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Karksi-Nuia noortekeskuse tunnustuse saajad Parimatele filmitegijatele jagati taas
Foto: Lota Orav

Augusteid

22. detsembril leidis Karksi valla kultuurikeskuses juba kolmandat korda aset August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilasesinduse korraldatud Augustite gala,
ühtlasi kooli 7.–12. klasside jõulupidu.
Aastalõpu suursündmusel osales ligikaudu 150 pidulist. Seoses August Kitzbergi
160. sünniaastapäevaga tuli igal klassil ette valmistada lühifilm kirjaniku teoste
ainetel, mis esilinastus galal. Kuulutati välja nominendid ja võitjad järgmistes kategooriates: parim nais- ja meesnäitleja, parim kõrvalosatäitja, parim stilistika,
parim montaaž, originaalseim film, publiku lemmik ja Grand Prix ehk I koht, mille
saavutas 11. klass lühifilmiga „Kuri kuningatütar“, II koha napsas napilt 12. klass
filmiga „Räime-Reeda 10 kopikat“ ning III koha 9.b klass „Piibelehe-neitsiga“.
Lisaks anti välja mitmeid eripreemiaid.
Õhtu erilise tähelepanu ja huvi pälvisid õpetajate loodud etteasted. Muusikalist meelelahutust pakkus Tallinna muusikakeskkooli noortest koosnev ansambel
„Öö?“.
Täpsemaid tulemusi on võimalik vaadata AKG õpilasesinduse Facebookist ning
filmid on üles laetud AKG meediagrupi Youtube’i.
Oli väga meeleolukas lõpp tegusale aastale!
Mirell Veidenberg
AKG õpilasesindus
Foto: Mikk Kask / Fotoraat

Noortekeskuse aktiivgrupp: esireas vasakult Hugo Matthias Kristjohann, Aiki Urm, Elise Pajo, Cärol Ruukel, Tairi Mirka;
tagareas Margus Pihlap, Illika Orav, Aurelia Elenora Kristjohann, Karmela Hansalu, Kertu Reva, Kevin Rull.
Aasta tegija 2015 – Karksi-Nuia noortekeskuse aktiivgrupp
Aasta sündmus 2015 – Move Your Body
Aasta üllataja 2015 – Aiki Urm
Aasta muutuja 2015 – Elo-Ayla Piir

Aasta märkaja 2015 – Kevin Rull
Aasta algatus 2015 – Karksi-Nuia Lan’i korraldamine Martin
Vahtramäe eestvedamisel
Aasta noortesõber 2015 – Illika Orav

Palju õnne!

August Kitzberg 160
2015. aasta oli Karksi vallas kuulutatud August Kitzbergi aastaks, mida
tähistati mitmete kultuuri edendavate
ettevõtmistega. See tipnes 27. detsembril suurmehe 160. sünniaastapäevaga.
Väärika panuse juubeli korraldamisse
andsid kohalikud omavalitsused – Abja,
Halliste ja Karksi vald.
30. mail meenutati Abja vallas Puldre Alatares sündinud rahvakirjanikku
Eesti Looduskaitse Seltsi A. Kitzbergi
nimelises osakonnas. Kirjandusloolane Peeter Olesk rääkis Abja kandi
kirjameeste juubelitest ja Rein Mägi
koos Asta Jaaksooga korraldasid huvireisi mööda kirjandusradu: Abja mõis
– Puldre Alatare – Ärma talu – Maie
– Kaidi koolimaja.
Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja
Kaja Allilender kirjutas projekti infolehe „Kitzbergi radadel“ trükkimiseks ja
tähtpäevaste tegevuste läbiviimiseks.
Juubeliaasta keskne pidustus „Augustiga augustis“ peeti 15. augustil. Keskpäeval kogunesid Maiele Kitzbergi tubamuuseumi õuele kirjaniku loomingu
austajad. Külalised tutvusid muuseumi
väljapanekutega ja maitsesid sünnipäevakringlit. Asta Jaaksoo juhtimisel tutvuti matkarajaga „Pühad paigad Halliste
ja Karksi kihelkonnas seoses Kitzbergi
loominguga“. Külastati Halliste kalmistut. Kalmistuvaht Jaak Sala hoolsa töö
tulemusena on igavese rahupaiga ilme
meeldiv. Tähtpäeva eel olid Kitzbergi
Sõprade Seltsi liikmed Malle Keba ja
Aino Purtsak kirjaniku vanemate kalmu
korrastanud ja lilled istutanud. Päevakülalised süütasid mälestusküünla. Edasi
sõideti Kuksile, kus kunstnik Orest Kormašov oma perega taastab moonakamaja ja hooldab püha hiiepaika. Kunagine
puuhiiglane – Halliste hiietamm on tormist murtud ja puhkab liivakünka nõlval,
kuid tema suursugune tüvi pälvis kõikide
austuse. Kohalikud loodusesõbrad istutasid hiide noori tammepuid.
Karksi valla kultuurikeskuses esitati
Kitzbergi „Neetud talu“ ja tema loomin-

gu ainetel lavastatud kaasaegseid lühinäidendeid. Esinesid Karksi külamaja,
Võhma näitering, Seasaare näitemängu
selts ja Häädemeeste harrastusteater.
Augustiöö jätkus kontserdiga „Kodusolemine“, kus oma loomingut esitasid
õed Anu ja Triinu Taul, järgnes simman. Täpselt südaööl algas Libahundi
jooks. Start anti Kitzbergi monumendi
juurest. Joosti Maiele ja tagasi, kokku
6 kilomeetrit. 28 eri vanuses osavõtja
seas võitis Helene Tambet, kes õpib
spordistipendiumiga Ameerikas.
Detsembrikuu jooksul tutvustas Karksi-Nuia raamatukogu August Kitzbergi
loomingut ja selle kajastamist kultuuris
näitusega. Välja oli pandud üle 40 eksponaadi: Kitzbergi teosed, kirjandusteadlaste uurimistööd, artiklid, albumid
ja isegi kaks huvitavat käsikirja. Need
kirjaniku loomingut tutvustavad referaadid on koostatud 1922. ja 1935. aastal
ning käekirja järgi otsustades meesterahva poolt. Vanim raamat, Marta Sillaotsa „Kitzbergi toodang“, on trükitud
1925. aastal. Raamatukogu töötajate
koostatud fotoalbum „August Kitzbergi
noorusmail“ sisaldab mitmeid ajaloolisi

päevapilte, näiteks Pornuse mõisa härrastemaja ja teisi.
17. detsembril kutsus Karksi haridusselts Hille Krusbergi ja Helve Joone
eestvedamisel külla Tartu Lendteatri
näitleja Aire Pajuri, kes esines Kitzbergi teise abikaasa Johanna Vilhelminena.
Teatavasti oli abikaasa näitekirjaniku
esimeseks retsensendiks.
27. detsembril, August Kitzbergi
sünniaastapäeval tehti kokkuvõte juubeliaastast. Esmalt viidi kirjaniku ausamba jalamile küünal. Kirjandusloolane
Jüri Henno rääkis Kreutzwaldi ja Kitzbergi loomingu ühisosast – inimesest ja
tema vastutusest. Rõõmu ja rahu tõid
kuulajate südameisse Jüri Henno kitarri saatel esitatud päevakohased laulud.
Solisti toetas Milvi Kallaste. Margus
Mõisavald näitas meie koduvallast vanu
ja võrdluseks uusi fotosid. Meelis Sõerd
meenutas tõlkija Rein Sepa üleelamisi
jõuluööl Vorkuta vangilaagris. Mälestati lahkunuid ja õnnitleti juubilare.
Tänavu toimub August Kitzbergi
päev ja Libahundi jooks 13. augustil.
Toivo Univer
A. Kitzbergi Sõprade Seltsi liige
Foto: Meelis Sõerd

Parimad said Augustid.

