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Mulgid on Asta Jaaksoole tänulikud Maale elama
Mulgi keele õpetaja ja August Kitzbergi
muuseumi rajaja Asta Jaaksoo on üks kahest, kellele omistati tänavuaastane „Mulgimaa uhkuse“ auhind. Preemia anti üle
kultuuripärandi aastale pühendatud kaheksandal Mulgi konverentsil Heimtalis. Mulgi Kultuuri Instituut tunnustab auhinnaga
inimest, kes on teinud pikaaegset tööd
mulgi murde ja mulgi meele edasikestmise
heaks, et seeläbi mulgiks olemine ja mulgi
rindel tegutsemine ikka au sees püsiks.
Asta Jaaksoo panus eesti ja mulgi kultuurilukku on muljetavaldav. Lisaks juba
mainitud August Kitzbergi tubamuuseumi
rajamisele, Kitzbergi-teemaliste matkaradade loomisele ja retkede juhtimisele,
on ta ka mulgi keele sõnastiku ja aabitsa
kaasautor, parim kirjasaatja Eesti Rahva
Muuseumis, A. Kitzbergi nimelise Loodussõprade Seltsi looja jne. Õpetaja Jaaksoo on andnud mulgi keele tunde Halliste
koolis, Abjas ja Penujas.
Asta on sünni poolest mulk, siin kogu
elu kasvanud ja tegutsenud, nii et kohalike
jaoks kannabki ta hellitavat nime „Kitzbergi pruut“. Asta Jaaksoo jaoks on lisaks
keelele ka mulgi rahvariided üheks identiteedi osaks. Ta on esinenud neis kõikidel
väärikamatel ettevõtmistel nii vallas kui
ka mujal Eestis, sealhulgas televisioonis,
filmides ja vastuvõttudel. Oma lastele ja
väimeestelegi on ta oma kätega rahvariided loonud.

Karksi vald ja Tuhalaane küla koos Halliste ja Paistu valla ning Mõisaküla linnaga osaleb Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt rahastatud projektis „Maale elama“.
Lisaks mulkidele on projektis tegevad veel 22 kogukonda Lõuna-Eestist.
13. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli peahoones mess, kus tutvustati linlastele Mulgimaa kultuuri-, haridus- ja seltsielu, ettevõtlust jm. Maitsta sai Mulgimaal
valmistatut. Samal ajal kui emad-isad uurisid siinseid kinnisvarapakkumisi ja töökoha
leidmise võimalusi, said lapsed mängunurgas joonistada ja mängida. Elevust pakkusid
Mulgimaa omavalitsusi tutvustav viktoriin ja loterii, kus iga loosiga sai võita külastuse
Mulgimaale kas kultuuri- või spordiüritusele või aktiivselt puhkust veetma. Vabal laval
„Kohtumine Lõuna-Eesti kultuuriga“ esines rahvatantsurühm Samm Sassis vaheldumisi
teiste kogukondade muusikute ja tantsijatega. Kultuuriprogrammi vaheaegadel meelitas
messi külalisi Mulgimaa boksi lõõtsamängija Julius Vilumets.
Infot projekti „Maale elama“ kohta leiab www.maale-elama.ee.
Piret Kask
Kai Kannistu
Foto: Meelis Sõerd

Asta Jaaksoo.
Kõik vallaelanikud, aga ka külalised on
saanud oma silmaga kaeda Asta initsiatiivil muuseumis ja selle õuel etendatud näitemänge, mida on pakkunud nii rahva-,
õpilas- ja õpetajate teatrid kui ka „Ugala“
ja Läti teater. Asta abiga on valmis saa-

nud ka lätikeelne A. Kitzbergi „Maimu“.
Asta Jaaksoo on hoidnud üle poole sajandi südikalt elavat tuld Mulgi kultuuripaja all, kandnud mulgi sõna keelen ja
meelen. Oleme Sinu üle, Asta, uhked ja
ääretult tänulikud.

Karksi murraku õpiku esitlus
16. mail kell 15.00 toimub „Karksi murraku õpiku“ esitlus August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi aulas. „Karksi murraku
õpik“ on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, kes soovivad anda oma panuse
selle väikese keelekillu säilitamiseks. Neile, kes tahavad tundma õppida Karksi murrakut, tema seaduspärasusi ja erisusi. Neile, kel on tahe oma mõtteid selles murrakus
kirja panna või uhkusega õigesti rääkida.
Õpik annab teoreetilise ülevaate Karksi
murraku grammatikast ja vastab põhikoolis
kehtivale eesti keele ainekavale.
Teos on koostatud Eesti Keele Instituudi
poolt 2004. aastal kirjastatud Salme Tanningu raamatu „Karksi murrak“ põhjal.

