Las vana aasta minna, et uus saas tulla!
Vallavanempana om miul ega aaste kaits tähtsempet üles astmist rahva
ehen. Üits om vabariigi aastapäeval, ku
pea kõne isamaale ja tõine valla jõulu
aigu, kun kõnele rohkemp sellest, kuis
mede vallal möödunu aasta lännu om.
Kuna mia ole mulk ja rahvaloenduse
aigu loeti mulgi keele oskajaid kokku
raasike alla kümne tuhande, püüa seekõrd teta seda mede oma mulgi keelen. Kultuuriministeerium om järgmise
aaste kuuluten pärimuskultuuri aastas,
päälkirjage „Pärijata pole pärandit“,
et tääduste ja mõteste kultuuripärandit
laiempele rahve ulkile ja eriti noorte sehen. Kui mia mõni aig tagasi oma edimese kõne mulgi keelen pidasi, avasti, et miul om kuklan kuskil tu mulgi
murde põhimõtte ja kõla olemen, kuigi
mea pole mulgi keelt tundigi õpnu. Aga
ku mõtelde selle pääle, et ku mede latse tahas ka umbes miu vanuselt edimest
kõrda mulgi keelen kõnelde, siis mede
pärast, kes me es kõnele mulgi keelen,
es ole nema enam selles võimelise. Seetõttu peas me kik, kes vähegi oskave
mulgi keelen kõnelde, seda kasuteme,
et tuu täädmine ja oskus mede lastele
edasi saas antu ja na seda vajadusen
kasute saas. Ehk siis, et pärandil oles
pärijaid.

Nüüd aga siis valla tegemiste manu.
Algatuses tule kohe ütelde, et täitsa ää
aasta om ollu. Raha ei ole karmanist otsa
saanu, tulumassu om võrrelden eelmise
aastege viie rotsendipügale võrra rohkemp tullu ja tõus om ollu järjest katel
aastal pääle masu. Samas om parimpe,
2008. aaste tulemuseni vaja veel viiendiku jagu kasude. Kige suuremp ää miil
om sel kevade valmis saanu staadioni
üle. Läits palju masme küll ja mõni om
arvanu, et kas iki om Nuian sääst uhket
staadioni vaja. Aga nüüd kik, kes uut
staadiuni katsnu om, kiidave ja edimene
suurvõistlus, Heitealade Balti mats, om
ka ilusti peetu. Tõne spordirajatis, Sokaoru terviserada, sai ka sel aastel saepuru katte ja üte koma nelja kilumeetri
pikkuselt valgustet, et kel staadion suusatamises liiga lame tundu, saas uhkempet sõitu Sokaorun teta.
Ega aaste iseloomustamises või vällä tuua ulga numreid. Mööduvat aastet
iseloomusteve: omavalitsuste võimekuse indeksi järge olime teiste omavalitsuste sehen 65. kotusel. Rahvaloendajad lugesi meid siin vallan kokku 3212.
Selgitasid välla, et mede vallan om 100
sünnituseas naise kohta 126 sama vana
meest. Elanike keskmise vanuse poolest
jäime maakonnan alla ainult Mõisakü-

Vaadates tagasi lõppevale aastale

lale. Kige vanemp inimene sai vallan
mõni päe tagasi 102 aastases. Latsi om
sündünu 26 ja uutele avarustele on suundunu 42 inimest. Veetorusi oma maasse see aaste kaevatu 3,4 kilumeetrit ja
kanalisatsiooni kilumeetri jagu vähemp.
Valla kassast käis aaste joosul läbi
3,5 miljonit eurot. Karksi-Nuian avati
kaits uut kõrtsi. Äripäeva Viljandimaa
edukamate nimekirjan olli kuus mede
mail tegutsevat ettevõtet. Vabatahtlike
ühenduse om ulga rojekte tennu ja kaits
külävanempet om tagasi oma ametisse
valitu külarahva puult.
Numre numrites, neid om alati ollu
ja nendege om saanu iki üht ja teist asja
seletet. Kige tähtsamp om aga sii, kuis
egaüits meist ise oma eluge rahul om.
Kui me kik tunneme, et Karksin om ää
elade, sis paiste sii ka vällapoole. Me
ise tunneme uhkust, et oleme mulgi ja
elame Mulgimaal. Sii om pallu tähtsam
kui ne numre, mis egat aastet iseloomusteve.
Mida soovi uuelt aastelt? Et me julges uniste, eesmärke sääde ja neid ka
sis täitä! Esialgu natuke mulgi kiilt ja
ütteoidmist!
Soovin teile kigele tegusat uut aastet!
Arvo Maling
vallavanem
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Jõulude ajal saame silmaga mõõta, kui palju on kuusepuu aastaga kasvanud.

Sokaoru terviserada on valgustatud!
Foto: Kalmer Märtson

Foto: Urmas Suurpuu

Ehitustöö Karksis.
2012. aasta on AS Iivakivi jaoks olnud
eriline. Olulisem märksõna lõppeval
aastal on kindlasti Karksi-Nuias, Karksis
ja Pollis Euroopa Liidu kaasrahastamise toel läbiviidav vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhastite ehitus.
Kuigi esialgu tundus, et ehituse algus
ei saanud hoogu üles, siis tänaseks on
ehitaja teinud head tööd ning valmis on
saanud enamik rajatavatest vee- ja kanalisatsioonitorustikest Karksi-Nuias ning
käib vilgas tegevus kahe reoveepumpla
paigalduse osas. Alates jõulukuu eelviimasest nädalast on trasside ehitus laienenud Karksi ja Polli külla ning jätkub uuel
aastal hooga edasi kuni valmimiseni.
Mõistagi tõi ehitustegevus kaasa ajutisi
ebameeldivusi igapäevases elukorralduses. Seetõttu tahan tänada Karksi-Nuia
elanikkonda, kes on talunud tekkinud
tagasilööke ja olnud igati mõistvad, kui
planeeritud veekatkestused ja teesulgemised ei ole läinud alati plaanidekohaselt. Keerukaid hetki pidi üle elama ka
ehitaja ning nii toimus oodatust kauem
ehitustöö Rahumäe tänaval, kus põhjavesi koos vesiliivaga valmistas tõsist
peavalu. Lahendust otsime veel Aia ja
Kivi tänava ühendustorustike vahetusele. Oleme siiski optimistlikud teadmises,

et teeme neid töid parema ja turvalisema
homse nimel. Ehituse käigus paratamatult kahju saanud aladel – haljasaladel,
kruntidel ja tänavatel, algavad taastamistööd 2013. aasta kevadel. Kogu projekti
valmimine saab lõppakordi järgmise aasta septembris, mil toimub ehituse pidulik lindilõikamine. Tänan Karksi Vallavalitsust ja Vallavolikogu, kes hoolimata
pingelisest eelarvest leidsid võimaluse
aidata vee-ettevõtjal rahastada omaosalust antud veeprojektis.
Mida toob aga uus aasta Iivakivi
klientidele? Kindlasti seda, et teeme
jõupingutusi teeninduskultuuri tõstmiseks, et tagada klientide rahulolu,
rahalisi võimalusi arvestades investeerime vee- ja heitveetorustikesse, mis
käesolevast europrojektist välja jäid.
Otsime võimalusi parandada töötajate
töökeskkonda ning teeme investeeringuid nii inimkapitali kui tehnoloogiasse, laiendame oma kliendibaasi kui ka
tegevuspiirkonda.
Ja lõpetuseks: „Kõige parem kink ümber iga jõulupuu on õnnelik perekond,
mis hoiab üksteist.“ (Burton Hills)
Rahulikku ja tujuküllast aastavahetust
kõigile!
Urmas Suurpuu

Sokaoru suusarajal saab iga spordisõber valida oma tehnika ja tempo.
Sokaoru suusarada on rajatud 1960.
aastate alguses ning pakkus kuni 1995.
aastani Karksi valla elanikele vabaajaveetmise- ja sportimisvõimalusi. Maareformi käigus tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ning seetõttu katkesid
sportimisvõimalused.
Karksi vallas on terviseedendamist
läbi aegade peetud väga oluliseks
valdkonnaks. Sihikindla töö tulemusena on suurenenud inimeste arv, kes
väärtustavad oma tervist ja tegutsevad
aktiivselt enda ning ümbruskonna tervisepotentsiaali parandamisel. 2011.
aasta juunis eraldas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

