomsalu ja Steven Toomsoo (klasijuhataja Jüri Ojamaa).
HALLISTE PÕHIKOOL
IX klass: Alari Aren, Ergo Eller, Heli Eller, Jorgen-Herman Jentson, Kersti Kohjus,
Sigrite Laidmets, Aet Leesment, Birgit Põder, Priit Raev, Tavo Taim, Margit Tasumäe
ja Karl Vete (klassijuhataja Made Kotkas);
MÕISAKÜLA KOOL
IX klass: Ain Ilves, Eliis Jürise, Aro Kikas, Diana-Katry Kornis, Kätlin Lebedeva,
Rauno Lend, Kristiina Lensment, Rutt Pais, Triinu Sermann, Mihkel Tiit, Fred
Uudik, Karin Vene, Eunike Õigus ja Villem Õun (klassijuhataja Enn Raieste).

ÕNNITLEME JUULIKUU
EAKAID HÄLLILAPSI!
LEHTE OLTSMEIER
70
Abja Vallavalitsus

VIRVE KIVJA foto
 Leo Pälsing Rimmust (esiplaanil), temast taga pool Olev Kuhi, Herbert ja Hilje Tamm Õisust ja paljud teised
talgulised mitmelt poolt tegid Õisu matkaraja korrastamisel ära tänuväärselt suure töö.

TALGULISED KORRASTASID
ÕISU MATKARADA
Õisu matkarajal sai Viljandimaa Keskkonnateenistuse
ja Halliste Vallavalitsuse eestvedamisel teoks hulga
osavõtjatega tulemuslik talgupäev.
15. mai pärastlõunal kogunes vana silla juurde matkaraja algusesse ligi nelikümmend talgulist, lisaks kohalikele inimesi Ülemõisast, Kaarlist ja Hallistest ja Õisu
metskonna töötajaid. Tuldi jalgsi ja autodega, mürinal
saabus ettevõtja Arne Lohu oma ATVga. Kaugeimad tulijad olid Riikliku Looduskaitsekeskuse Pärnu–Viljandi
regiooni spetsialistid Meelis Suurkask ja Tarmo Männigo,
Viljandimaa Keskkonnateenistuse spetsialistid Hille Lapp
ja Kristi Põllumäe ning Tiina Korts Soomaa Sõprade Seltsist koos kahe sakslannast praktikandiga.
Üks grupp koristas matkaraja algust, kogudes kokku
Margus Raadiku võsalõikajaga maha niidetud peenvõsa
ja mahalangenud kuivanud risu. Tarmo Männigo tükeldas vanad mahalangenud tüved, need veeti suure tee
äärde välja.
Teine grupp võttis matkaraja keskosast üles vana pehkinud laudtee. Üllatusena leiti prahi seest haruldane Õisu
mõisa uksekäepide, mille leidja lubas korda teha.
Kolmas grupp, abiks saemees Maiker Reimann ja ettevõtja Arne Lohu ATVga, suundus matkaraja lõpuossa.
Seal oli vaja kõige enam mehejõudu, et eemaldada rajalt
mahalangenud tüved, need tükeldada ja virnastada.

Ka alles Õissu kolinud pensionäride paar Hilje ja
Herbert Tamm rühkisid hoolsalt tööd teha. Hilje avaldas
arvamust, et tema võiks matkarajal üldiselt silma peal
hoida ja jõukohaselt koristadagi. Soovist kuuldes, lubas
Hille Lapp vallavanemaga asjast rääkida ja rõõmustas, et
leidub ettevõtlikke inimesi. Epp Joala on aktiivne osaleja
kõikjal, temal oli haige selja tõttu kaasas kartulikonks,
millega ta tõstis oksi endale kätte. Inimene on leidlik,
kui ta tahab tööd teha!
Kiitust tubli töö eest väärivad kõik, kuid eriti tore on,
et tööd tuldi tegema, hoolimata vanusest ja kaugusest.
Kaarli rahvamaja juhataja Tiina Kuusik oli kaasa toonud
terve noortekomando: oma perest Reimo, Raian, AnelleLy, lisaks Jaanika Kihnu, Elis Vaher ja Laura Kulemina.
Noored mehed Priit Raev, Tauno Põder ja Toomas Tasang
rakendasid oma energia raja kõige raskemas osas.
Õhtul ootas tublisid tegijaid talgusupp, mis pikema jututa kaussidesse tõsteti ja kiidusõnade saatel ära söödi.
“Nii palju rahvast tuli kokku, ei osanud küll oodata. Matkarada sai puhtaks ja ilusaks, igal juhul oli väga
kordaläinud üritus,” avaldas maanõunik Tiiu Helimets
arvamust päeva lõpus. “Aga vähemalt ühe korra peame
veel tulema, et lõplikult rada korda saada.”
Virve Kivja,
Õisu Rahvaseltsi kroonik
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Tõstmine
Sindis toimunud Aleksander Kase
mälestusvõistlustel sai noorte absoluutarvestuses punktitabeli järgi kolmanda koha Reivo Keng tulemusega