Raamatu aluseks on ENSV TA Keele ja
Kirjanduse Instituudi murdesektori nooremteaduri Salme Tanningu poolt 1953.
aastal kaitstud kandidaadiväitekiri Karksi
murrakust.
Salme Tanningu huvialaks oli murdeainestiku kogumine ja Eesti murrete uurimine. Ta töötas murdekogujana kõigil Eesti
murdealadel. Salme Tanning oli aastatel
1937–1939 kogunud 47 572 sõnasedelit ja
500 lehekülge murdetekste Karksi kihelkonnast, mis saidki tema kandidaadiväitekirja aluseks. Salme Tanningust kujunes
hinnatud murdekeelte eriteadlane, eriti
mulgi murde alal.
Õpiku on toimetanud ja kokku seadnud

Messil „Maale elama“ külastas Mulgimaa boksi pooltuhat huvilist.
meie oma kooli emakeele õpetaja Meila
Israel. Eesmärgiks oli, et selle abil saaks
mulgi keelt õpetada põhikooli kolmandas
astmes ja see oleks tõhus abimees iseõppijale. Käsikirja retsenseeris Tartu Ülikooli
eesti keele ja murrete professor Karl Pajusalu. Õpiku koostamise eestvedaja oli allakirjutanu ning nõu andsid Alli Laande ja
Ilse Israel. Raamatu koostamist ja trükkimist toetasid Kultuuriministeeriumi Mulgimaa Kultuuriprogramm ja Karksi vald.
„Karksi murraku õpikut“ saab osta
Karksi-Nuia Raamatukogust. Head mulgi
keele õppimist ja kasutamist!
Arvo Maling
vallavanem

Sünnipäeva- ja pillimängupidu Lillis
5. aprillil sai Lilli külamaja tantsu ja
muusikat täis. Kõigepealt tähistati tantsurühma Maalid sünnipäevapidu. Tuhalaanest oli külakosti tooma tulnud lauluansambel Sügislill, Kärstnast tantsurühm
Metsalilled koos juhendaja Anu Tombiga
ja ansambel Laulurõõm juhendaja Ermas
Heinaga. Estraadipalasid esitasid Maie
Kukk Karksist, Salme Ruusing Tuhalaanest, Maie Perve Kärstnast ning Merike
ja Jüri Tamtik. Sünnipäevalaps Maalid
andis koos külalistega meeldejääva kontserdi.
Aeg möödus kiiresti ja peagi algas
Karksi valla 10. pillimeestepäev. Ürituse avasid Malle Ereline, Boris Takk ning
ansambel Lustipill temaatilise „Pillimeestepäeva lauluga“. Loositud esinemisjärjekorra alusel astus kõigepealt üles Raimond Palu lõõtsal, seejärel Märt Tomp
akordionil, Julius Vilumets lõõtsal, Ants
Tomp viiulil ja Ermas Hein akordionil,
Sulev Järv akordionil ning ansambel Lustipill. Kõik pillimehed esitasid kaks enda
poolt valitud lugu. Ühismängimiseks valiti Vello Ainsalu laul „Kodukoht Karksi“
ja „Läänemere lained“. Võistumängimine
läbi, algas kokkumängimine. Laudadele
pandud laululehtede-voldikute järgi said
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Festival pakkus tegusa nädalavahetuse
Karksi-Nuia Muusikakoolil on olnud
päris mitmeid üritusi. Tutvustaksime
teile üht nendest, kuna see on seniolnutest erinev seetõttu, et seal esines meie
kooli uus ansambel, millel veel nimegi
pole. Ansambli juhendajaks on uus õpetaja Kai-Riin Kont, kes käib meile Viljandist. Tegemist on vanamuusikaansambliga ja üritus, kus nad käisid, oli
„Laste ja noorte vanamuusikafestival“
Rakveres, 5.–7. aprillil. Lasen nüüd
rääkida asjaosalisel endal.
Ansambli liige Triinu-Liis Sepp:
„Festival toimus Rakveres aprilli esimesel nädalavahetusel. Muusikaline
tegevus oli Rakvere rahvamajas, kus
toimusid proovid ja esinemised, majutus ja söömine olid Rakvere Eragümnaasiumis. Kava oli päris tihe: erinevad
kontserdid, proovid, õhtul vabalava.
Esimesest õhtust napsasime aega, et
käia veekeskuses. Seal olime kaks ja