MAK 3.2 meetmest „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus“ Karksi-Nuia Rattaklubi kolmandale projektile „Sokaoru terviseraja
1,3 km rajaosa valgustuse rajamine“
toetust summas 42 550 eurot. Projekti
kogumaksumus oli 47 277,42 eurot,
millest Karksi valla omafinantseering
oli 4727,74 eurot.
1,3 km suusaraja valgustust on võimalik sisse ja välja lülitada kell 16.00–
22.00 stardi- ja finišipaigast ning VanaAbja tee ning paisjärve äärde jääva
parkla esimese valgustusposti juurest.
Sokaoru terviserada on 5 kilomeetri
pikkune ja liigendatud lühemateks 0,8

km, 2 km, 3 km ja valgustatud 1,3 km
radadeks.
Karksi vald tänab Karksi-Nuia Rattaklubi ja maaomanikke Meelis Rulli,
Marko Sootsi, Heiki ja Ants Arrot, Enn
Villot ning aktsiaseltsi Iivakivi, kes
andsid oma panuse ja nõusoleku Sokaoru terviseraja taastamisel.
Soovime kõigile Karksi valla elanikele aktiivset terviseraja aastaringset
kasutamist!
Dmitri Orav
spetsialist-projektijuht
Andi Sõmmer
MTÜ Karksi-Nuia Rattaklubi
juhatuse liige
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Kaks pilku Karksi vallale
Lõppev aasta on meie vallas olnud sündmusterohke. Üks pöördepunkt või
siis hoopiski vahefiniš oli volikogu esimehe vahetumine. Nüüd, kaheksa kuud
hiljem heidame nii endise kui praeguse esimehega pilgu tagasi, et vaagida selle
ametiga kaasas käivaid rõõme ja muresid ning valla hetkeseisu.
Karksi valla volikogu esimees Leo
Liiber, kas võtsite nimetatud kohustused üle kerge südamega?
Võtsin koha vastu kerge südamega,
sest teadsin, et mul ei tule lahendada
nii raskeid küsimusi kui kunagi Karksi-Nuia linnavolikogu esimehena. Toona vedasin linnapoolset vankrit vallaga
ühinemisel ja tegin koostööd kahe väga
emotsionaalse volikogu liikme Olev

KARKSI
VALLAVOLIKOGUS

Aasna ja Lembit Sootsiga. Teised linnavolikogu liikmed olid vastu või kõhklesid. Täna ei ole paljudel meeleski see 13
aasta tagune aeg, mis vääriks raamatut.
Ehk kunagi kirjutangi. Mõnel inimesel
tuleks lugedes kõvasti punastada ja nii
mõnigi asi saaks selgemaks.
Teine tulisem küsimus oli kortermajade kütmine. Käisime toonase linnapea
Mati Ilissoniga Tallinnas Eesti Gaasis

Karksi
Vallavalitsuses

seks Univere külas.
• Anti välja kasutusload OÜ Puidukoda omandis olevatele ehitistele Ladu 1,
Ladu 2 ja Ladu 3 ning laiendatud ehitisele Tootmishoone 1 Puidukoja kinnistul Karksi külas.
• Eraldati Karksi-Nuia Muusikakooli
Sihtasutusele 1850 eurot Karksi-Nuia
Muusikakooli hoone siseruumide renoveerimise finantseerimiseks.
• Kinnitati 2013. aastaks õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused
kuus ühe õpilase kohta järgmiselt: August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis
96 eurot, Karksi-Nuia Muusikakoolis
132 eurot, Karksi-Nuia Spordikoolis
54 eurot. Karksi-Nuia Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse
kohta kuus kinnitati 209 eurot. Polli
Hooldekodu koha arvestuslikuks maksumuseks 2013. aastaks kinnitati 486
eurot kuus.

3. detsembri istungil
Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer, Arne
Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Väljastati ehitusluba Karksi-Nuia Rattaklubile rajatise „Sokaoru terviseraja
1,3 km rajaosa valgustus“ püstitami-

17. detsembri istungil
Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer, Arne
Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Arutati I lugemisel Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
ja liitumise eeskirja ning reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.
• Otsustati muuta teede talihoolduse
lepingutes tööde maksumust seoses diiselkütte hinna kallinemisega.
• Tunnistati edukaks Mellini OÜ poolt
esitatud pakkumine maksumusega 528
eurot Ainja krossirajal asuva kasvava
metsa raieõiguse võõrandamiseks.
• Määrati toimetulekutoetus 29 taotlejale kokku summas 4017,65 eurot ja
ühekordne sotsiaaltoetus 18 abivajajale
kokku summas 2134 eurot. Lasteaia toidutoetus määrati kolmeks kuuks kaheksale Karksi-Nuia lasteaias käivale lapsele ja
õppekäigu toetus määrati viiele noorele.
Huvitegevuse toetus eraldati 4 õppurile.
• Anti välja kasutusluba rajatisele „Jõeääre eramu liitumisühendus“ Morna külas ja Saare kinnistul külamaja rekonstrueeritud katusele Tuhalaane külas.
• Otsustati pikendada Bestway Grupp
OÜga sõlmitud üürilepingut Rahumäe
2a III korrusel asuva äriruumi nr 52
suurusega 22,6 m² kasutamiseks kuni
31. detsembrini 2013. a.
• Otsustati sõlmida Kaitseliidu Sakala
malevaga üürileping Rahumäe 2a III
korrusel asuvate äriruumide nr 50 ja
51 kasutamiseks kuni 31. detsembrini
2017. a.
• Moodustati Lilli Külamaja nõukogu
ja nimetati liikmeteks Alli Laande, Eha
Lullo, Liia Oidemaa, Kalju Raba ja
Merike Soovik.
• Moodustati Lilli külavanema valimiste läbiviimiseks 17. jaanuaril 2013.
a hääletamiskomisjon koosseisus Inge
Dobrus, Elerin Öövel ja Hillevi-Kärt
Muska ning Karksi külavanema valimiste läbiviimiseks 30. jaanuaril 2013.
a hääletamiskomisjon koosseisus Inge
Dobrus, Elerin Öövel, Tea Saaremägi.
Kinnitati Tuhalaane külavanemaks Enn
Sarv ning Muri, Suuga ja Morna külavanemaks Leili Nael.
• Kinnitati Eneli Põder Karksi-Nuia
Noortekeskuse juhatajaks 2. jaanuarist
2013. a.

12. detsembri istungil
Võtsid osa: Hendrik Agur, Katrin Kivistik, Liidia Klaas, Harri Kunimägi, Alli
Laande, Laili Lamp, Leo Liiber, Heino Luik, Maire Sala, Enn Sarv, Tarmo
Simson ja vallavanem Arvo Maling.
Puudusid: Andre Aavastik, Indrek Palu,
Olavi Pilk, Raimo Sarv.
• Kehtestati toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärad.
• Võeti vastu Karksi valla spordi- ja
kultuuripreemiate ning aasta noore
preemia määramise kord.
• Arutati I lugemisel Karksi valla 2013.
aasta eelarve eelnõud ja töötasustamise
aluseid.