Mulgi Oma Ülikuul
Karksi valla kultuurikeskuses jätkab viiendat hooaega Mulgi Oma Ülikuul. Seekord on suund rahvapillidele ja -muusikale, loomulikult kõneleme kohalikku murret, keedame ja küpsetame. Ei tohi ka unustada, et tulemas on Mulgi laulu- ja
tantsupidu – rahvarõivad tuleb korda teha. Muusika ja pillide osas on kokkulepe
Torupilli talu peremehe Ants Tauliga, kes tuleb meid õpetama.
Esimene kokkusaamine toimub 20. veebruaril kell 11.00 Karksi valla kultuurikeskuses. Ootame kõiki torupillimängu huvilisi. Parem kui pill oleks olemas, aga
võib ka ilma. Kui aga kodus on pill, mida keegi ei mängi, aga võiks mängida,
andke meile teada, oleme huvitatud.
Samal ajal on oodatud ka kõik mulgi keele huvilised. Viiu Lepiku eestvedamisel
saab kõnelemisoskust õppida ja harjutada.
Meie tegemisi toetavad Mulgimaa kultuuriprogramm, Karksi vald ja Karksi valla kultuurikeskus.
Andke oma tulekust teada 16. veebruariks kultuurikeskusele tel 435 5529 või
Anneli Arrastele tel 5362 9692.
Anneli Arraste
projekti juht

Karksi valla elanikud
Rahvastikuregistri andmetel elas 1. jaanuaril 2016. aastal Karksi vallas 3400 inimest, neist 1701 meest ja 1699 naist.
Eelmisel aastal sündis vallas 30 last, neist 13 poissi ja 17 tüdrukut. Suri 50 inimest, neist 36 meest ja 14 naist. Valda saabus 95 inimest, neist 44 meest ja 51 naist
ning lahkus 125 inimest, neist 58 meest ja 67 naist.

Karksi küla ja Karksi-Nuia tänavad
on valgemad

Asta Jaaksoo õnnitlemas Milvi Kallastet juubeli puhul.

Eelmise aasta detsembris paigaldati Karksi küla Kivi tänavale lisavalgustus, et
Puidukoja OÜ õhtuse vahetuse töötajatel oleks pimedal ajal ohutum kodutee. Valgustus paigaldati Karksi külamaja ja Puidukoja vahelisele kurvile, mis oli seni
valgustamata. Lisati 3 uut valgustusposti ja ühele olemasolevale postile pandi uus
valgusti. Töid teostasid Elektrilevi OÜ ja AS Iivakivi.
Samal kuul sai Karksi-Nuias Piiri tänava 250meetrine valgustamata lõik 4 uut
posti ja valgustit ning lisati 4 uut valgustit olemasolevatele mastidele alates Nurme
tänava ristmikust kuni Aasa tänava ristmikuni. Töid teostas AS Iivakivi.
Kahe objekti investeeringumaksumus kokku oli 7440 eurot.
Dmitri Orav
spetsialist-projektijuht

Karksi Sõna
Vallavanema veerg

2016. aasta 1. jaanuari seisuga on Karksi
valla elanike arv 3400. Aastaga on see vähenenud 47 inimese võrra. Kuigi elanikkond jätkuvalt kahaneb, saame tõdeda, et
vähenemises on toimunud aeglustumine,
mida saab võtta kui positiivset tulemust.
Vabariigi valitsus on saatnud kooskõlastusringile haldusreformi seaduse eelnõu,
kus on kindlaks määratud kriteeriumid,
millele üks omavalitsus peab vastama
2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks. Põhiliseks kriteeriumiks on seatud elanike arv omavalitsuses, mis eelnõu
kohaselt on minimaalselt 5000 inimest.
Haldusreformiga seonduvat on arutanud
volikogu, kus peaks lähimate kuude jooksul selguma, missugune on Karksi valla
seisukoht omavalitsuste ühinemise osas.
Jaanuari vallavolikogu istungil võeti
vastu 2016. aasta eelarve, mille kogumahuks on 3,6 miljonit eurot. Eelarve
on planeeritud jäägiga, mida on võimalik
kasutada investeeringuteks. 2015. aastal
laekus tulumaksu prognoositust rohkem,
mis arvestades tänavu ees seisvaid arenguid andis eelarve koostamisele mõõdukalt optimistliku vaate. Suurendati personalikulusid, mis tähendab, et kõigil valla
palgal olevatel töötajatel tõusis töötasu
7 kuni 10,3%, kuid mitte vähem kui 40
eurot. Kindlasti on teatud ametikohtadel töötavatel inimestel ootus suuremaks
palgatõusuks, kuid paraku seab eelarve
piirid. Riigi poolt antavast toetus- ja tasandusfondist laekub rohkem raha eelkõige pedagoogide palgatõusuks, samuti
teede hooldusele. Investeeringute mahuks
on 105 000 eurot, sh teede remondiks 50
000, tänavavalgustuse parendamiseks 10
000, gümnaasiumi tehnoloogiaklassi ja
spordikompleksi renoveerimise projekteerimiseks 37 500 ning raamatute ostmiseks
raamatukogule ja külamajadele. Eelarves
on arvestatud koolilõpetajate toetuse suurendamise ja kõrgeealiste juubelitoetusega
ning hajaasustuse programmis valla osa
suurendamisega poole võrra. Kinnitatud
eelarve aitab kaasa kõikide eesmärkide
saavutamisele, mida oleme plaaninud ja
soovime veel ära teha.
Eelmise aasta lõpus esitas Lõuna-Eesti hooldekeskus avalduse sooviga luua
Karksi-Nuia Veetorni tn 3 kinnistule kaks
30-kohalist erihooldusalustele mõeldud
keskust, mis tooks vallale juurde umbes
15 uut töökohta. Vallavalitsus ettepanekut
ei toetanud, kuna see koht ei ole kõige
sobivam. Põhiküsimuseks on turvalisusega seotud hirmud ja kõhklused, mis on
maandamata. Loomulikult on vallale uute
töökohtade loomine väga oluline ja kohati kriitilise tähtsusega, kuid ka turvaline
elukeskkond on meile kõigile väga tähtis.
Praegu on Karksi hooldekodus ligikaudu
60 erihooldusel olevat isikut, enamikuga
Karksi ja Karksi-Nuia elanikel probleeme
ei ole esinenud, kuid ikkagi satub ka nende hulka paar isikut, kes oma käitumisega
on juba väga teada-tuntud.
Juuni lõpus paigaldasime Karksi-Nuia
bussijaama infotabloo, mis esialgsele arvamusele vastupidiselt töötab hästi talviste
ilmade ja suuremate külmadega. See ei ole
tavapärane bussigraafiku info, vaid põhiliseks funktsiooniks on teave selle kohta,
millal konkreetne buss Karksi-Nuia bussijaama jõuab. Info avaldub minuti täpsusega ning reaalajas. Seega on võimalik oma
aega planeerida ja ei pea pead murdma,
kas buss ikka jõuab täpselt õigel ajal või
jääb hiljaks. Usun, et sellisest infost on
kasu ja teenib ausalt ka edaspidi bussiga
liiklejaid.
24. veebruaril saab Eesti Vabariik
98aastaseks ja traditsiooniliselt oleme
seda tähistanud pärgade asetamisega
Vabadussõjas langenute mälestussamba
juures ning sellele järgneval pidulikul
üritusel kultuurikeskuses. Kutsun teid
kõiki, hea vallarahvas, nendest üritustest
osa saama ning hoidma kõrgel ja kandma
uhkelt Eesti lippu.
Taimo Tugi
vallavanem