pool tundi ning sellest piisas, et liiga
ära ei väsiks, aga lõbus oleks. Esimesel
päeval oli klavessiinikontsert ja keskaegsete pillide tutvustus, millest rääkis
meile ansambli Rondo juhendaja Tiiu
Maripuu. Teisel päeval, festivali lõppkontserdil, mängisime ka meie kolm
lugu. Ei saa kurta – tuli päris hästi
välja. Kokku pandi ka koondorkester.
Õppisime ära kaks lugu, mis kõlasid
võimsalt. Meie ansamblis olid festivali
ainsad kandled ja tromboon, lisaks veel
viiulid, plokkflöödid ja rebekk.“
14. aprillil esinesid vanamuusikaansambel ja Linnutee Kilingi-Nõmme ansamblimuusikapäeval, kus lisaks võõrustajate kollektiividele olid esindused
veel Ruhjast ja Abjast. Maikuus on ka
meil mitmeid üritusi, mida tutvustab
valla kultuurikalender.
Margus Põldsepp
Foto: Margus Põldsepp

Pillimängijatest meie vallas puudu ei tule, oskajaid jätkub erinevate pillide taha.
kõik kaasa laulda või kuulata ansambli
Lustipill ning Borise ja Malle laule. Oma
tervitussõnad saatsid Milvi Kallaste ja
Margus Põldsepp, kes sel korral ei saanud osaleda.
Tunnid Lillis möödusid linnutiivul.
Usun, et kõik said laetud nauditavate het-

kedega. Aitäh kõigile, kes meid oma tulekuga austasid.
Ürituse toetajateks olid Karksi vald,
Lilli Külamaja, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp, Aino Soosaar ja
tantsurühm Maalid. Tänusõnad Teilegi!
Malle Ereline

Vanamuusikaansambel esinemas Kilingi-Nõmme ansamblimuusikapäeval. Pildil
vasakult: Liisbet Vaiksaar, Hanna Mäesalu, Kristi Suigusaar, Andres Eelmaa,
juhendaja Kai-Riin Kont, Hendrik Jaak Sepp ja Triinu-Liis Sepp.

Karksi Sõna

KARKSI
VALLAVOLIKOGUS
17. aprilli istungil
Võtsid osa: Hendrik Agur, Katrin Kivistik, Liidia Klaas, Harri Kunimägi, Alli
Laande, Leo Liiber, Heino Luik, Maire
Sala, Enn Sarv, Raimo Sarv, Tarmo Simson ja vallavanem Arvo Maling.
Puudusid: Andre Aavastik, Laili Lamp,
Indrek Palu, Olavi Pilk.
• Võeti vastu Karksi valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise, ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumise ning reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirjad, mis hakkavad kehtima 1. juunist 2013. a.
• Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel kaasomandis olevast kinnistust 5/12 asukohaga Karksi-Nuia, Kase tn
6 (katastritunnus 28701:002:0078, pindala
2822 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Kase
tn 6a (katastritunnus 287001:002:0079,
pindala 1546 m2, sihtotstarve elamumaa)
alghinnaga 4000 eurot.
• Algatati detailplaneering Karksi külas,
Pärna kinnistul tehnika remonditöökoja
püstitamiseks, ehitusala määramiseks,
kinnistu jagamiseks ja tehnosüsteemide
ning -rajatiste asukoha määramiseks.
• Nõustuti OÜ Selge Talu sooviga omandada Pöögle külas Võnge kinnistu suurusega 54,1 ha.
• Arutati I lugemisel Karksi valla eelarvestrateegiat kuni aastani 2017.
• Otsustati lõpetada Karksi Vallavolikogu komisjoni noorte osaluskogu tegevus
koosseisus Andre Aavastik – esimees,
Henri Purtsak, Simo Sõmmer, Kätlyn Jürisaar, Erki Maling, Margit Sillaste, Mairi Reinsalu, Kärt Leppik, Janar Villbach,
Kert Vallas, Kady Mäesalu, Siret Sarv.