26. novembri istungil
Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Arne Tae ja vallasekretär Inge Dobrus,
puudusid Urmas Suurpuu ja Andi Sõmmer.
• Eraldati reservfondist 200 eurot
Karksi Vallahooldusele vaheseina ehitamiseks Karksi-Nuia Tulekaitse Seltsi
poolt kasutatavasse AS Iivakivile kuuluvasse garaaži.
• Moodustati aastainventuuride läbiviimiseks Karksi Vallavalitsuses ja
vallavalitsuse hallatavates asutustes komisjon järgmises koosseisus: esimees
– Urmas Suurpuu ning liikmed Eha
Vene ja Tõnis Laurik. Aastainventuurid
vallavalitsuses ja hallatavates asutustes
otsustati läbi viia 4.–17. detsembrini
seisuga 01.12.2012.
• Määrati projekteerimistingimused
rajatise „Nuia-35/15 kV alajaama rekonstrueerimine 110/15 kV alajaamaks,
Nuia-Mõisaküla 35 kV õhuliini osaline
rekonstrueerimine 2-ahelaga 110 kV
õhuliiniks, Abja ja Nuia vahelise 35 kV
õhuliini demonteerimine ja allesjääva
osa ankurdamine“ ehitusprojekti koostamiseks Kõvaküla külas.
• Anti kirjalik nõusolek kuuri püstitamiseks ja väljastada ehitusluba elamu
laiendamiseks ning majandushoone
osaliseks lammutamiseks Unditare kinnistul Sudiste külas.
• Anti kasutusluba rajatisele „ELA 051
valguskaablitrass“ Tuhalaane külas ja
kiriku rekonstrueeritud tehnosüsteemidele Lossi tn 6 kinnistul Karksi-Nuias.
Määrati Karksi-Nuias munitsipaalomandisse taotletava tänava teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 161 m2 ja kohaaadressiks Rahumäe põik tänav, Karksi-Nuia.
• Anti nõusolek Karksi-Nuias Piiri tn
55 kinnistu ääres kasvava torkava kuuse
mahavõtmiseks.
• Eraldati Karksi Kultuuriseltsile 100
eurot projekti „Ümarlaud ja seltsitegevus“ kaasfinantseerimiseks.

gaasiga kütmise osas läbirääkimisi pidamas.
Olen olnud mitme komisjoni eesotsas. Hariduskomisjoni juhtides toimus
koolide liitmine ja alustati aruteludega
uue lasteaia ehitamisest. Spordikomisjoni vedades oli vald edukam kui kunagi
varem nii Sakala kui vabariigi valdade
mängudel. On olnud aastaid, kus olen
kaasa löönud samal ajal volikogu kolmes komisjonis korraga. See on kogemus, mida ei ole ühelgi tänasel volikogu liikmel. Heino Luigel on küll enam
aastaid kogunenud volikogu esimehena,
aga komisjoni töös on minul kogemusi
rohkem. Eeltoodu ongi põhjendus, miks
võtsin koha vastu kerge südamega.
Kindlasti tundsin ennast julgemalt
teades, et vallavanem Arvo Maling on
võimekas vallavanem ning minu volikogu paberimajandusel hoiab silma
peal vallasekretär Inge Dobrus. Vallaametnikud oskavad volikogu eelnõusid
ette valmistada ja vallavalitsus on olnud
stabiilne. Valla allasutused on töötanud
rahulikus rütmis. Kogemused ja kindlustunne olid otsustamise hetkel määravad.
Mis on praegu volikogu töös kõige
energiat nõudvam?
Praegu on kõige tüütum, kui enne pühi
ja aasta lõpus kutsutakse maakonna
planeeringu arutelule või maakonna turismikorraldajad tahavad oma tööst aru
anda. Seda loetelu võiks pikalt jätkata.
Milleks kuhjata selliseid üritusi aasta
lõppu? Ilmselt on tegu mõtlematusega
ja mugavusega: lihtne on saata kutse
volikogu esimehele ja vallavanemale.
Sellega tagatakse kindel seltskond üritusele. Või ehk aetakse korraldajate poolt
sirgeks oma eelarve viimaseid sente?
Kohapeal toimetades nõuab palju
energiat see, kui tuletada igas volikogus meelde: teeme paberid korda, iga
komisjon peab seaduse järgi vähemalt
kord kolme kuu jooksul kokku tulema
ja nii edasi. Parema meelega kasutaksin oma energiat uue eelarve arutelul.
Ütlen kohe, et uue aasta eelarve on
võimalustevaene ja raha tuleb lugeda.
Mõned energiat vajavad küsimused sain
päranduseks eelmiselt volikogu esimehelt: priitahtlike pritsumeeste olukord,
Muri küla tee vaidlused, lossimäed,
niitmine jne. Hinge närib küsimus, mis
saab tänavatest ning teedest peale veeja kanalisatsioonitööde lõppu? Aga ma
ei kurda, mõne küsimuse lahendamine
võibki raskem olla.
Kas on plaanis muutusi volikogu ja
selle komisjonide töös?
Olen viinud sisse paar muudatust,
mida varem volikogu töö ajaloos ei ole
kasutatud. Kui asi toimib, siis miks mitte neid tulevikus valla põhimäärusesse
kirjutada.
Oleme nüüd praktiseerinud, et kui
kahe volikogu vahel on toimunud mõne
komisjoni istung, siis selle esimees tutvustab lühidalt arutelul olnud teemasid.
Info vahetamise mõttes on see kasulik.
Teised volikogu liikmed saavad otseallikast teada, mis oli oluline ning nii
jõuab küsimus kiiresti ka valitsuseni,
sest volikogu istungil viibivad tavaliselt
vallavanem, vallasekretär ning paljud
ametnikud. Teine muudatus on vaba
mikrofon. See seisneb selles, et kui
volikogu liige tõstatab tänasel istungil
mõne olulise vallaelu puudutava küsimuse, siis järgmisel volikogul peaks ta
saama vastuse. See on katse tuua võimu rahvale lähemale. Tööd uue aasta
alguses jätkub ning 1. aprilliks on vaja
teha rida muudatusi seoses uue ATSiga
(avaliku teenistuse seadus).
Millised valla arengud või käimasolevad protsessid nõuavad teie hinnangul kõige enam toetust?
Toetust nõuab kindlasti gümnaasium.
Kui see kaob, siis inimestest valla tühjaks jooksmine kiireneb. Ma ei nooguta kaasa mõttele, et riigigümnaasiumi
loomisega Viljandisse saab meil olema
tugev põhikool. No ei tule seda tugevat