KARKSI
VALLAVOLIKOGUS

21. jaanuari istungil
Võtsid osa: Kerti Einstein, Monika
Erreline, Jüri Kert, Liidia Klaas, Kati
Kuusk, Toivo Kõss, Leo Liiber, Heino
Luik, Ain Peensoo, Anu Rebane, Enn
Sarv, Tarmo Simson, Andi Sõmmer,
Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi.
Puudus Laili Lamp.
• Otsustati pikendada Karksi valla spordi- ja kultuuripreemia ning aasta noore
preemia kandidaatide esitamise tähtaega
31. jaanuarini.
• Arutati I lugemisel Polli pargi kinnistu kasutusse andmist Polli Mõisa osaühingule.
• Muudeti vallavolikogu 16. jaanuari
2013. a määrust „Karksi Vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamine“ ja kinnitati palgaastmestikule uued kuupalgamäärad.
• Määrati vallavanem Taimo Tugi uueks
ametipalgaks 1819 eurot kuus.
• Muudeti vallavolikogu 6. novembri
2013. a määrust „Vallavolikogu tööst
osavõtu eest tasu suurus ja maksmise
kord“ ja kinnitati volikogu esimehele makstava tasu suuruseks 340 eurot
kuus.
• Kinnitati Karksi valla 2016. aasta eelarve kogumahus 3 609 187 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 3 423 140
eurot, finantstulud 100 eurot ja likviidsete varade muutus 185 947 eurot.
• Otsustati lõpetada Polli valla prügimäe kinnistut koormavale hoonestusõigusele (kinnistusregistri registriosa
nr 3699039) Karksi valla kasuks seatud
isiklik kasutusõigus ja kustutada vastav
kanne kinnistusraamatust.
• Muudeti vallavolikogu 20. aprilli
2011. a määrust nr 40 „Alustava õpetaja toetuse andmise kord“ ja kehtestati,
et stardiraha saab taotleda ka asendusõpetaja, kes vastab pedagoogide kvalifikatsiooni nõuetele, omab pedagoogi
kutset või läbib Noored Kooli haridusprogrammi.

KARKSI
VALLAVALITSUSES

4. jaanuari istungil
Võtsid osa: Katrin Kivistik, Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi ja vallasekretär Inge Dobrus. Puudus Are
Jänes.
• Kiideti heaks Lauri Pilli poolt esitatud

hajaasustuse programmi aruanne tööde
tegemise kohta Piiri kinnistul Pärsi külas.
• Rahuldati Eve Rahno-Kotsari taotlus
ja pikendati tööde teostamise tähtaega
hajaasustuse projekti teostamiseks Suurekivi kinnistul Tuhalaane külas 12. aprillini 2016.
• Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Rahumäe 2a II korrusel asuva bürooruumi nr 31 üürileandmiseks.
Ruumi suurus 27,1 m². Üüri enampakkumise alghinnaks määrati 2 eurot m²
kohta kuus.
• Eraldati Karksi-Nuia Muusikakooli
Sihtasutusele toetust 115 eurot KarksiNuia Muusikakooli peamaja ja hoovimaja kindlustamiseks.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht
Hiiemäe kinnistul Polli külas.
18. jaanuari istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Taimo Tugi ja vallasekretär Inge Dobrus. Puudus Arvo Maling.
• Määrati projekteerimistingimused:
rajatise „Karksi-Nuia–Abja 15 kV fiidri
rekonstrueerimine“ rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Karksi-Nuias ja
AS Euro Oil tankla kioski laiendusprojekti koostamiseks Karksi kiriku ärimaa
kinnistul Karksi külas.
• Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks Aaviku kinnistul Polli külas.
• Nõustuti Karksi valla munitsipaalomandis oleva Kalda tänava kinnistu
koormamisega tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Määrati Sudiste külas, Paanikse metskond 14 katastriüksuse jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Paanikse
metskond 14, pindala ligikaudu 1084,6
ha – sihtotstarve 75% maatulundusmaa,
20% kaitsealune maa ja 5% mäetööstusmaa; Küti puurkaev, pindala 11 m2
– sihtotstarve tootmismaa.
• Nõustuti Pärnumaa Keskkonnateenistusele esitatud OÜ Sakala Teed
taotlusega Remsi liivamaardla Remsi
liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr VILM-032 muutmisega, seoses varukoguste täpsustamisega.
• Eraldati Helmut Jänesele Karksi valla
eelarvest 440 eurot infolehes „Karksi Sõna“ aastatel 2004–2015 ilmunud
Ahto Jänese Karksi valla ajalootemaatikaga seotud artiklite sarja „Esimesed
sõjajärgsed …“ koostamiseks, toimetamiseks ja trükikuludeks.