KARKSI
VALLAVALITSUSES
1. aprilli istungil
Võtsid osa: Arvo Maling, Jüri Kert, Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer ja Arne Tae.
• Määrati projekteerimistingimused Kalda
tn 4B kinnistul Karksi-Nuias üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks ja Sokaoru
kinnistule terviseraja teenindushoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Anti kirjalik nõusolek suvemaja püstitamiseks Leipsi kinnistule Pöögle külas
ja majapidamisabihoone rekonstrueerimiseks Kivi 4 kinnistule Karksi külas.
• Tunnistati riigihankel „August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikompleksi ventilatsioonisüsteemi ehitustööd“
vastavateks OÜ Viljandi Õhumeister, Tevent OÜ, TET-KO OÜ, E&G OÜ, OÜ
Variberg Grupp ja SA.MET AS poolt esitatud pakkumused. Edukaks tunnistati OÜ
Variberg Grupp pakkumus kui madalaima
hinnaga pakkumus (hind koos käibemaksuga 49 836 eurot).
• Tunnistati hankel „August Kitzbergi
nimelise Gümnaasiumi duširuumide ja
riietusruumide renoveerimistööd“ edukaks OÜ Variberg Grupp poolt esitatud
pakkumus maksumusega 42 477,60 eurot
koos käibemaksuga.
• Otsustati viia läbi lihthange „KarksiNuia Heina tänava ehitustööd“ ja kinnitada hankedokumendid. Hanke läbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus:
Arvo Maling, Dmitri Orav, Inge Dobrus.
• Eraldati reservfondist 2000 eurot projekti „Mulgimaa südamesse bussiootepaviljoni ehitamine“ rahastamiseks.
• Eraldati Karksi valla 2013. aasta eelarvest Auto-Motoklubile Ligur Racing
800 eurot rallikrossi Super1600 klassis
võistlemiseks 2013. aastal ja Karksi Haridusseltsile 300 eurot projekti „Aastad ja
inimesed Karksi valla hariduse- ja kultuuriloos“ raames valminud raamatu III osa
väljaandmiseks, mis on rahastatud Mulgimaa Arenduskoja LEADER meetmest.
• Anti nõusolek maavara kaevandamiseks
OÜ-le JAVO Grupp Ainja külas Mägede
maaüksusel asuvast Ainja II kruusakarjäärist, mille teenindusmaa suurus on 4,88
ha ja Maanteeametile Sudiste külas asuvast Mäeküla liivamaardlast, mille teenindusmaa suurus on 19,92 ha.
• Määrati Sudiste külas Rutsi katastriüksuse jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Rutsi, pindala 14,98 ha – sihtotstarve
maatulundusmaa ja Uusrutsi, pindala
14,97 ha – sihtotstarve maatulundusmaa.
• Anti Nuia Jahiseltsile luba Arumäe ja
Rahumäe kalmistu piirkonnas vareste jälitamiseks, püüdmiseks, tabamiseks või
surmamiseks kuni lindude pesitsusaja alguseni 15. aprillini 2013. a.