põhikooli ja parimaid õpetajaid. Loosung, et oleme Abjale konkurent ja vastupidi, on kunstlikult ülesse upitatud.
Kui Abjas pannakse kool kinni, siis
abjakad Nuia küll ei tule ja vastupidi.
Meie koolis on läbi aegade olnud tublid
õpilased ja õpetajad. Liigun koolimajas
oma igapäevaste tööülesannete tõttu ja
veendun selles alatasa. Kodanikupäeval oli meeldiv üllatus kohtuda kolonel
Aarne Ermusega, kellele olen ka omal
ajal tunde andnud. Tegu on mehega,
kes on Eesti Vabariigi kaitseväe üks
alustalasid ja ülesehitaja, Kuperjanovi pataljoni rajaja ning täna Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste ülem. Tublisid kooli lõpetajaid jätkub ja see näitab, et meie valla koolist on võimalik
saada korralik haridus.
Haridus oli esimesel kohal valimisliidu „Koostöö“ valimislubadustes ja
sellest tuleb kinni pidada. Seisan nende
väärtuste eest ka tulevikus.
Kas mõne algatuse peaks ka ooterežiimile või sootuks seisma panema?
Panen kindlasti kalevi alla valdade
liitmise praegu välja pakutud kujul.
Regionaalminister Kiislerile ütlen, et
Karksi vald on tänaseks kihelkondade
Eesti ära teinud ja edasi pooldan rahulikumat loomulikku arengut. Ühinemist
ei tohiks otsustada parteide tagatoad.
Minister Seeder tegi minule selle otsuse
langetamise kergemaks, kui vastas ausalt minu küsimusele, et mida võidab
vallakodanik ühinemisest, et ei midagi.
Kui valdade tulubaasid saab korda, alles siis võib rääkida liitumisest. Oleme
palju ehitanud ja unustanud inimesed,
kes saavad vallast palka. Selles küsimuses on viimane aeg pöörata nägu oma
rahva poole. Ei ole normaalne, et teed
kogu päeva tööd ja saad miinimumi lähedast palka ning pensionifondi ei tiksu
täiskoefitsienti. Hästi mineval riigil ja
rikkal vallal peaks häbi olema.
Kas olete nende kuude jooksul sellel
ametikohal saanud mõne huvitava
õppetunni või hea kogemuse võrra
rikkamaks?
Sain hea kogemuse kui Riigikontroll tahtis mullegi otsa ette panna silti
„korruptant“. Keeruline sõna tuli välja
ja kas sai ka kõigile arusaadavalt. Olen
püüdlikult ja õigeaegselt täitnud vastavasisulisi nõutud pabereid. Mina ei ole
leidnud kohta, kuhu tulnuks märkida,
et kuulun kergejõustiku seltsi „Sakala“
juhatusse. Paljud meie sportlased kuuluvad selle ridadesse, sest muidu oleks
raske võistlustele pääseda. Meie sportlaste eest on selts tasunud litsentsitasud
ja võistlussõitude kulud. Parimad on
saanud varustust. Selts on korraldanud
treenerite ja kohtunike koolitusi.
Märkusi said paljud volikogu liikmed. Selge on see, et volikogus ei tohiks ajada isiklikke asju ja iga volikogu
liige peab jälgima, et tema tegevus ja
toimingud oleks nähtavad. Olen arvamusel, et seadused on täitmiseks.
Mis on meie suurim rõõm ja võimalus?
Mis siis teeb rinna rõõmsaks? Esmalt
muidugi ettevõtjad ja inimesed, kes on
andnud suure panuse valla arengusse.
Meeldiv on olnud koostöö Enn Kinnase,
Laili Lambi, Toivo Kõssi, Argo Jõgi,
Pjotr Krjutškoviga. Kõiki üles lugeda ei
jõua. Tooksin näite jaanijooksust, mida
igal aastal toetab 20–30 ettevõtjat. Aeg
oleks miskit moodi neid tublisid inimesi
tunnustada ja tänada. Leian, et paljud
ettevõtjad väärivad vähemalt valla teenetemärki. Teise näite tooksin väikeettevõtlusest ja seltsidest. Mõelgem,
kuidas saavad meil üheaegselt töötada
mitu juuksurit ja lillemüüjat. Mõnes
külas on mitu toimivat seltsi ja MTÜd,
motomehed ei mahu ühte klubisse ära.
Tahan öelda, et tegijaid jätkub ja see
näitab, et raha liigub. Külavanemad on
meil tublid, tehes sealjuures oma tööd
tasuta. Samuti on töötasust loobunud
paljud volikogu liikmed ja ka mina.
Vabatahtlikke tegijaid on veel teisigi.

Leo Liiber.
Hindan kõrgelt meie pritsumehi, kes
aasta lõpul tõid Soomest ettevõtjate ja
eraisikute kogutud rahaga kaks tuletõrjeautot. Renoveeritud staadioni on
ettevõtjad aidanud täiendada inventariga. Ettevõtluse areng on valla arengu
põhialus.
Jaak Kõdar ja Nava talu on omaette nähtus Lillis. Tuhalaanest on kujunenud muusikute kants. Kai Kannistu
kultuurikeskuse rahvaga korraldab alati
midagi põnevat. Meil on korras ujula
(sama suur kui Viljandis), kergliiklusega tee, korras tervise- ja suusarajad.
Kõik, millest ma rääkisin, teebki ühest
vallast korraliku valla. See on kohaliku omavalitsuse tugevus ja kindlasti ka
võimalus. Kui volikogu tasandit vaadata, siis võiksid oma võimalust rohkem
ära kasutada komisjonid.
Kas kandideerite 2013. aasta valimistel?
Ikka kandideerin. Kuna ma ei ole
ühegi partei liige ega ole kunagi ka
ühegi partei ridadesse kuulunud, siis
mulle sobiks valimisliit „Koostöö“, juhul kui see jätkab. Ei pea vähemalt partei tagatubade käske kuulama. Parteide
rahastamist ja nende nimekirjadega
vangerdamist tuleks valimistel piirata.
Valimisliidud peavad kõik valimistega
seotud kulud ise katma. Miks ei võiks
seda teha parteidki?
Milliseks kujuneb teie aastavahetus?
Aasta lõpp on töine ja see töö ei ole
volikoguga küll seotud. Kui teised pidu
peavad, siis mina pean „vaatleja“ ametit. Mul on selleks oma traditsioon, sest
peole tulen ma alati punases mantlis
paruka ja valge habemega. Tavaliselt
jagan pakke ja küsin salme – seda juba
41 aastat. Mõni peab mind kindlasti
hullumeelseks. Olen jällegi leidnud vahel ennast mõtlemast, et milleks? Noorem poeg ütles mulle hiljuti: „Paps, ära
ennast kinni tõmba.“ Parimad pühad ja
aastavahetus on see, kui saab rahulikult
kalmistul küünlad süüdatud ja mõlemad
pojad leiavad aega koju tulla. Nüüd on
muidugi lapselapsed, keda kõige rohkem ootan. Äkki külmetab veekogudele
korraliku kaane ning saab Peipsil või
merel kalal ära käia. Loodan, et lehelugejalgi mööduvad pühad rahulikult ning
uuel aastal täituvad kõik tema soovid ja
unistused.
Karksi valla volikogu liige Hendrik
Agur, kas nüüd distantsilt tagasi vaadates tunnete, et toimisite esimehe
kohalt taandudes õigesti?
Aprillikuu Karksi Sõnas avaldasin artikli „Hobuste vahetus õnneliku elu nimel
– samm tagasi ja kaks edasi“. Nendele
küsimustele vastama hakates lugesin toonase loo uuesti läbi. Seal ma põhjendasin
oma tagasiastumist ja olen ka täna täpselt
samadel seisukohtadel. Kokkuvõttes ja
meenutades, astusin tagasi sellepärast,
et minu vaated ja arusaamad vallajuhtimisele muutusid ega ühtinud vallavanemaga ja enamusega valimisliidust, kellega koos olin kandideerinud. Käisin läbi
kõik demokraatlikud võimalused, et oma
seisukohti tutvustada ja veenda inimesi
muutma mõtteviisi. Paraku kulunuks sel-
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Kaks pilku Karksi vallale
leks, et neid seisukohti piisavalt arutada,
kaaluda ja valla otsustajate enamik ühe
mütsi alla saada, palju enam energiat ja
peamine – aega. Seda mul ei jätkunud.
Raske oli ka leida motivatsiooni tugevalt juurdunud arusaamade muutmiseks.
Suhteliselt üksinda pole ju mõtet pead
vastu lauda taguda. Liiatigi tulebki austada enamuse arvamust.
Peamiselt on jutt valdade liitmisest ja
minu arusaamast, et väikesed omaette
ja kahaneva rahvaarvuga väikevallad
ei ole jätkusuutlikud ning otsida tuleks
võimalusi liitumiseks.
Korraldasin volikogu kohtumisi kahe
ministriga (regionaalminister ja põllumajandusminister), kes mõlemad muide
kannavad just sama ideed. Aruteludel
oli isegi jumet, kuid kui vallas kaasjuhid näitavad kogu temaatikale väga
selgelt vastumeelsust, lausa punast tuld,
siis ei ole mõtet ju võidelda. Seda enam,
et tõepoolest valimiseelses platvormis
liitumistemaatikat ei puudutatud. Tunnetasin selle ära juba enne eelmisi valimisi. Seega on liitumistemaatikaga aus
ja õiglane minna uutele valimistele, kus
rahvas otsustabki ülesseatud platvormi
järgi, kelle ideid toetatakse.
Kas midagi on kripeldama jäänud:
mõni eesmärk, millest oli kahju loobuda või mõni selgeks rääkimata jutt,
tegemata avaldus?
Tõsi. Kripeldama on jäänud see
– õieti on see tõdemus – inimesed on
muutuste suhtes konservatiivsed. Võibolla on see maamehelik alalhoidlikkus.
Ehk ongi see hea? Kohati tundub, et
kartus mugavustsoonist väljumise ees
on niivõrd võimas, et see varjutab pinnase uute ideede tärkamiseks ja elluviimiseks. Kui asi on ainult eelmainitud
kartuses, on see inimlikult mõistetav.
Kui aga seal taga on omakasu, soov
kindlustada jätkuvalt isiklikku soodsat
positsiooni otsustajana ja heaolu, on see
taunitav ja kogukonnale kahjulik.
Mis puutub rääkimata juttu, siis olgu,
räägin selle ära. Veebruaris, kui üleriigiliselt arutleti haridusreformi üle, oli
see kuum teema ka Viljandimaal ning
VOL (Viljandimaa Omavalitsuste Liidu) liikmete vahel toimus tihe kirjavahetus, kus paluti avaldada arvamust ja
redigeerida dokumenti liidu ettepanekutega haridusministeeriumile saatmiseks.
Avaldasin arvamust, et Viljandimaal on
liiga palju gümnaasiumeid ning juhtisin
vallajuhtide tähelepanu sellele, et kaheldava väärtusega gümnaasiumi iga hinna
eest oma vallas pidamine pole õigustatud. Tänane päev näitab ju selgelt, et
gümnaasiumid Viljandimaalt kaovad,
jäävad vaid mõned. Ma ei välista, et
üheks jääjaks on AKG. Kui ma ei oleks
ise koolijuht, kui ma ei näeks suures
pildis seda minnalaskmist ja vegeteerimist, mis hariduselus toimub, ei võtaks
ma sel teemal sõna. Paraku ma näen ja
julgen arvata, et seoses oma igapäevaste
ülesannetega isegi rohkem kui toona.
Saatsin tänavu 2. märtsil VOLi juhtidele alljärgneva kirja. (Karksi Sõna
avaldab kirja kärbitult – toim.)
„/…/ Pöördun Teie poole mõtteavaldusega, mis kätkeb endas (minu arvates) vajadust väikeste omavalitsuste ja
omavalitsusjuhtide haridusparadigma
muutmiseks. /…/ Minu positsioon selliseks mõtteavalduseks võib tekitada
kahetist suhtumist: ühelt poolt eduka ja
ajaloolise Tallinna kooli juhina ja teisalt
Lõuna-Viljandimaa ühe valla volikogu esimehena. Selliselt, teatud määral
kahestunult oma igapäevaseid töiseid
ja ühiskondlikke toimetusi ka teen ja
mõtlen. Tallinnas on käivitumas ulatuslik koolivõrgu ümberkorraldamine.
Osalen ka sealses töögrupis ning usun,
et kui poliitilist tahet ja julgust jagub,
võib ka tulemus hea saada. /…/ Nõrgad
gümnaasiumid tuleks kujundada ümber
põhikoolideks, vajadusel luua juurde
põhi- ja algkoole inimeste elukohtade
lähedusse ning gümnaasiumid kontsentreerida kesklinna. /…/ Need toimiks