Enampakkumise teade
Karksi vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Karksi-Nuias Rahumäe 2a
II korrusel asuva ruumi nr 31 üürileandmiseks. Ruumi suurus 27,1 m². Üüri alghind on 2 € ruutmeetri kohta kuus.
Sõlmitava üürilepingu põhitingimused: ruumi kasutatakse äriruumina, teenuste
osutamiseks või bürooruumina, kasutatavate kommunaalteenuste eest tasub üürnik
vastavalt Karksi vallavalitsuse 19.01.2015 korraldusele nr 11, rendileping sõlmitakse kuni 5 aastaks, üürniku tegevus ei tohi kahjustada või takistada hoone teiste
kasutajate tegevust.
Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada avaldus koos ruumide kasutamise
otstarbe kinnitamisega 10. veebruariks kella 14.00-ks Karksi vallavalitsusele Viljandi mnt 1 Karksi-Nuias.
Pakutav üüri määr esitada eurodes ruutmeetri kohta kuus kinnises ümbrikus
pealkirjaga „Mitte avada enne 10.02.2016 kell 14.05“. Info telefonil 435 5520.
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Võlg on võõra oma
„Laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua“, „Võlg on võõra oma“ – need eesti vanasõnad on tuttavad igaühele. Praeguses majandusmaailmas on võlgu võtmine, võlgu
elamine ja olemine meie igapäevaelu osa, kuid seda teatud piirini. Paraku tuleb just
võlglastest rääkida ja kuidas see puudutab AS Iivakivi.
Meie probleemiks on kliendid, kes on võlgu osutatud teenuste eest. Kui mõnele
võib tunduda, et summad, millest räägime, on tühised, siis nende väikeste ja suurte
numbrite liitmisel saame kokku märkimisväärse rahasumma, mis takistab meie
igapäevaelu ning pärsib ettevõtte arengut. Kui arvata, et enamiku võlgnikest moodustavad vähekindlustatud isikud ja pered, siis nimekirja analüüsides sellist seost
me ei leia. Pigem on just vähese sissetulekuga inimesed need, kes esmajärjekorras
tasuvad ära eluaseme või veeteenuse arved. Nimekirjast leiab ka selliseid isikuid,
kellel on raskusi, kuid siinkohal on tarbijal alati võimalus pöörduda abi saamiseks
kohaliku omavalitsuse poole. Mõistagi ei hüvita omavalitsus kõiki kodaniku esitatud soove. Toetatavate tegevuste ja täpsema info saamiseks on õige pöörduda sotsiaaltöötaja Liivi Loi poole e-maili teel liivi.loi@karksi.ee või helistada telefonile
435 5524.
Enim leiame nimekirjast isikuid, kes on süstemaatilised võlgnikud ja seda põhjusel, et nad on hoolimatud või mugavad ning ei pööra piisavalt tähelepanu enda
kohustustele. Nii on mõnegi kliendi võlgnevus kerkinud müstiliseks, millega siis,
kui olukorra lahendamine on läinud kohtutäituri kätte, on keeruline toime tulla.
Et ettevõttel on vajadus pidevalt areneda ja investeerida tulevikku, oleme otsustanud ette võtta resoluutsemad sammud selleks, et olukord paremini kontrolli alla
saada. Jaanuarikuu arvetega saadame kõikidele teenuse eest võlgu olevatele klientidele märgukirja palvega tasuda võlg arvel märgitud tähtajaks. Kordame kirja sisu
veel korra juhul, kui inimene ei ole asunud oma kohustust likvideerima või pole
võtnud Iivakiviga ühendust tekkinud võlgnevuse lahendamiseks. Kliendil ei maksa
olla väga üllatunud, et 5eurose arve tasumata jätmise korral leiab ta enda postkastist teate, et tema võlgnevus on antud menetleda kohtutäiturile. Kui saadetud
meeldetuletustele ei järgne kliendi tegevust, ei jää meil muud üle, kui oma nõudega
pöörduda kohtu, inkasso ja kohtutäituri poole, kes siis juba tegelevad selle küsimusega edasi. Sellise lahenduse korral peab klient arvestama lisanduvate menetluskuludega, mis veelgi õhendavad tema rahakotti ja suurendavad maksukoormust.
Klientidele, kes on võlgu varasemate teenuste eest, ei osuta me teenust enne
võlgnevuse likvideerimist. Sellise käitumismustriga kodanike puhul, kes soovivad
meilt uusi teenuseid, oleme sunnitud rakendama ettemaksu küsimist seni, kui on
taastatud usaldus teenuse osutaja ja tellija vahel.
Tasub mõelda, et täitevmenetleja valdusesse jõudnud kaasused võivad osutuda
hilisemalt takistuseks kas kodulaenu, autoliisingu või järelmaksuga koduseadme
muretsemisel, kuna toimub pidev infovahetus laenuandja ja krediidiinfosüsteemide
vahel uurimaks tarbija käitumist ja kohustusi.
Urmas Suurpuu
AS Iivakivi juhataja

Karksi mulgid said kaabu tagasi
Jõulukuu oli kõigil igasuguste tegemistega ülekoormatud, nii et mulgi mälumängijatel jäi see kuu „plaanipäraselt“ vahele. 20. jaanuaril aga kogunes 17 võistkonda
Paistu rahvamajja, et lasta oma teadmisi testida. Selleks oli 7-liikmeline žürii valmis mõelnud kaks tosinat eeskätt Mulgimaa ajaloo, keele, kultuuri, muusika, looduse, majanduse ja ehitiste kohta käivat küsimust, iga õige vastus 2 punkti väärt.
Mängu esimene veerand oli väga tasavägine: viis võistkonda said võrdselt 10
punkti. Teise veerandi esimesele küsimusele – Paistu kihelkonna sügavaim järv?
– andsid ainsana õige vastuse (Holstre Linajärv, 16,2 m) mõisakülalased ja teenisid
preemiaks 3 punkti. Poole mängu peal olid ees siiski Karksi mulgid, Mõisaküla
teine ja Tarvastu vallavalitsus kolmas.
Kolmveerandi mängu pealt tõusis aga teiseks Halliste võistkond, esinelikusse
pürgis ka Mesilane (Hummuli). Enne viimast, „käpp kullas …“ küsimust ajasid
selja sirgemaks ka võrtsuveerlased, kel teoreetiliselt (s.t teisel–kolmandal kohal
püsinute ebaõnne korral) olnuks lootust ise esikolmikusse jõuda. See neljavihjeline küsimus käis püssirohu kohta. „Täispanga“ peale läinutest eksis kaks, õige
vastuse tabas (leiutise vanuse peale) otsemaid kaheksa võistkonda. Karksi mulgid
võisid oma väikese edumaa tõttu veidi viivitada ja andsid vastuse teise vihje (aine
koostise) peale.
Nii saidki Karksi mulgid Enn Kauber, Jaan Kukk, Tõnis Laurik, Arvo Maling ja
Enn Sarv rändauhinna – mulgi kaabu jälle enda hoida, juhtides üldkokkuvõttes 11
punktiga. Teiseks jäi Halliste ja kolmandaks Mõisaküla võistkond. Söakalt esinenud Tuuletallajad hõivasid seitsmenda koha.
Keskeltläbi osati õigesti vastata kaks kolmandikku, esikolmikusse jõudnud aga
75–80% küsimustest. Raskemini leiti õigeid vastuseid mulgi keele ja piltidel olevate isikute kohta. Parimaks küsimuseks tunnistatigi Jakob Pätsi perepildilt küsitud
noor Konstantin.
Järgmine voor peetakse 17. veebruaril Ala rahvamajas.
Olav Renno
Foto: Kai Kannistu

Alustas uus bussiliin
30. jaanuarist käivitati uus kaugliin nr 267 Karksi-Nuia–Pärnu–Märjamaa–Tallinn.
Buss väljub Karksi-Nuiast esmaspäevast kuni laupäevani hommikul kell 6.10 ja
saabub Tallinna bussijaama kell 9.50. Pühapäeval väljub buss Karksi-Nuiast kell
12.20 ja saabub Tallinna kell 15.50. Liini teenindab Estonian Lines OÜ.
Täpsem info www.peatus.ee.
Dmitri Orav
spetsialist-projektijuht

Aastavahetus discgolfiga
Väga teistsugune oli aastavahetus ligi kümnele valla discgolfi sõbrale. Kuna discgolfi saab mängida ka pimedas – selleks kleebitakse ketastele LED tuled – alustasime võistlusega kell 23.11, et pidada maha aasta viimane ja teha kohe uuel aastal
algust esimese jõuprooviga Karksi-Nuia discgolfi rajal. Sellest vahvast ideest ja
algatusest, mille autoriks oli Mats-Eerik Tõhk, tuli osa saada. Kui esimene ring
oli poole peal, suundusime keskväljakule, et võtta ilutulestikuga vastu uus aasta.
Pärast seda läksime uuesti rajale kuni kella kaheni, kui selgusid aasta esimese
võistluse parimad. Edu teile, head discgolfi sõbrad, ja ootame ilmade sobilikumaks
muutumisel rajale uusi huvilisi.
Taimo Tugi

Enn Sarv esikoha autasu – mulgi kaabut – vastu võtmas.