• Anti Karksi-Nuia Spordikoolile luba
maanteejooksu korraldamiseks 6. aprillil
distantsil Karksi-Nuia–Ainja ning jaanijooksu korraldamiseks ümber KarksiNuia paisjärve 23. juunil.
• Anti Eestimaa Spordiliidule Jõud luba valdade suvemängude korraldamiseks Karksi
valla territooriumil 29. ja 30. juunil.
• Anti Karksi Tehnikaspordiklubile luba
motokrossi korraldamiseks Ainja krossirajal 11. mail.
• Anti luba Karksi valla lastele suunatud
projektlaagri „Karksi Malev 2013“ läbiviimiseks 25. juunist kuni 5. juulini 2013.
aastal.
• Otsustati keelata liiklemine pinnase
sulamise tõttu nõrgenenud Karksi valla
kohalikel maanteedel registrimassiga üle
8 tonni C- või E-kategooria autodel, traktoritel või liikurmasinatel. Vallavanemale
anti volitused otsustada piirangute vajalikkus ja kestvus.
22. aprilli istungil
Võtsid osa: Arvo Maling, Jüri Kert, Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer ja Arne Tae.
• Määrati toimetulekutoetus 33 taotlejale
kogusummas 4174,03 eurot ja ühekordne
sotsiaaltoetus 15 abivajajale kokku summas 1465 eurot. Lasteaia toidutoetus määrati kolmeks kuuks 12 Karksi-Nuia Lasteaias käivale lapsele ning õppekäigutoetus
seitsmele õppurile.
• Muudeti Karksi valla 2013. aasta eelarvet ning lisati eelarve tuludesse ja kuludesse sihtotstarbeliste eraldistena laekunud 38 321 eurot.
• Arutati I lugemisel Karksi valla 2013.
aasta I lisaeelarve eelnõud.
• Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Karksi-Nuias Kase 6 (katastritunnus 28701:002:0079, pindala 1546 m²) ja
Kase 6a (katastritunnus 287001:002:0079,
pindala 1546 m²) asuva kaasomandis olevate kinnistute vallale kuuluva 5/12 osa
võõrandamiseks ning kinnitati enampakkumise tingimused.
• Anti Karksi Valla Kultuurikeskusele
luba korraldada 23. aprillil Karksi-Nuias
Kitzbergi mäe jooks ja Jüriöö jooks ning
Meelis Kernile luba korraldada Karksi
Valla Kultuurikeskuse ümbruses kevadlaat 5. mail.
• Määrati projekteerimistingimused Rahumäe tn 1 kinnistul Karksi-Nuias korterelamu ehitusprojekti koostamiseks ja
Pargi kinnistule Tuhalaane külas tiigi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusluba elamu laiendamiseks Arumäe tn 6 kinnistul Karksi-Nuias.
• Määrati riigi omandisse vormistatavatele maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kaare, Karksi küla,
suurus 12,04 ha, sihtotstarve – maatulundusmaa; Oja, Oti küla, suurus 3,45 ha,
maatulundusmaa; Pere, Äriküla küla,
suurus 2,84 ha, maatulundusmaa; Põdra,
Morna küla, suurus 3,3 ha, maatulundusmaa; Põllu, Hirmuküla küla, suurus
1,38 ha, maatulundusmaa; Pärnakopli,
Hirmuküla küla, suurus 5,2 ha, maatulundusmaa; Kase, Polli küla, suurus 0,37
ha, elamumaa; Piiri tn 15, Karksi-Nuia,
suurus 2192 m2, elamumaa; Piiri tn 58a,
Karksi-Nuia, suurus 2628 m2, elamumaa;
Veetorni tn 2, Karksi-Nuia, suurus 1211
m2, elamumaa; Viljandi mnt 13, KarksiNuia, suurus 1903 m2, elamumaa.
• Muudeti Karksi külas kinnistute kohaaadresse ja viidi need vastavusse Vabariigi Valitsuse 20.12. 2007. a määrusega
nr 251 Aadressiandmete süsteem ja Ruumiandmete seadusega.
• Tunnistati hanke „Karksi-Nuia Heina
tänava remonttööd“ edukaks OÜ Sakala
Teed poolt esitatud pakkumine maksumusega 24523,02 eurot.
• Rahuldati 1 laekunud avaldus korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks ja 1
avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
• Eraldati Karksi Lastekaitse Seltsile Muumitroll 300 eurot Laste Ainja Krossirajale
starditõkkepuu soetamiseks ja Viljandimaa Lõõtsaklubile 100 eurot Viljandimaa
Lõõtsapäevade 2013 korraldamiseks.
• Kinnitati Karksi, Lilli ja Tuhalaane Külamajade poolt osutatavate teenuste hinnad.
• Anti nõusolek Karksi-Nuias Kooli tn
1a kinnistult 1 kuuse, 1 haava ja 4 lepa
mahavõtmiseks ning Piiri tn 9 kinnistult 1
kase mahavõtmiseks.
• Otsustati võtta kasutusrendile Karksi
Vallahooldusele traktor TYM 433 koos
lisaseadmetega ja sõlmida kasutusrendi
leping SEB Liising ASiga.
• Karksi Vallavalitsus tegutsedes äriühingu aktsiaseltsi Iivakivi üldkoosolekuna otsustas suurendada aktsiakapitali 561 280
euroni, lastes välja 400 uut 320 euro nimiväärtusega nimelist aktsiat Karksi vallale
128 000 euro suuruses summas.