nii puhaste gümnaasiumidena kui ka nn
G12 torukoolidena, kuid „seenekujuliselt“: allpool vähem paralleele, gümnaasiumiosas kuni kuus. Nõnda saab nii
rahalist, kui inimressurssi praeguste küsitava väärtusega gümnaasiumide asemel suunata tugevate põhikoolide arendamisse ja ülesehitamisse. /…/ Väidan,
et peamine probleem on põhikoolide
ebaühtlane tase, mille tulemusel on edasijõudlus ja motivatsioon gümnaasiumiosas nõrk. Leian, et omavalitsusjuhtidel
tuleks hakata mõistma, et iga hinna eest
gümnaasiumi ülalpidamine oma vallas
on kahe teraga mõõk. /…/ Palun püüdke
teadvustada ausalt, miks me igaüks vallajuhina seda nii väga soovime? Pakun
välja oletatavad vallajuhi hüpoteesid:
gümnaasiumiõpilasel on lähedal koolis
käia; gümnaasiumi pidamine vallas kui
töötajate töökohtadega kindlustamine;
gümnaasiumi tegutsemine lisab vallale,
vallajuhtidele, kohalikele elanikele ja
vallakeskusele tunnetuslikult prestiiži ja
auväärsust – tõstab mainet.
Aga kui väikeses vallas väikese gümnaasiumi ülalpidamise hind on järgmine:
gümnaasiumi lõpetajad ei ole saanud õppida arendavas ja motiveerivas keskkonnas, sest õpetajate kvaliteet ja pakutavad
võimalused ei ole konkurentsivõimelised; kooli õppekasvatustöö tulemused on
viletsad ning lõpetajad ei ole saanud jätkata õpinguid kõrgkoolides; gümnaasiumilõpetaja teadmised on kesised ja nad
ei saa alustada täisväärtuslikku õnnelikku iseseisvat elu võrreldes nendega, kes
on lõpetanud paremad koolid. Sel juhul
me vallajuhtidena petame noori ning selline tegevus on omakasupüüdlik. /…/
Tuginedes eeltoodule, kutsun üles
kõigi gümnaasiumit pidavate Viljandimaa omavalitsuste juhte vaatama kriitilise pilguga üle oma ambitsioonid /…/
ning mitte taguma vastu rindu: meie
gümnaasium peab igal juhul jääma. /…/
Me peame olema noorte vastu ausad ja
mitte osutama neile karuteenet.
Viljandimaa noortel on perspektiivne õppida praeguse hariduskorraldusliku mudeli juures loodavas Viljandi
gümnaasiumis. Meie, valdade ülesanne
peaks olema tugeva põhikoolide võrgustiku arendamine. Tehkem see otsus
pigem ise, kui et seda tehakse meie eest
„kõrgemalt poolt“ ja häbistaval moel.
/…/ Arutame veel!“
Mõistan vallajuhtide seisukohta oma
gümnaasiumi säilitamise nimel. Gümnaasiumiosa on justkui viimane õlekõrs,
mille küljes ripub ka vald, vallaaparaat.
Väikese valla eelarvest moodustab koolipidamine lõviosa ning see tuleb riigilt.
Maa, mets, järved, sood, heinamaad
ja talud ei kao maalt kuhugi, küll aga
võivad muutuda valdade piirid, kas liitumise või muu ümberkorralduse kaudu. Vaat siin ongi see koht, kus ma tihti
– kogu Eesti vaates – tunnetan isikliku
ja avaliku huvi lahknemist. Isiklik huvi
on säilitada töökoht, positsioon, toimetused ja tegemised; avalik huvi on tagada kohalikele inimestele heaolu, töö,
turvalisus ja lastele hea haridus.
Nüüd on aeg peeglisse vaatamiseks.
Mis on saanud Viljandimaa valdade
gümnaasiumide õpilastest pärast kooli
lõpetamist? Millised on 3. ja 6. klasside riiklike tasemetööde tulemused? Kui
palju on põhikooli matemaatika eksami
esimesel korral mittesooritanuid? Ja
lõpuks: kui palju gümnaasiumilõpetajatest on jätkanud õpinguid kõrgkoolides tasuta riigieelarvelistel kohtadel?
See viimane on võtmeküsimus, millele
võiks iga väikest gümnaasiumi pidav
omavalitsusjuht vastata oma rahvale.
Tähelepanu! Ma ei küsi, kui palju on
kuldmedaliga lõpetanud abituriente, see
parameeter on kooliti subjektiivne ja ei
kajasta lõpetaja tegelikku konkurentsivõimelisust. Lihtsaimaks mõõdikuks
võib võtta Eesti koolide riigieksamite
võrdlustabeli. Küllap iga vallajuht teab,
millisel positsioonil tema gümnaasium
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Hendrik Agur.
on. EHISe andmeid analüüsides peaks
iga asjast huvitatud vallajuht saama
paari päevaga tegeliku pildi.
Gümnaasiumi eesmärk ei ole mitte
koolitada keskharidusega noori lihtsalt
niisama ilma haridusteed jätkamata elama, vaid pidama igal juhul silmas pääsu kõrgkooli. Kutseharidus on hoopis
teine teema ning see võiks saada väikestes valdades hoopis olulisema vaate.
Viljandimaa puhul on üheks ja ainsaks
arvestatavaks konkurentsivõimeliseks
gümnaasiumiks siiani olnud C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium. Nüüd tahes
tahtmata Viljandi gümnaasium. Kõikide
teiste püüdlusi alla selle taseme tuleks
hinnata perspektiivituiks. Viljandimaa
gümnaasiumid kaovad paraku varem
või hiljem nagunii. Kulutatud aastate
jooksul võivad aga paljud noored saada
kehvemat haridust, kui nad vääriksid.
Noor sellele täna ei mõtle, ent võib hiljem õnnetu olla. Meie aga vastutame
just praegu. Keskenduma peaks tugevate põhikoolide arendamisele. Gümnaasiumi tase peab olema kõrge, mitte
keskpärane või alla selle.
Mis oli pea kolme aasta jooksul volikogu töös ja kohalikus arengus kõige
rõõmustavam?
Positiivseid arenguid ja sündmusi on
olnud palju. Emotsionaalselt väga võimas oli Kutsiku järve taastamine. Seda
enam, et kohalike inimeste rõõmuks ja
hüvanguks korraldas järve taastamise
vallas asuva ettevõtte juht Ave Kikas,
keda soovin sellise missiooni eest väga
tunnustada.
Emotsionaalselt oluline ning lausa
märgilise tähtsusega kultuurisündmus
oli Mulgi laulupidu, mille eestvedaja
on Alli Laande. Nava talu ettevõtmised Jaak Kõdari eestvedamisel on piirkonnale nii palju kultuurilist tunnustust
toonud ja pakkunud vahvaid kunstilisi
elamusi. Väga positiivne on Karksi
Valla Kultuurikeskuse aktiivne ja inimsõbralik tegevus. Kultuurikalender on
aukartustäratavalt tihe ning sündmuste
arv teeb silmad ette paljudele sarnastele asutustele kogu Eestis. Pühendunud
töö, arvukad ringid, näidendid ja ettevõtmised lisavad palju võimalusi inimestele tegutseda oma huvialadega ning
nautida kultuuri. Tunda on, et majal on
hea perenaine, kes oma sõbralikkuse
ja inimlikkusega on külvanud üle kogu
Karksi valla kultuurielu. Märgiliselt
oluline oli ka hea kontsertklaveri saamine kultuurikeskusele, mille eest tuleb
tänada Dmitri Oravat.
Rõõmustavaks sündmuseks oli noortekeskuse ja staadioni valmimine. Head
meelt teeb spordielu korraldus. Vallas toimub palju olulisi võistlusi. Sokaoru terviseraja valmimine ja hooldamine on väga
tervitatav ja tähelepanuväärne saavutus
ning minu siiras tunnustus kogu Sokaoru
projekti eestvedajale Andi Sõmmerile.
Väga positiivne muutus on toimunud
Kitzbergi gümnaasiumi arengus. Seoses
uue koolijuhi valimisega ning muudatustega juhtimises on kool võtnud kursi õppekvaliteedile ja koolikohustuse
täitmisele ning seda on tunda. Kuna
hariduses on protsessid pikaldased ja
inertsed, siis neid muudatusi tuleb teha