 Judokad Aivar (vasakul) ja Elvis Russki.
165 kg. Neljas oli Henry Rebane (137
kg) ja kuues Indrek Jürise (125 kg).
Rahvusvahelistel võistlustel Albus
võitis kehakaalus kuni 35 kg Kalvi Kris
Randlepp tulemusega (62 kg), kehakaalus kuni 62 kg oli neljas Henry
Rebane (140 kg) ja kehakaalus kuni
69 kg viies Reivo Keng (165 kg).
Kõik eelnimetatud noortõstjad on
Mõisaküla Kooli õpilased.
Enn Raieste

MEELIS SÕERDI foto

vanemate poiste kuulitõuke, kettaheite, palliviske ja üheksavõistluse. Vabariiklikul etapil Rakveres, kuhu olid
kogunenud maakondlike võistluste
parimad, sai Madis Sukk 70 palliviskaja seas II koha tulemusega 80.10.
Vabariiklikul etapil Tallinnas (01.06)
oli Madis kuulitõukes III (12,71) ja
kettaheites II (40,92).
Mikola Misjuk

Kergejõustik

Tsiklimehed treenisid
Abjas õunaaia rajal

Viljandi noorte esivõistlustel saavutasid Abja Gümnaasiumi õpilased
hulgaliselt auhinnalisi kohti. Võitjaks
tulid Kätlin Kampus TA 100 m (12,9),
200 m (27,7) ja 400 m (1.01,7) jooksus,
Eerik Hunt PJ odaviskes (51,12), Taavi Toomla PJ kolmikhüppes (13,06),
Rauno Künnapuu PJ kaugushüppes (6.35), Ida Rahu TA vasaraheites
(38,25) ja Madis Sukk PB odaviskes
(52,78).
Eesti noorte teatejooksude meistrivõistlustel Rakveres said Abja Gümnaasiumi õpilased Viljandi KJS Sakala
koosseisus kokku 4 pronksmedalit: PJ
4x110 m tõkkejooksus Taavi Toomla
ja Rauno Künnapuu (1.04.66) ja TA
4x400 m jooksus Kätlin Kampus ja
Kädy Kampus (4.18.23).
Võistlussarjas TV 10 olümpiastarti on väga edukalt esinenud Abja
Gümnaasiumi õpilane Madis Sukk.
Ta võitis Viljandi maakondlikul etapil