Noortekeskus tänab
Suur tänu kõigile noortele, kes osalesid kuuse kaunistamisel: Anna-Sofie Lindström,
Elis Teiss, Cärol Ruukel, Elo-Ayla Piir, Kristi Suigusaar, Kristelle Allsoo, Riana
Sõrmus, Maria Saluste, Lota Orav, Tairi Mirka, Maarja Pilk, Karmela Hansalu.
Iidi-Alie Juhkamson, loovusringi juhendaja

veebruar 2016

Karksi Sõna



Esimesed sõjajärgsed …
(Sarja algus veebruaris 2004)
Alates 1950ndate keskpaigast, kui pärast
Stalini surma nn rahvademokraatia maades puhkesid rahutused, asuti liiduvabariikide rahvusdiviise laiali saatma. Meie
ajateenijad viidi Eestist võimalikult kaugele, Kesk-Aasiast toodi aga noormehed
Läänemere kallastele. 1952. aasta sügisel,
kui olin jõudnud 10. klassi, käsutati meie
poisid Abja linavabriku juurde sõjalisele
arvele võtmise komisjoni. Kunagise linavabriku peaaktsionäri Mats Kissa avaras
häärberis, kus suvel tegutses pioneerilaager, kõndisime „aadamaülikonnas“ toast
tuppa, et arstid ja medõed saaksid meid
põhjalikult läbi katsuda. Komisjoni esimees, tollane Abja rajooni sõjakomissar
Ivan Toop luges lõpuks igale poisile sõnad
peale, lisades, et vaja on hoolega õppida
ja sporti teha, vastasel korral kutsub ta
poisi tegevteenistusse. I. Toop elas hiljem
Nuias ja töötas Kasel asunud kombinaadi
direktorina. Saime aru, et sõjakomissari
ütlusel on tõsi taga. Koolivend Heiki Riiet
võetigi otse koolipingist armeesse ja saadeti Lõuna-Venemaale aega teenima. Üheks
võimaluseks tegevteenistusest pääseda oli
astumine kõrgkooli, kus lisaks erialale anti
nooremohvitseri koolitus, muidugi vene
keeles. Toakaaslased, Pööglest pärit Ants
Palu ja Elmar Vallas asusidki peale Abja
Keskkooli lõpetamist edasi õppima Tartus
1951. aastal loodud Eesti Põllumajanduse
Akadeemias (EPA), Ants maaparanduse ja
Elmar mehhaniseerimise erialal.
Minul tuli veel kolm aastat õppida. Olime algul kahes paralleelklassis 8.a ja 8.b,
edaspidi õpilaste arvu vähenedes klassid
liideti. Õpetajaid hindasime oskuse järgi
teadmisi arusaadavalt edasi anda ka kõige
nõrgematele. Osa õpetajaid ühel või teisel,
ka poliitilisel põhjusel vahetusid. Lemmikõppeaineteks kujunesid füüsika (õp
Ants Aavik, Elmar Kask, Reinhold Jürgenson), geograafia (õp Kornelia Rumbalu) ja ajalugu (õp Laine Kilusk, Helve Toome). Kuna ema oli asunud õppima Tartu
Õpetajate Instituudis kaugõppes ajalugu,
leidus meil kodus mahukaid kõrgkooli õpikuid „Vana aeg“, „Keskaeg“, „Uusaeg“
jt. Lugesin neid kui põnevaid kriminaalro-

Foto: erakogu

Leerilapsed Halliste kirikust väljumas 14. juulil 1957. aastal.
maane. Mõnikord, kui ei jätkunud kõigile
õpikuid, laenasime neid vanemate klasside
õpilastelt. Näiteks sain ladina keele õpiku
toakaaslaselt Ants Palult, mida kasutan
tänini ristsõnade lahendamisel. Mitmeid
õppeaineid pidime konspekteerima. Kirjutasime täitesulepeaga, milles oli sinine või
lilla tint, laialt kasutati ka eri värvi tušše
spetsiaalsete tušisulgedega.
Õppimisest vabal ajal tegime „kultuuritööd“: artiklid ja joonistused kooli seinalehele, kaastöö rajooniajalehele „Kommunaar“
(toimetaja Eduard Vajakas), kinomehaanikule Evald Mitile abiks käimine jne. Koolivend abituuriumist Vahur Einsild, kes oli
kinomehaaniku hea sõber, kutsus mõnikord
kaasa Abja kino „Leek“ aparaadiruumi
tantsuõhtul elektrigrammofonil plaate vahetama. Vahur sai siis ise saalis tütarlastega
tantsida. Aeg-ajalt lubas mehaanik sõjaeelseid plaate laenuks koju kaasa võtta, et neid
vanal vändaga kohvergrammofonil kuulata.
Kui filme näidati Halliste rahvamajas koos

järgneva tantsuõhtuga, andsin oma plaate
tantsuks mängida. Maja, kus tegutses Abja
paikkino, kuulus varem Abja-Paluoja Vabatahtlikule Tuletõrje seltsile (selts loodi
1898. a). 1901. aastal ehitatud hoone põles
kolm aastat hiljem maha, kuid ehitati kiiresti veel avaramana üles ja kaeti tsinkplekist
katusega. Viimasel ajal oli hoones mööbliladu-kauplus.
Pärast Stalini surma hakkasid noored
Halliste kirikus leeris käima. Mõnel suvel ulatus leerilaste arv üle 50, oli nii
abituriente kui ka kõrgkoolide tudengeid.
Mõistagi ei meeldinud säärane tegevus võimuritele. Vastukaaluks hakati korraldama
nn ilmalikke leere ehk noorte suvepäevi.
1995. aastal leidsin arhiivist sissekande
Halliste kirikuraamatutes enda ristimise
kohta 1936. aastal. Ristimise viis läbi noor
Halliste õpetaja Johannes Selliov, kes vanaduspäevil elas Tartus.
Ahto Jänes
(järgneb)

Hea Polli küla elanik
Karksi vallavolikogus on arutlusel Polli pargi kinnistu kasutusse andmine. Tule kuulama ning arutlema, missugused plaanid ja võimalused on pargi arenguks välja pakutud. Koosolek toimub Polli teadusmajas laupäeval, 13. veebruaril kell 16.00.

KULTUURIKALENDER
KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
01.–29.02		
Näitused „Külal külas/ Küläl küläh“, „Eesti vapi lugu“
		
ja Ellen Huumi fotod „Aastaring Karksi-Nuias“
N 04.02
19.00
Seasaare Näitemängu Seltsilt „Lakalaulik Artur
		
Rinne“. Pilet 7 €
L 06.02
10.00
Sakala maleva Karksi malevkonna üldkoosolek
L 06.02
18.00
Move your body 2016. Pilet eelmüügist 3 €, samal õhtul 4 €
T 09.02
17.00
Vastlapäeva tähistamine Kitzbergi mäel
K 10.02
17.00
Kino „Väike draakon Kokosaurus“. Pilet 2 €
L 13.02
20.00
Sõbrapäevapidu ansambliga „Sulew“. Pilet 6 €, eelmüügist 2 ühe hinnaga
		