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
R 04.01 16.00
Sinises saalis Viljandimaa koolide õpilaste
		
käsitööde näitus. Näitus jääb avatuks kuni
		
01.02.2013
E 07.01
16.00
II korruse fuajees fotonäitus „Karksi vald 20“
E 07.01
18.00
Jõulukuuskede põletamine
K 09.01 19.00
Kino „Kõik muusikud on kaabakad“. Pilet 2 €
E 14.01
18.00
Mulgimaa maleturniir
L 19.01
19.00
Viljandimaa seltskonnatantsijate päev. Ansambel Treffunks, Andi Linna
		
peotantsijad, 19. ja 20. sajandi seltskonnatantsud. Soovituslik riietus:
		
eelmise sajandi 20.–30ndate aastate stiil. Pilet 4 €
K 23.01 17.30
Mälumäng
K 23.01 19.00
Kino „Puhastus“. Pilet 2 €
R 25.01 19.00
„Muusika maale“ kontsert Jaak Johanson ja Ain Agan. Pilet 5 €, 4 €
K 30.01 11.00
Baskini teatri lasteetendus „Vahva rätsep“. Mängivad: Maarius Pärn,
		
Merilin Kirbits, Kati Ong, Toomas Krall, Madis Milling, Enrique Fabregas
		
ja Ivo Eensalu. Pilet 6 €
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS
K 02.01 13.00
Seltskonnamängud
N 03.01 13.00
Meisterdamine
R 04.01 13.00
Lauamängude päev
R 18.01 19.00
Gümnasistide klubiõhtu
E 21.01
14.30
1.–5. klassi mängutuba
T 29.01
18.00
Filmiõhtu
KARKSI KÜLAMAJA
K 16.01 11.00
Eakate ennelõuna
K 30.01 18.00
Külavanema valimine
KARKSI-NUIA LASTEAED
R 04.01 09.00
Koolitus „Kõik lapsed lähevad 7aastaselt kooli“, lektor Tiiu Puik
E 07.01
10.00
Mängupidu „Hüvasti, kuuseke“
R 18.01 09.00
Mulgi keele koolitus õpetajatele
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
K 02.01 11.00
Otsime parimat mõistatusetundjat
N 03.01 11.00
Külm ajab tuppa: loeme muinasjutte ja joonistame
Näitused
02.–30.01		
Ragistame ajusid
02.–30.01		
Mõista, mõista, mis see on?

III Mulgi peo ideekonkurss
Mulgi Kultuuri Instituut kuulutab välja avaliku konkursi 2014. aasta
7. juunil Tarvastu kihelkonnas toimuva III Mulgi laulu- ja tantsupeo
„MULK PASTLAGA, MULK VIISUGA LÖÖB TANTSU-LAULU
LUSTIGA“ kunstiliseks teostamiseks.
Oma nägemus ning idee teostaja ettepanekud koos kontaktandmetega palume tuua või saata kinnises ümbrikus hiljemalt 1. veebruariks 2013 Mulgi
Kultuuri Instituuti, Pärnu mnt 30A, Abja-Paluoja. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna Mulgi pidu 2014.
Võitnud ideekavand ning Mulgi peo kunstiline juht kuulutatakse välja 1.
märtsil 2013. Auhinnafondi suurus on 300 eurot. Võitnud idee autori ja
kunstilise juhiga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks.
Vt konkursi tingimusi www.mulgikultuur.ee, lisainfo tel 5400 5292 (Janne
Järvelt) või e-posti aadressil instituut@mulgikultuur.ee.

targalt ning perspektiivitundega, sest
nende vilju maitstakse tulevikus.
Volikogu tööst. Minu arvates oli
vajalik ja kasulik pidada istungeid väljaspool vallamaja: valla allasutustes,
ettevõtetes ja vabatahtlikes organisatsioonides. Oleme volikogu koosolekuid
pidanud metalli- ja puiduettevõtetes,
turismiettevõtetes, lasteaias, koolis ja
muuseumis, samuti hooldekodus ja mujal. Isegi Karksi lennuväljal lennupäeva
ajal. Volikogu liikmed nägid meie inimesi asutustes ja ettevõtetes ning teisalt
väärtustas see ka valla rahvast, sest on
ju omamoodi austav, kui volikogu tuleb
kohapeale, tutvub inimeste ja töödega
ning peab istungit võõrustaja juures.
Mis oli töös suurim takistus?
Suurimaks takistuseks valla arengus
on valla otsustajate mugavustsoonist
kinnihoidmine, kartus ja tõrksus muudatuste ees ja pidev varjatud või varjamata võitlus oma koha säilitamise pärast.
Vaja on muudatusi, kuid selleks saavad
mandaadi anda valijad. Vallas on vaja
teha tööd, et siin tekitada soodsat ettevõtluskeskkonda, meelitada siia ettevõtjaid, kes looksid uusi töökohti. Vaja on
ajada liitumisasju naabervaldadega, et
me oleksime kokkuvõttes võimsamad,
kompetentsemad ja atraktiivsemad investeeringute saamiseks piirkonda.
Volikogu töö üldjoontes sujus. Kahjuks ei saa ma esile tuua midagi eriliselt kirgastavat. Volikogu on läbilõige
kohalikust rahvast, tema aktiivsusest,
tarkusest ja kompetentsist. Volikogu
töö suhtes olid mul suuremad ootused,
sest kujutasin eelnevalt ette, et volikogu
liikmed teevad ühiskondlikku tööd pidevalt ja on tõelised eestvedajad ja eeskujuks vallas. Paraku see päris nii pole.