mai 2013

Libahunt, lokitangid ja maailmaimed
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
turgutas õpilasi enne koolivaheaega tegusa humanitaarainete nädalaga. Ettevalmistused leidsid aset veelgi varem. 11.
veebruarist 11. märtsini kestis Facebookis
Virtuaalmuusemi-projekt (https://www.
facebook.com/events/334568309978327/).
157 August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi ning Abja Gümnaasiumi õpilast
postitasid Virtuaalmuuseumisse üle 200
esemeloo ning foto. Huvitavamate kirjatööde autoreid autasustati 14. märtsil
toimunud Öökooli lõpetamisel. Tulemused olid järgmised: 1. koht – Tereese
Tammaru (mitu hästi kirjutatud esemelugu), 2. koht – Mikk Kask (lokitangid), 3.
koht – Miku Mäesalu (tikutoos). Aukirja
said: Maritta Mägi – põneva „elulooga“
eseme eest (medaljon); Mats-Eerik Tõhk
– mitme vaimukalt kirjutatud esemeloo
eest; Hanna-Lauren Loit – hästi kirjutatud
esemeloo eest (foto vanavanaisast); Ceisi
Peik – nostalgiat tekitava esemeloo eest
(vana raadio); Christin Algo – huvitava
valiku eest (kassetid).

Autor: Mikk Kask (10. kl)
Siinkohal toome ära ühe esemeloo:
Need lokitangid pärinevad 1930ndate
aastate algusest. Algselt kuulusid need
minu vanavanaemale.
Tangid asetati tuliste süte peale ja hoiti neid seal natuke aega. Seejärel katsuti
niiske näpuga, kas need on kuumad. Kui
tangid olid piisavalt kuumad, siis prooviti
riidelapi peal ega need liialt ei kõrveta.
Kui tangid kõrvetasid riiet, pidid need
jahtuma, et juuksed ära ei kõrbeks. Kui
mu vanaema ja ta õde noored olid, tahtsid
nad endale lokke teha. Nad olid näinud,
kuidas ema tangid ahju paneb ja seejärel
lokke keerab. Vanaema tegi salaja pliidi
alla tule ja pani tangid sütele. Muidugi
ei osanud ta vaadata, kui tuliseks need
võivad minna. Kui lokitangid olid paar
minutit süte peal olnud, võttis vanaema
need välja ja keeras enda juuksed tangide
ümber. Tulemuseks ei olnud lokid, vaid
tugev kärsahais ja peotäis kõrbenud juukseid, mis tangide külge jäid.
Terve nädala jooksul oli õpilastel võimalik uudistada 6.–12. klassi õpilaste
poolt meisterdatud esikaasi välja mõeldud
ajaloo- ja filosoofiaalastele ajakirjadele
ning mängida kooli raamatukogus 7.–12.
klassi õpilaste meisterdatud ajaloo-alaseid
lauamänge.

puudutas paljusid, sest lugu vaatles teistsuguste õigust olemas olla.
Esmaspäeval, 11. märtsil kohtusid 7.–
12. klasside õpilased Tiina osatäitja Ene
Rämmeldiga. Põnevusega kuulati, kuidas
Ene Rämmeldi näitlejatee algas, milline
oli tema elu filmivõtete ajal ja pärast seda.
Gümnaasiumi õpilased said kuulda ka
tema elust Pariisis ja teekonnast Ristikivi
luuleni.
Teisipäeval toimus kohtumine Margus
Konnula ehk Contraga. Contra on luuletaja, tänapäeva rahvalaulik, kes eluterve
nalja abil keerab maailma tagurpidi ja
toob nähtavale ilustamata tõed. Nii tutvustas ta oma uuemaid luuletusi raamatutest
„Isa sokk on matkasell“ ja „Okseoksjon“.
Õpilased tänasid esinejat kõva aplausiga.
Samal päeval osalesid 4.–5. klasside
õpilased nii võistkondlikult kui ka individuaalselt inglise keele viktoriinil. Põhiküsimusi esitati inglise keelt kõnelevate
maade kohta, keeleoskusest olid haaratud
nii grammatika kui ka sõnavara. Parim
neljandate klasside võistkond koosnes 4.b
klassi õpilastest (Aiki Urm, Anete Loreen
Saar, Maarja Pilk), parim viiendate klasside võistkond aga 5.a klassi õpilastest
(Laura Lemming, Eike-Kirke Kivistik,
Triinu-Liis Fomitšev, Anna-Liina Maiste
ja Gedly Tugi). Parim üksikmängija oli
5.a klassi õpilane Rasmus Kadaja.
Kolmapäev oli pühendatud vene keelele. 7.–9. klasside 5-liikmelistel leidlikel
võistkondadel tuli lahendada erinevaid
lõbusaid venekeelseid ülesandeid. Kõige
edukamaks osutusid 7.b klassi õpilased
Creete-Caisa Allik, Eero Maling, Indrek
Karg, Merili Tõnisson ja Kadi Järv. Teise
koha saavutasid 9.b klassi õpilased Maarja Mõts, Stella Toomsoo, Liisi Münter,
Triin Sepp, Gerli-Maigret Kuhi. Esikolmikusse mahtusid ka 9.a klassi õpilased
Cäroliin Sarv, Maritta Mägi, Karl Loorberg, Vootele Saatmann, Kristiina Rull.
6. klassidele toimus joonistusvõistlus
„Minu kodukoht“. Pildi juurde tuli õpilastel kirjutada ka väike venekeelne jutuke. Esikolmiku moodustasid sel korral 6.a
klassi õpilased Hanna Ojamets (I koht),
Birgit Pilk (II koht) ja Lisete Päevloo (III
koht).
4.–6. klasside õpilastele toimus viktoriin teemal „Maailmaimed“. Parimad
tulemused saavutasid kuuendate klasside õpilastest Mihkel Märtson (24 punkti
26st) ja Riko Raheste, Kaspar Kuningas,
Hanna Ojamets ning Enn-Robert Kinnas
(23 punkti), viiendate klasside õpilastest
Jesper Toom (24 punkti) ja Laura Lemming (16 punkti), neljandate klasside õpi-