(sulle ja sõbrale)
P 14.02
16.00
Sõbrapäeva kontsert Liivimaa noorte sümfooniaorkestrilt
T 16.02
11.00
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite seminar
L 20.02
11.00
Mulgi oma ülikuul
K 24.02
11.00
Pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile
K 24.02
12.00
Kontsertaktus Eesti Vabariik 98, Kuninglik kvintett
N 25.02
19.00
Kino „Klassikokkutulek“. Pilet 4 € / soodus 2.50 €
R 26.02		
Mulgi peo lasteaiarühmade juhendajate õppepäev
P 28.02
17.00
Komöödiateater „Orav ja Ilves“. Pilet eelmüügist 12 €, samal päeval 14 €
T 01.03
15.00
Andres Rattaseppa näitus „Märsiga märtsis“
L 05.03
11.00
Viljandimaa memme-taadi peo õppepäev
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS
L 6.02
18.00
Viljandimaa noorte tantsukonkurss „Move Your Body 2016“ kultuuri		
keskuses, pilet eelmüügist noortekeskuses 3 €, kohapeal 4 €
N 11.02
14.00
Sõbrapäeva kaartide meisterdamine
R 12.02
17.00
Sõbrapäev koos Tõlliste noortega, eelregistreerimisega,
		
https://et-ee.facebook.com/karksinuia.noortekeskus/
KARKSI KÜLAMAJA
T 09.02
11.00
Eakate ennelõuna „Hõissa, meil on vastlad“. Sööme suppi ja meenutame
		
vanu vastlakombeid
LILLI KÜLAMAJA
P 07.02
13.00
L 13.02
20.00
T 23.02
12.00
		

Vastlapäev
Tantsuõhtu. Muusikat teeb „Udo“. Pilet 5 €. Puhvet
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Naval 1. piirilauluposti juures ja
pärast külamajas

TUHALAANE KÜLAMAJA
T 09.02
14.00
Vastlatrall
T 23.02
14.00
Vabariigi aastapäeva teelaud
SUDISTE KÜLAMAJA
T 09.02
16.00
Kogunemine külamaja juurde ja siis Vastlatrallile. Kaasa oma kelk või
		
uisud!
MURRI HÄÄRBER
N 18.02
11.00

Koosolek „Üritused ja plaanid 2016. aastaks“

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Näitused
01.–29.02		
Heljo Mänd 90
01.–20.02		
Nukitsa konkurss
01.–29.02		
Epp Marguste piltide maailm

Foto: Kaido-Allan Lainurm

Polli mõisa tegemisi 2016. aastal
Polli küla inimesed on kindlasti märganud,
et 2015. aasta kevadest on elu Polli mõisas ja selle ümber taas hoogsamalt käima
läinud. Kuigi vahepealsed masuaastad vajutasid algsetele plaanidele oma pitseri, võib
nüüd taas julgemalt tulevikuplaane teha.
Kui eelmise aasta kevade hakul vallavalitsus kunagise Polli mõisa erinevate
kinnistute omanikud ühe laua taha kutsus,
olime pisut pessimistlikud, sest ei olnud
kindlad, kas seegi kord osapooled arengust
ühtemoodi aru saavad. Ei saa ju eeldada,
et üks ettevõtja investeerib raha mõisahoone kordategemisse, kui teiste käes olevad
kõrvalhooned endistviisi turiste jäävad
peletama. Käisime koosolekul välja julge
veksli – ostame ära pargiga külgnevad valitsejamaja ja jääkeldri kinnistud ja asume
mõisasüdant kompleksselt korda tegema,
kui vald omalt poolt meie tegemisi nõu ja
jõuga toetab. Ennekõike puudutas see hästi
toimivat infovahetust ja võimalust osta Vallahoolduselt ja Iivakivilt teenust mõisahoonete ja pargi korrastamisel. Tänaseks on
selle koostöö kohta öelda vaid kiidusõnu,
sest abi on olnud kiire ja tõhus.
Lisaks muruniitmisele sai sügiseks võsast
puhastatud peahoone, koertemaja ja jääkeldri ümbrus ning vanas lilleaias on Polli
instituudi töötajate juhendamisel külvatud
sobiv vahekultuur, et ärakurnatud maa taas
viljakandvaks muuta. Maakonna muinsuskaitseinspektori Anne Kiviga oleme teinud
hoonetele ja pargile peale mitu tiiru ning
kaardistanud tööd, mis tuleb järgmiseks käsile võtta. Ka arhitekt on olukorra kohapeal
üle vaadanud ning loodetavasti saame renoveerimistöödeks vajalikud eskiisid varsti
aruteluks lauale panna. Kokkuvõttes võib
nentida, et nii töökat aastat, nagu eelmine,
pole mõisas ammu olnud.
Kindlasti huvitab paljusid aga hoopis
rohkem see, mis 2016. aastal ees ootab.
Meie enda jaoks on hetkel kõige olulisemaks alustada kevadel koertemaja renoveerimistöödega. Kuna 19. sajandi II poolel
valminud Polli mõisa koertemaja on oma

tüübilt võrdlemisi ainulaadne, mõningatel
hinnangutel isegi maakonna muinsuskaitselistest ehitistest üks väärtuslikumaid,
siis on selle hoone renoveerimine kohaliku
kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamise seisukohalt vägagi oluline. Kuna koertemaja on
omamoodi mõisa väravaks ja visiitkaardiks
parki sisenejale, otsustasime alustadagi just
sellest. Tänavu saavad korda sokliosa ja
müürid, tasandatakse soklit ümbritsev maapind, parandatakse katusekonstruktsioonid
ning paigaldatakse uus kivikatus. Paralleelselt katuse- ja müüritöödega projekteerime
aknad-uksed, kommunikatsioonid ning siseviimistluse, et jõuaks kogu hoone valmis
saada nii ruttu kui võimalik. Millist funktsiooni koertemaja tulevikus kandma hakkab, on veel lahtine. Päris koeri me hoones
esialgu pidama ei hakka. Õdusaks pargimajakeseks, kus väiksemaid koosolekuid
pidada või Pollit külastavatele turistidele
kohalike käsitöömeistrite töid tutvustada,
peaks ta aga igati sobima.
Tööd jätkuvad ka valitsejamaja krundil
ja mõisa lilleaias. Vahekultuuriks külvatud
mesikas tuleb sisse künda, et teha ruumi
uutele lilleaia asukatele, kelleks saavad olema püsikud ning maitse- ja ravimtaimed.
Kuigi lilleaeda on viimasel ajal kasutatud
just marjapõõsaste istutusmaterjali ettekasvatamiseks, tundub sobilikumana anda talle
tagasi tema kunagine funktsioon püsilillede
kollektsioonina, mida saab edukalt kombineerida ravimtaimede kasvatamise ja tutvustamisega laiale huviliste ringile.
Endise valitsejamaja varemed on praeguseks lootusetult hävinud, mistõttu on kavas
taotleda nende kaitse alt mahavõtmist, et
saaks rusud ära koristada ja samas mahus
uue hoone asemele ehitada. Kavas on osa
hoonest kujundada talveaiaks, et see osa
veelgi enam pargi ja lilleaiaga funktsionaalseks tervikuks kokku sulanduks. Muinsuskaitse on siin olnud hea partner ja nõuandja,
mistõttu loodame, et need kooskõlastused
saame juba selle aastanumbri sees.
Märksa keerulisem on lugu aednikuma-