Kõigil volikogu liikmetel ei jätku jaksu
ja motivatsiooni võrdselt panustada.
Pean silmas ka iseennast. Soovin personaalselt tunnustada Katrin Kivistikku,
Liidia Klaasi, Enn Sarve ja Indrek Palut
aktiivse komisjonide töö juhtimise eest
ning vallasekretäri Inge Dobrust äärmiselt suure professionaalsuse ja pühendunud suhtumise eest oma töösse. Need
inimesed ei säästa jõudu ja energiat oma
aja kulutamiseks vabatahtlikuks ja valla
tööks ning on eeskujuks teistele.
Kui seotud olete Karksi vallaga praegu? Kas jälgite hoolsalt siinseid arenguid?
Olen kogu elu seotud Karksi vallaga,
ka praegu. Jätkan ju volikogu liikmena
ning avalike suhete ja turismikomisjoni
esimehena. Iga kuu käin volikogu koosolekutel. Puudunud olen siiani vaid
juunikuiselt koosolekult, kuna see langes kokku minu koolijuhi tööga seotud
lõpuaktuse päevaga. Loomulikult jälgin
siinseid arenguid. Suhtlen inimestega
ja naabervaldade inimestega ning teen
kõik endast oleneva selleks, et Karksi
vallal läheks hästi.
Kas kavatsete järgmisel aastal omavalitsuste valimistel kandideerida?
Jah, kavatsen kandideerida Karksi
vallas ja kutsun aktiivseid inimesi samuti volikogusse kandideerima.
Milliseks kujuneb teie aastavahetus?
Ikka koduseks. Tõsi, meil on sõpradega selline traditsioon, et viimastel
aastatel oleme uut aastat vastu võtnud
Tallinna linna kohal. Stardime väikelennukitega veerand tundi enne aastavahetust ja maandume uuel aastal. Kui ilmaolud lubavad, toimime nii ka tänavu.
Küsitles
Katrin Johanson

Karksi Sõna



Karksi valla fotokonkurss
„Avasta Mulgimaad –
jäädvusta oma kodukohta“
3. jaanuaril kuulutab vallavalitsus välja fotokonkursi „Avasta Mulgimaad – jäädvusta oma kodukohta“. Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada kodukohta
Karksi valda.
Fotokonkurss toimub kolmes kategoorias:
1)
Karksi valla inimesed läbi igapäeva tegevuste ja sündmuste;
2)
arhitektuur (hooned, rajatised, tänavad või midagi täiesti eriskummalist)
Karksi vallas eri aastaaegadel;
3)
mulgilik ja mulgipärane.
Konkursi tähtaeg:
I etapp 2. jaanuar – 1. juuni 2013. aasta (talv ja kevad)
II etapp 2. juuni – 15. november 2013. aasta (suvi ja sügis)
Auhinnafond:
Mõlemal etapil antakse välja preemiad:
I koht kõikides kategooriates – fotokaupluse kinkekaart 150 euro väärtuses.
II koht kõikides kategooriates – fotokaupluse kinkekaart 100 euro väärtuses.
III koht kõikides kategooriates – fotokaupluse kinkekaart 50 euro väärtuses.
Eriauhind foto vaimukama pealkirja eest – fotokaupluse kinkekaart 100 euro
väärtuses.
I etapi konkursitulemused avalikustatakse 15. juunil 2013. a Karksi valla kodulehel www.karksi.ee ja ajalehes Karksi Sõna.
Auhinnad võitjatele antakse kätte 6. juulil Karksi Ordulinnuse päeval.
II etapi konkursitulemused avalikustatakse 2. detsembril 2013. a Karksi valla
kodulehel www.karksi.ee ja ajalehes Karksi Sõna.
Auhinnad antakse võitjatele fotonäituse „Avasta Mulgimaad – jäädvusta oma
kodukohta“ avamisel 7. detsembril 2013. a.
Kui konkursi võitja ei osale auhindade üleandmisel, korraldab auhindade kättesaamise Karksi Vallavalitsus.
Konkursi tingimustega paberkandjal on võimalik tutvuda Karksi-Nuia Raamatukogus või koduleheküljel www.karksi.ee. Parimaid fotosid kasutatakse Karksi
valla tutvustamisel.
Fotokonkursi „Avasta Mulgimaad – jäädvusta oma kodukohta“ toetab MTÜ
Mulgimaa Arenduskoja LEADER strateegia meede II „Külakeskkonna arendamine“.
Info telefonil 5354 1585 (Dmitri Orav) või Dmitri.Orav@karksi.ee.
Ootame rohket osavõttu!

Vallavalitsus hakkab
preemiaid jagama
12. detsembri istungil võttis volikogu
vastu Karksi valla spordi- ja kultuuripreemia ning aasta noore preemia määramise korra, millega kohalik omavalitsus tunnustab isikute tegevust vastava
ala edendamisel või nende edusamme
kalendriaasta jooksul.
Spordipreemia antakse väljapaistva
tegevuse eest spordi edendamisel või
saavutuste eest spordi vallas. Preemia
määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel või panust
spordi propageerimisel kalendriaasta
jooksul.
Kultuuripreemiaga tunnustatakse isikuid, kes kalendriaasta jooksul on andnud
panuse kultuuri propageerimisele, silma
paistnud loomingulise tegevusega või tulemusliku kultuuritöö korraldamisega.
Karksi valla aasta noore preemia
määratakse noorele vanuses 7–26 aastat
või kohalikus omavalitsuses tegutsevale
noortekollektiivile, kelle töö, tegevus
või saavutused kalendriaasta jooksul
on olnud teistele noortele eeskujuks või
motivatsiooniks. Preemia määramisel
arvestatakse noore saavutusi hariduses,
valla noorte eluolu parandamisele kaa-

saaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest
seismises või omaalgatusliku tegevuse
propageerimises.
Preemia suurus on 250 eurot (pärast
riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist). Igal aastal määratakse kuni
kolm spordi- ja kultuuripreemiat ning
üks aasta noore preemia. Preemiaga
kaasneb ka Karksi valla tänukiri ning
tunnustatud isikute nimed kantakse valla auraamatusse. Preemiad ja tänukirjad
antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel.
Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha kõik Karksi vallas elavad inimesed ning tegutsevad firmad ja ühendused. Põhjendatud taotlused preemia
määramiseks tuleb esitada iga aasta 29.
detsembriks vallavalitsusele, kes esitab
kandidaadid volikogu vastavale komisjonile. Otsuse preemiate määramise
kohta teeb vallavalitsus komisjonide
ettepanekute alusel. Sobivate kandidaatide puudumisel võib vallavalitsus jätta
preemiad välja andmata.
Ettepanekud preemia määramiseks
2012. aasta kohta tuleb vallavalitsusele
esitada 15. jaanuariks 2013. a.

Vallavalitsus ootab 15. jaanuariks 2013. a
ettepanekuid kandidaatide kohta Karksi valla poolt
jagatavate spordi- ja kultuuripreemiate ning aasta
noore preemia määramiseks.

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame
kaastunnet omastele
JAANUS PALU

22.10.1968–02.12.2012
Karksi-Nuia
ANNA TŠERNÕŠEVA

15.07.1924–05.12.2012
Karksi-Nuia
MATTI JAANIS

10.07.1941–10.12.2012
Karksi-Nuia

Seoses tootmismahu suurenemisega
vajab AS Textuur tootmistöölisi. Töö
sobib nii naistele kui meestele. CV palume saata e-mailile textuur@textuur.
ee, faksile 433 1750 või tulla aadressile
Tööstuse 2 Karksi-Nuias.
Info tel 435 1371
Müüa garaaž (all täiskelder 3 osa, elekter, osaliselt II korrus) Kivi t.
Info tel 512 7732, 521 6173

Lilli küla koosolek toimub
neljapäeval, 17. jaanuaril
2013. aastal kell 18.00
Lilli Külamajas.
Päevakorras:
1. Ülevaade tehtust
2. Külavanema valimised
3. Plaanid edaspidiseks
4. Muud küsimused

jaanuar 2013

Radu on käidud ja tammikuid tallatud,
hetki on olnud nii nukraid kui vallatuid.
Aastad kui linnud on tulnud ja läinud,
aeg oma käimisi nõnda on käinud.