lastest Aiki Urm (17 punkti).
Samal päeval leidis aset ka põhikoolide õigekirjapäev, kus 7.b klassi õpilane
Greete-Caisa Allik saavutas oma vanuserühmas 3. koha. Järgmisel päeval oli
gümnasistide kord õigekirjaga rinda pista.
Tulemused olid omas vanuserühmas järgmised: Kerli Jaago 2. koht, Henri Tõnts
6. koht ja Kärt Leppik 6. koht.
Sel korral proovisid 4.–12. klasside
õpilased kätt raadioteatri tegemisega.
Esmalt tuli välja valida sobiv teos ja katkend, seejärel see lavastada. Põnevaks
osutus sobilike helide leidmine ja tekitamine. Mõni klass kasutas selleks arvutit,
teine sööklast saadud potte, lusikaid, nuge
ja kahvleid. Kõik raadioteatri salvestused
on üleval kooli kodulehel http://akg.vil.
ee/?pg=127. Facebooki lehel said kõik
soovijad oma lemmiku poolt hääletada.
Rahvas ja žürii märkisid ära järgmised
klassid: 1. koht 7.b klass „Kevade“; 2.
koht 6.b klass „Kalevipoeg“; 3. koht 11.
klass „Pipi Pikksukk“. Heakskiidu on ära
teeninud ka kõik teised klassid, kes sellel
võistlusel osalesid.
Viimastel aastatel on 1.–4. klasside humanitaarainete nädalal rõhku pandud ilusa
käekirja väärtustamisele. Kellelegi ei ole
saladus, et lapsed veedavad suure osa oma
vabast ajast arvutites ning seetõttu saab
kannatada ka käeline tegevus. Ilus ja loetav käekiri on aga õppetöös väga oluline.
Käesoleval aastal hindas õpilaste tööd kolmeliikmeline eesti keele õpetajatest koosnev žürii. Iga õpetaja valis kõikidest klassidest välja kolm paremat tööd ning märkis
need värviliste täpikestega. Kõigi kolme
õpetaja tunnustuse pälvisid: Viktooria
Veidenberg 1.a klassist; Helena Maling ja
Mariann Pruul 1.b klassist; Mirtel Vokk,
Eva Lotta Metsa ja Tobias Tae 2. klassist;
Ketrin Pärn 3.a klassist; Georg Teiter ja
Grete-Marisabel Villbach 3.b klassist;
Andra Villo 4.a klassist; Hanna Johanson
ja Anete Loreen Saar 4.b klassist.
Selgitamaks välja parimad õigekirjatundjad, kirjutasid 1.–4. klasside õpilased etteütlust. Tekstid olid üsna rasked ja
ilma ühegi veata töö esimestest klassidest
kirjutas Kasper Palu, teisest klassist Harri
Sokk, Eva Lota Metsa, Liisbet Vaiksaar
ja Tobias Tae, kolmandatest klassidest
Ursula Lina, Heili Koivil, Brigitta Uibo
ja Timo Pilk ning neljandatest klassidest
Maarja Pilk.
Suur tänu kõigile humanitaarainete nädalal osalejatele.
Siret Vene, Külli Kama ja Meila Israel
August Kitzbergi nimelise
Gümnaasiumi õpetajad