Suvise motospordihooaja hakul
tegi hulk motomehi üle Eesti 1. juunil treeningu Abja Gümnaasiumi
tagusel õunaaia krossirajal.
“Laupäeval harjutati Viljandi rajal,
õhtul tuldi Apja, pandi telgid koolimaja taha püsti, vahetati muljeid ja
pühapäeval sõideti õunaaias,” selgitas korraldaja, Abja Gümnaasiumi
tehnikaklubi Kõrr juhendaja Tarmo
Raba. Treeningsõidu stardis õunaaias
oli tema sõnul kakskümmend üks
pitbike’imeest nii Järvakandist, Sakust
ja Lagedilt kui ka Viljandist ja Abjast.
Samal rajal toimub traditsiooniline
kross pitbike’idele ja võrridele juba
20. juulil Abja suvepäevade raames.
Võistlus on võitnud üha populaarsust
ja tänavu on starti oodata juba üle 60
krossimehe Abjast Saku ja Muhumaani. Päev varem pakub taas põnevust
tänavasõit “Abja kiirus”.
Meelis Sõerd
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ÕNNITLEME LAPSE SÜNNI PUHUL!
INGRET KANGUR ja MARAT KAZARJAN – 28. aprillil sündis poeg MIKK.
ANU ja GUIDO RUUSOJA – 6. mail sündis tütar GRETE.
MERLY NÕMM ja HEIKO RIIET – 16. mail sündis poeg GERT.
Halliste Vallavalitsus
ENE PURJU ja TARMO TEHVER – 19. mail sündis tütar ELIISABET.
REET UDOBINA ja MARTIN PÜRN – 21. mail sündis tütar KERTTU.
KAIRIT RAUD ja VIRGO MÄGI – 27. mail sündis poeg MARKUS.
Mõisaküla Linnavalitsus

ABJA GÜMNAASIUMIS
• 19. VI kell 16 IX klassi lõpuaktus
• 20. VI kell 15 XII klasside lõpuaktus.
ABJA LASTEAIA TAGA peoplatsil
• 23. VI kell 20 jaanituli • 16. VIII
kantripäev, peaesineja Raimondo
Laikre. Esinevad ka line-tantsijad
Ramsilt, Viljandist, Mõisakülast ja
Abjast.
ABJA KULTUURIMAJAS
• 11. VIII kell 19 Valgevene akordionistide kontsert • Info kultuurimaja
kodulehelt www.abjakultuurimaja.ee
ja tel 436 0055 või 5635 2803.
HALLISTE PÕHIKOOLIS
• 22. VI kell 12 kooli lõpuaktus.

Vennad Russkid tõid
judos Austriast kulla ja
hõbeda
Austrias toimunud Kesk-Euroopa meistrivõistlustel judos võitis
12-aastane Aivar Russki kuldmedali ja tema 16-aastane vend Elvis
hõbemedali.
Abja Gümnaasiumis õppiv ja
Viljandi Spordikoolis treener Viljar
Kanneli käe all treeniv 2007. aasta
maakonna parim judoka Aivar Russki
tuli kümne riigi sportlaste seas KeskEuroopa noortemeistriks kehakaalus
kuni 33 kg. Tema vanem vend Elvis,
kes mullu sügisest treenib Audentese
spordikoolis Eesti koondise vanemtreeneri Aavo Põhjala juhendamisel,
sai hõbemedali kehakaalus kuni 73
kg. Seejuures võistles ta kuni 20 aastaste vanuseklassis endast paar-kolm
aastat vanemate vastastega. Elvis tegi
kaasa ka täiskasvanute konkurentsis,
saades hinnatava 5. koha.
Judoga hakkasid Abja vallas elavad
Elvis ja Aivar aastaid tagasi tegelema
tänu omal ajal maadlust harrastanud
isale. Kui enne Austria-võistlust vaid
poolteist kuud korralikult treenida
saanud Elvis on sel aastal olnud hädas põlvevigastusega, siis Aivar on
võitnud mitmeid auhinnalisi kohti.
Märtsikuus sai ta Andres Lutsari memoriaalil ja võistlustel “Võru kevad”
teise, aprillis “Maiasmoka” turniiril
Vinnis ja Tartu rahvusvahelisel kevadturniiril esikoha. Mais tuli ta Tallinnas
Eesti C klassi meistriks. Mullu tuli Aivar Eesti Dumle karikasarja üldvõitjaks
ning Elvis samas sarjas teiseks.
Meelis Sõerd
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• 23. juunil kell 15 on surnuaiapüha Penuja kalmistul.
• 24. juunil kell 12 on surnuaiapüha Halliste kalmistul. Teenib õpetaja
Kalle Gaston.
• 24. juunil kell 14 on surnuaiapüha Abja kalmistul. Teenib õpetaja
Kalle Gaston.
• 29. juunil kell 11 on surnuaiapüha Mõisaküla kalmistul. Teenib
õpetaja Rein Schihalejev.
• Perearst Ürjo Mälksoo on puhkusel alates 14. juulist kuni 10. augustini. Puhkuse ajal Mõisakülas
vastuvõttu ei toimu. Kordusretsepti
saamiseks ja töövõimetuse või puude taotlemiseks tuleks pöörduda
dr Mälksoo vastuvõtule võimalusel
enne 14. juulit.
Puhkuse ajal asendab teda perearst
Anne Ladva Abja perearstikeskuses
järgmistel aegadel: esmaspäeval,
kolmapäeval ja reedel kella 9–12,
teisipäeval kella 14–17 ja neljapäeval
kella 12–16.
• Mõisaküla apteek on puhkuseks suletud alates 21. juulist kuni
1. augustini. Kodukandipäevade
puhul on apteek avatud laupäeval,
2. augustil.
• MTÜ Abja Koolituskeskus korraldab 18.–19. juulini Penuja külamajas fotokoolituse. Algus mõlemal
päeval kell 9. Kestus kokku 16 tundi.
Hind 990 krooni. Kaasa võtta soovitavalt digitaalne fotoaparaat koos
kasutusjuhendiga, soovitavalt USB
mälupulk oma piltide edastami-