jaga, mille teepoolne fassaad vääriks säilitamist, kuid ülejäänud hoone on praktiliselt kokku varisemas. Kui peaks selguma,
et olemasoleva fassaadi edasise vajumise
tõkestamine ei ole enam ehitustehniliselt
võimalik, siis vaieldamatult ehitame selle
aednikumaja üles siiski tema omaaegsel kujul. Oleks see siis omamoodi mälestusmärk
ka minu vanavanaisale, kes koolitatud mõisaaednikuna oma elupäevade lõpuni leiba
teenis.
Mõisahoonest endast võib rääkida pikalt.
Ehk väärib see isegi omaette lugu. Selle
aasta tegemistest olulisemad on ettevalmistustööd võimalikult heaks projektilahenduseks. See eeldab aga keldrikonstruktsioonide ja erinevate kihistuste põhjalikku
uurimist, mida olemasolevad eritingimused
detailsemalt ei käsitle. Kuna peahoonet on
ümber ja suuremaks ehitatud mitmes etapis
ning mitme riigikorra ajal, ei lange plaanid
ja tegelik olukord sugugi kõikjal kokku.
Kus peaksid ruumid olema, seal neid ei
ole. Osa keldrist on kunagi kinni müüritud,
mis tekitab omamoodi põnevust ja soovi
ajaloolisi kihte paremini tundma õppida.
Arhitekti jaoks on see paras väljakutse, et
kõik ajaloolised kihistused omavahel kokku kõlama panna. Enda jaoks oleme tööde järjekorra pannud paika nii, et esmalt
saavad korda peasissepääs, fuajee, saalid
ja sanitaarruumid, teises etapis lõuna- ja
läänepoolne sissepääs ning majandustiib
ja külalistoad. Mõis on suur ning ruumi ja
tegevust jätkub seal tulevikus ka oma küla
aktiivsetele inimestele.
Peahoone juurest ongi sobiv liikuda jutuga pargi juurde. On ju pargi teljed läbi
aegade saanud alguse mõisa peahoonest,
pargi arhitektuurne lahendus lähtunud aga
mõisahoone arhitektuurist. Polli pargi vabakujunduslik ehk inglise stiil on tingitud
klassitsistlikust peahoonest. Kunagised
historitsistlikud lisandused Polli mõisa peahoone juures mõjutasid omakorda segastiili
avaldumist pargikujunduses. Nii nagu mõisapargi südameks on peahoone, on peahoo-

Polli park ja härrastemaja 2015. aasta suvel.
ne vereringe koosnenud alati pargist koos
looma- ja linnuliikide, teeradade, pinkide,
lillepeenarde, skulptuuride ja pargivaasiga.
Seetõttu ei oska ka mina oma loodusteadlase haridusega neid kahte lahus käsitleda.
Polli park on kuulus ja omanäoline päris
mitmel põhjusel – kasvõi seetõttu, et pargi
viimane kavandaja oli Saksamaal sündinud
ja hariduse saanud maastikuarhitekt ja Riia
linnaaednik Georg Kuphaldt (1853–1938),
kelle loomingu hulka kuuluvad ka Riia Keisriaed, Talvepalee aed, Kadriorg, Tsarskoje Selo ja paljud teised ajalukku talletatud
pargid. Kuphaldti kujundatud parke ja aedu
leidub lisaks Baltimaadele ja Venemaale
veel Ukrainas, Kaukaasias, Poolas, Saksamaal ja isegi Prantsusmaal. Hiilgeaegadel
olevat Polli mõisapargis kasvanud üle 200
liigi puid ja põõsaid, kuid nii, kuidas park
on vanemaks saanud, on ka liike vähemaks
jäänud. 1984. aasta inventariseerimise käigus loendati pargis 12 liiki okaspuid, 31
liiki lehtpuid ja 33 liiki lehtpõõsaid, kokku
seega 76 liiki. 2006. aasta inventariseerimise käigus loendati 55 liiki puittaimi, millest
võõrliikideks märgiti 32. Kuigi Polli parki
peetakse endiselt keskmise liigirikkusega
pargiks, on liikide arvukuse vähenemine
keskmiselt ühe liigi võrra aastas mõnevõrra
murettekitav. Park on elus kunstiteos, mis

vajab pidevat hoolt ja põhjalikke teadmisi
tema säilitamisel. Oskamatu hooldamine
võib hävitada nii liigirikkuse kui ka muinsuskaitselise väärtuse. Parki on võrreldud
heliteosega, kus pealtnäha süütu nootide
ringiasetamine võib meloodilise sümfoonia
muuta hirmsaks kakofooniaks. Ühe vana
puu kergekäeline eemaldamine ansamblist
võib jäädavalt sandistada kogu kompositsiooni.
Kuigi oleme sõlmimas vallaga lepingut
pargi rendilevõtmiseks ja hooldustööde läbiviimiseks, ei too see Polli inimeste jaoks
kindlasti kaasa ühtegi ebameeldivat piirangut. Oleme kuulnud jutte sellest, kuidas
park inimestele kinni pannakse, kuid see ei
vasta küll tõele. Kus tegijaid, seal on alati
olnud kahtlejaid ja vastutöötajaid. Viimastele saame veelkord kinnitada seda, et juba
seadusest tulenevalt on pargi külastamine päikesetõusust kuni päikeseloojanguni
kõigile tagatud ning Polli mõisa jaoks on
iga inimene alati oodatud külaline. Ainult
ühes asjas jääme paindumatuks – autod ja
vägijookide tarvitamine ei ole pargis teretulnud.
Loodame väga, et mõis ja park taas elule
ärkavad, et olla vääriliseks mälestusmärgiks
kõigile, kes nende eest hoolt on kandnud.
Kaido-Allan Lainurm

Karksi Sõna


Foto: erakogu

Jaanuarikuu noor
Jaanuarikuu noor on Riana Sõrmus, kes
osaleb noortekeskuse aktiivgrupi tegevustes ning on särav ja hakkaja neiu. Tema
tegutsemisvalmidus on heaks eeskujuks
ka teistele, sest kui ta võtab endale ülesande, viib ta selle ka täide. Nii oli ta abiks
14. jaanuaril Mulgimaa noorte kohtumisel
noortekeskuses, kus arutati koostöövõimalusi ja plaane ning 22. jaanuaril tunnustusgalal, kus täitis edukalt õhtujuhi rolli.
Millega meeldib sulle vabal ajal tegeleda
ja miks?
Vabal ajal tegelen spordiga nii palju kui
võimalik. Käin jooksmas, sest mulle meeldib ennast rahustada millegagi, mis tuleb
ka mulle endale kasuks.
Kui sa oleksid otsustaja, siis mida sa
Karksi vallas muudaksid?
Ma ei muudaks Karksi vallas midagi.
Karksi vald on üks tore väike kohake. Siin

on palju asjalikke noori ja mulle see meeldib.
Mida sa ütleksid Karksi valla noortele?
Karksi valla noortele ütleksin, et nad ei
veedaks üleliia palju aega arvutiekraani
taga, sest nii läheb palju elust raisku. Tegelegu millegagi, mis annab palju põnevust.
Käigu näiteks sõpradega väljas, korraldagu
üritusi. Näidaku endast noorematele eeskuju, et elus on muudki kui internet.
Mis on sinu unistused ja tulevikuplaanid?
Minu unistus lasteaiast peale on saada
noorsoopolitseinikuks. Tahan lõpetada
gümnaasiumi edukalt ning suunduda edasi
Sisekaitseakadeemiasse, et oma unistus täide viia. Mulle meeldib aidata noori, kes on
endaga kimbatusse sattunud.
Aitäh Sulle, Riana, ja palju õnne!
Karksi-Nuia Noortekeskus

Karksi vald läbi aja

Et avaneks elu aaretekast
ja õnn nagu tuluke põleks,
et saabuvad aastad ja argine rutt,
oleks õnne ja iluga pooleks.