Õnnitleme sünnipäeva puhul
1. jaanuar
3. jaanuar
3. jaanuar
4. jaanuar
4. jaanuar
4. jaanuar
5. jaanuar
5. jaanuar
8. jaanuar
9. jaanuar
10. jaanuar
10. jaanuar
10. jaanuar
12. jaanuar
13. jaanuar
17. jaanuar
18. jaanuar
22. jaanuar
24. jaanuar
25. jaanuar
25. jaanuar
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26. jaanuar
27. jaanuar
29. jaanuar

Liine Kristova		
Vaike Talisaar		
Ekaterina Shvedova
Silvy Sakkov		
Laine Kuusik		
Marika Hammer		
Linda Mõts		
Armilde Laas		
Linda Rummi		
Domnika Pelisaar		
Linda-Eufrasine Lesk
Hilda Soovik		
Helmi Pihkanen		
Erna Vilumets		
Elgi Aasna		
Salme-Marie Viira		
Annela Külm		
Elvine Allik		
Linda Torim		
Astrid Pajo		
Asta-Rosalie Teiter		
Erna Tats		
Maie Soosaar		
Virve Kilusk		
Salme Tammist		
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Karksi-Nuia		
Metsaküla		
Karksi-Nuia		
Mäeküla			
Karksi			
Tuhalaane		
Karksi-Nuia		
Kõvaküla			
Pärsi			
Pärsi			
Polli			
Karksi-Nuia		
Polli			
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Novembrikuu Karksi Sõna õnnitluste rubriigist on välja jäänud:
2. november
Albert Põld		
Karksi-Nuia		
Toimetus vabandab.

90

Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja nende vanemaid
22. novembril sündis Leana Aalmaa ja Margus Raguni perre tütar Reilly
23. novembril sündis Liisa Seermani ja Ivo Siku perre poeg Kristjan
26. novembril sündis Krista Veevo ja Rasmus Lääne perre tütar Joanna
14. detsembril sündis Tuuli ja Enno Teiteri perre poeg Theodor

Advendikontsert „Ave Maria“
Kontsert „„Ave Maria“ läbi aegade“
toimus 9. detsembril Karksi Valla Kultuurikeskuses. Esinesid Tui Hirv (sopran), Aare Tammesalu (tšello), Toomas
Trass (orel) ning ka August Kitzbergi
nimelise Gümnaasiumi lastekoor, poistekoor ja noortekoor, kelle juhendajateks olid Sirje Veerme ja Ülle Roomets.
Kontserdil esitati „Ave Mariat“ läbi
aegade. Minu jaoks oli see ainulaadne ja tore muusikaline kogemus. Väga
huvitav oli kuulata erinevaid versioone
„Ave Mariast“ läbi aastatuhandete, mis
oli kui kingitus advendiajal.
Lugusid oli kokku kolmteist. Esimene
laul oli „Loreto litaania“, mida esitasid
Tui Hirv, Toomas Trass ning August
Kitzbergi nim Gümnaasiumi lastekoor,
poistekoor ja noortekoor. Meeldiv oli
kuulata, kuidas kõlasid tšello ja orel
koos ettekantud muusikateoses „Kild“.
Minu lemmikuks osutus „Vökuro“. Ma
tundsin, kuidas muusika justkui voolas läbi minu ja kiskus mind avastama
Islandit. Teos oli islandi keeles ning
rääkis sellest, kuidas inimesed näevad
loodust Islandil. Kontserdil nautisin Tui
Hirve harukordselt tugevat ja mõnusat
häält. Tui Hirv on väga hea sopran,
peamiselt uuele muusikale spetsialiseerunud kammer- ja koorilaulja. Huviga
kuulasin tšellisti Aare Tammesalu puhtaid noote tšellol ja jälgisin tema pühen-

dumisega pillimängu. Aare Tammesalu
on vabakutseline solist ja kammermuusik. Kuna olen ise muusikakoolis viiulit
õppinud, tean, kui raske on tšello kõla
võnkuma saada. Temal tuli see mängleva kergusega ja see oli nauditav, lausa
hämmastav. Toomas Trass töötab Eesti
Muusikaakadeemia oreli ja muusikateooria dotsendina. Mulle väga meeldis
see, kuidas ta mängis. Hetkeks sulgesin
silmad, et tunda oreli erakordset kõla,
see oli justkui jõulude ajal kirikus.
Kontsert oli erakordne ja ainulaadne,
jättes kustumatu muusikalise jälje. Tänu
muusikaõpetajale, kes kutsus meid teisel advendil kontserti nautima, avastasin, kui väga oleks vaja noortel käia ja
nautida klassikat. Ma võtsin seda kutset
alguses kui kohustust, kuid esimeste
minutite jooksul olin teadmisel, et see
on õige koht, kus ma tahan olla. Praegu on jõuluaeg ja maad katab pehme
lumi ning mis paremat veel olla saab
kui teadmine, et oled olnud nii võimsal
kontserdil.
Gerli-Maigret Kuhi

EELK Peetri
koguduse teated
I Advendi jumalateenistuse järgsel kohvilaual andis vallavanem Arvo Maling
Mai Meltsasele üle Hea Kodaniku aunimetuse tema kauaaegse töö eest kiriku
ja pastoraadi hooldusel.
Järgnes täiskogu koosolek, kus valiti koguduse juhatus järgmiseks neljaks
aastaks. Juhatuse koosseis on järgmine:
Allan Praats – õpetaja, Raimond Vaher
– esimees ning Helgi-Liivi Jõe, Arvo
Maling, Mai Meltsas, Tiia Parmo. Revisjonikomisjoni valiti Eha Palu ja Rein
Saar.
6. jaanuaril 2013 kell 14.00
Kolmekuningapäev. Jumalateenistus.
Järgnevad kohvilaud ja vestlusring.
20. jaanuaril 2013 kell 14.00
Jumalateenistus.
Järgnevad kohvilaud ja vestlusring.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus, piht) tel
521 2518 või e-posti teel allan.praats@
eelk.ee.

Karksi küla külavanema
valimine toimub
30. jaanuaril kell 18.00
Karksi Külamajas.

Jututuba annab teavet
Karksi-Nuia Pensionäride Ühenduse eakate toas toimuvad üks-kaks korda kuus
kokkusaamised, kus peetakse vestlusi
päevakohastel teemadel, on koolitused,
jutuajamised oma ettevõtmistest ja kavandatavatest üritustest. Eelmisel korral
olid meil külas Epp Johani ja Jaanika
Toome (MTÜ Teeme) Viljandist. Kohal oli ka meie oma sotsiaaltöötaja Liivi
Loi. Üheks teemaks oli isikliku abista-

ja teenuse sisseseadmine, et parandada
nägemispuudega või liikumisraskustega
inimeste asjaajamisi ja aidata neil kodust
välja liikuda. Igale inimesele on oluline
jagada oma muresid, elada aktiivset elu
ja tunda ennast hästi ka siis, kui tervis pole kõige parem. Meie vallast on
vastava abistaja koolituse läbinud Siret
Rapp. Teenust võivad tellida ka lapsed
oma vanematele. Esialgu on teenuse

tutvustamise periood ja hinnad soodsad. Selleks võib võtta ühendust Liivi
Loiga, Siret Rapiga (tel 5358 6429) või
mittetulundusühinguga Teeme (tel 5880
2462, koduleht: www.mtuteeme.com).
Võimalus on ise paremini oma toimetusi teha ja muuta elu elamisväärsemaks.
Saida Lokk

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