KAARLI RAHVAMAJAS
• 4. VII kell 18 Halliste valla II
teatripäev. Info tel 5347 1393.
KOSKSILLA KOOLIMAJAS
• 13.–14. VIII Halliste kihelkonna
laste ja noorte suvised rahvakultuuri õpipäevad. Osavõtust teatada tel
436 0055 või 5635 2803 (Triinu) või
abjakultuurimaja@hot.ee.
MÕISAKÜLA KOOLIMAJAS
• kuni 2. VIII tööpäeviti kella 9–15
avatud IV klassi õpilase Liisi Saksa
õmmeldud nukkude näitus.
MÕISAKÜLAS
• 1., 2. ja 3. VIII kodukandipäevad.
Info www.moisakyla.ee, tel 436 4108
ja 5648 6315.
UUE-KARISTES
• 22. VI kell 20 jaaniõhtu järve
ääres. Info tel 5344 8905.
PENUJAS
• 23. VI kell 17 jaaniõhtu külamaja
juures. Tantsuks mängib Marko.
seks ja võimalusel sülearvuti ning
statiiv.
Koolitaja Aleksander Kaasik paneb
koolituse ajaks üles oma pildid loodusmaastikest. Telkimis-, pesemis- ja
söögitegemisvõimalus.
Registreeruda saab telefonil 5811
8872 (Sirje Rist). Skype-nimi: sirje.rist.
E-mail: abjakoolitus@hot.ee
• 24. augustil kell 12 kuldleer Halliste kirikus.
• Müüa plastikust prügikonteinerid 120 l ja 240 l. Tel 5332 9875.
• Aastaringi müüa saetud ja lõhutud tooreid ja metsakuivi küttepuid.
Kojuvedu. Tel 5665 7208.
• Müüa häid pliidipuid kojutoomisega. Tel 5649 9135.

MÄLESTAME
VIKTOR RISO
3. VIII 1931 – 29. V 2008
ANNA-MARIE SEPP
20. V 1921 – 31. V 2008
VAIKE LIPPERT
7. VI 1929 – 4. VI 2008
Abja Vallavalitsus
EVI JUHANSOO
3. VIII 1944 – 31. V 2008
LEHTA KIVILAAN
19. VII 1922 – 12. VI 2008
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SALME ANDRE
29. IV 1935 – 9. V 2008
KALJU METS
19. VI 1938 – 27. V 2008
ALEXEY KHLIMONENKO
9. IV 1948 – 11. VI 2008
VILMA LAINELA
6. VI 1933 – 15. VI 2008
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Kolme omavalitsuse infoleht ilmub kord kuus. Toimetaja Meelis Sõerd
(Sarja tee 18, Veskimäe k 69404 Abja-Paluoja Postkontor, tel Abja vallamajas
435 4792, kodus 436 0030, EMT 5395 7842, e-mail: meelis@abja.ee).