Õnnitleme sünnipäeva puhul

Riana Sõrmus.

Teade mesinikele ja
asjahuvilistele!

Midagi igale maitsele
Talv on lõpuks pärale jõudnud ja kindlasti on võimalik igaühel õues omale sobivat
sportlikku tegevust leida. Suusaradadele
on korralik põhi loodud ning suusatamise
etapid toimuvad kolmapäeviti. Tänu Mairo Pukile on võimalik uisutada pikal ringil
Karksi-Nuia paisjärvel. Veel ei ole hilja
liituda ujumise ja lauatennise etappidega.
Ujumine toimub kord kuus – 16. veebruaril, 15. märtsil ja 19. aprillil. Start on
avatud kella 18.00–19.00ni. Lauatennist
mängitakse sellel aastal miinuse süsteemis.
Registreerimine võistlusele lõpetatakse
17.50 ja mängud algavad 18.00 korraga 7

veebruar 2016

laual. Lauatennise turniir on rahvusvaheline, sest kaasa löövad naabrid Lätimaalt.
Etapid toimuvad 5. ja 12. veebruaril ning
4. ja 18. märtsil.
Kõikidel huvilistel on võimalik saada
infot ujumise ja suusatamise kohta MTÜ
Karksi Sport kodulehelt, lauatennisesõpradel on võimalik täpsemalt asjaga tutvuda
klubi Karksi „Jõud“ kodulehel ning kindlasti tasub kõigil silma peal hoida ka Karksi valla koduleheküljel.
Kasutagem tervise turgutamiseks ja
hoidmiseks pakutavaid võimalusi!
Leo Liiber

Foto: erakogu

Õppepäev teile toimub
laupäeval, 5. märtsil kell 10.00
seltsi majas Viljandi mnt 2a.
Samas vahavahetus 9.00–10.00.

2. veebruar
3. veebruar
3. veebruar
3. veebruar
5. veebruar
7. veebruar
8. veebruar
9. veebruar
9. veebruar
10. veebruar
13. veebruar
14. veebruar
19. veebruar
20. veebruar
24. veebruar
25. veebruar
25. veebruar
26. veebruar
27. veebruar

Jaak Kõuts		
Hilda Sinka		
Arnold Turb		
Jakov Veber		
Voldemar-Helmuth Torim
Viimi Mikk		
Vaike Martsik		
Linda Meho		
Anne Ruukel		
Veera Virit		
Jevgeni Fomitšev		
Linda Kilk		
Rein Nael			
Ants Iling			
Benita Varik		
Aksel Purika		
Säde Kals			
Aime Bachmann		
Tõnu Tiik			

15. detsembril sündis Kirti Lille ja Tauri Niinemäe perre poeg Stefani
15. detsembril sündis Ann Ojaranna ja Hans Neppo perre tütar Riina

Karksi-Nuia
Pensionäride Ühendus
ootab eakaid jututuppa
Tartu mnt 22
23. veebruaril kell 11.00.
Päevakorras uue juhatuse valimine.

Foto: Jaan Laur

Karksi-Nuias asuv puidutööstuse ettevõte AS Textuur otsib keevitaja oskustega
mehaanikut. CV saata textuur@textuur.ee
või helistada 525 1257.
Arvutite, nutiseadmete ja mobiiltelefonide remont Karksi-Nuias. www.elevil.
ee, leho@egolex.ee, telefon 503 2244.
Töökoda asub Rahumäe 2a 3. korrus.
Helista ette!

EELK Peetri
koguduse teated

Pehme mööbli parandus.
Viljandi, Lossi 40, tel 553 3058.

7. veebruaril kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
vestlusring.

Müüa tumekollase sisu, väga hea maitse
ja kvaliteediga söögikartulit. Saadaval
ka väiksem kanamunasuurune fraktsioon
(sobib ka seemneks). Sordid „Birgit“,
„Gala“ ja „Merlot“. Lisainfo tel 510
1491 või Piiri talus Lilli tee 12.

21. veebruaril kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
vestlusring.

Vaade Tiigi tänavale Põllu tänavalt 1950ndatel aastatel. Vasakul näha linnahaigla
ja tuletõrjetiik vee võtmiseks.
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Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja tema vanemaid

Koosoleku kutse
Laupäeval, 27. veebruaril kell 11
toimub Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsi üldkoosolek seltsi majas Viljandi mnt 2a.
Kavas:
1. Meeldivad üllatused
2. Sõnavõtud eelmise juhatuse liikmetelt
3. Uue juhatuse valimine
Liikmetel osavõtt kohustuslik!

Karksi-Nuia		
Lilli			
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Kõvaküla			
Karksi-Nuia		
Hirmuküla		
Polli			
Oti			
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		

Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus, piht) tel 521
2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.
ee.

EAÕK Karksi-Nuia
kirikus
14. veebruaril kell 11.00 Jumalik liturgia. Külalisena Tartu piiskop Eelija.

Karksi valla kultuurikeskuses
6. veebruaril kell 10.00–11.30

Müüa toidukartulit. Tel 516 5187.

Müüa küttepuud ja -klotsid.
Info tel 514 9877.
Ostan põllu- ja metsamaad.
Tel 513 3302.

On alanud
registreerimine
27. veebruaril algavale

NOORJAHIMEESTE
KURSUSELE

Info tel 520 9224
või
jahindus@vjl.ee
Lisainfo kodulehel
www.vjl.ee

rahvusliku motiiviga tuunikate, pluuside, retuuside, pükste, kardiganide

SÕBRAKUU OSTUPÄEV!

MÜÜGIL UUED MUDELID!
Tiigi tn 2 maja ehitus aastal 1972. Tagaplaanil linnahaigla õuepoolne vaade.
Paremal nurgas tuletõrjeühingu Nuia komando vana pritsikuur, mis lammutati
1975. aastal.
Foto: Margus Mõisavald

Tooteinfo: www.ethel.ee.
Lisaks värvilised sukkpüksid suurus 2–6 (5 €), bambusest retuusid
(8–10), aluspesu (2–3 €).

Mälestame jäädavalt
lahkunut ja avaldame
kaastunnet omastele
JAAK EELMAA
17.06.1944–28.12.2015
Karksi
ELFRIEDE KUNGLA
30.07.1925–31.12.2015
Karksi-Nuia
EDGAR SARV
10.02.1926–9.01.2016
Allaste
EHA KARTAU
03.09.1935–12.01.2016
Karksi-Nuia
SALME ANNUS
01.11.1920–14.01.2016
Muri

1. oktoober 2015. Tiigi tänav, mis igati õigustas oma nime, renoveeriti 2014.
aastal.

KARKSI VALLA INFOLEHT. Karksi-Nuia Postkontor, 69102.
Toimetus: Mare Torim (toimetaja, tel 435 5526, e-post mare.torim@karksi.ee), Heiki Arro, Inge Dobrus, Erika
Krjutškova, Olav Renno ja Katrin Johanson.
Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar. Trükk: AS Pajo.