Teade
Karksi Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise kaasomandis oleva kinnistu
osa müümiseks.
Vara koosseis: 5/12 osa elamuga kinnistust asukohaga Kase 6 (katastriüksus
28701:002:0078, pindala 2822 m²) ja Kase 6a (katastriüksus 28701:002:0079).
Enampakkumise alghind on 4000 eurot. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Pakkumine tuleb esitada 29. maiks 2013. a kella 14.00-ks Karksi Vallavalitsusele
Viljandi mnt 1 Karksi-Nuias.
Tagatisraha 400 eurot kanda Karksi Vallavalitsuse arvelduskontole 10302010331004
SEB pangas samaks tähtajaks. Info enampakkumise tingimuste kohta Karksi valla kodulehel www.karksi.ee ning telefonil 435 5520.

Ühe asja kaks külge ehk
tule, taevas, appi!

Autor: Talis Tammearu (12. kl)
Humanitaarainete nädala eel vaadati
kirjandustundides režissöör Leida Laiuse filmi „Libahunt“. Film oli õpetlik ja

Sel sügisel, 6. septembril möödub viis
aastat, kui me taasavasime Vabadussõjas
langenud karksilastele mälestussamba.
Endised ja praegused Karksi valla inimesed ning kohalikud asutused annetasid
selleks ca 700 000 krooni. On hea meel,
et oleme suutnud ausamba ja selle ümbruse korras hoida. Meeldiv on kohtuda igal
aastal Võidupühal ja Eesti Vabariigi aastapäeval pärgade panekul Rahumäe kalmistu esisel platsil. Järjest rohkem inimesi leiab tee sinna, kahjuks küll suuremas
osas vanemad inimesed.
Aga on veel ka teine külg. Minu poole
pöördus üks vallakodanik oma murega.
Jalutades peale vabariigi sünnipäeva Ra-

humäe kalmistu esisel tänaval, märkas ta
seal üht koeraomanikku rihma otsas oleva
neljajalgse sõbraga. Korraga nägi ta, et see
inimene suundus koeraga ausamba juurde.
Ja seal – nagu isastel koertel kombeks –
tõstis loom jalga ning pissis pärgade peale
ja seda koeraomaniku pealtvaatamisel.
Ma ei osanud murettundvat vallakodanikku kuidagi lohutada, lubasin sellest
kirjutada Karksi Sõnasse. Mõtlemisainet
meile kõigile. Arvata võib, mida oleks
öelnud sellise asja peale meie taasiseseisvunud riigi esimene president Lennart
Meri: „Tule, taevas, appi!“
Heiki Arro
üks mälestussamba taastajatest
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Saunamees sai 80
Kohalikus keelepruugis tuntud Norma
tsehhi Kase saun valmis oma töötajate
tarbeks 40 aastat tagasi. Peale omandireformi sai see valla omandiks. Üle 35 aasta
on sauna kütnud Jaan Pehap, kes aprillis
tähistas oma 80. sünnipäeva.
Jaan on pärit Tarvastu valla Loosu talust Jaak ja Hilda Pehapi kuuelapselisest
perest. 1971. aastast on ta Karksi-Nuia
elanik. Jaani tööraamatus on sissekanded
alates 1948. aastast: juustumeistri abi,
masinaühistu rehepeksumasinist, traktorijaama traktorist, autojuht, bussijuht. Kuus
aastat oli ta tööriista teritaja ja samapalju
aega kaevumeister.
Jaan ja tema abikaasa Ellen on tõelised
rahva teenrid.
Tänulikud saunalised

KULTUURIKALENDER
Foto: Toivo Univer

Vallavanem Arvo Maling õnnitleb Jaan Pehapit 80. sünnipäeval. Pildil vasakul
Jaani abikaasa Ellen, kes mehele igapäevaselt tema töös toeks on.

Selgusid Karksi valla nutikamad mälumängijad
Sügisel alustanud mälumänguhooaja viimases voorus selgus tugevaim võistkond.
Tasavägist mängu pakkusid võistkonnad
A.Kusti ja HEJ. Auväärse esikoha pälvis
napilt A.Kusti, kus mängisid gümnaasiumi
pedagoogid Marika Mäekivi, Katrin Johanson ja Jaak Israel, teise koha sai HEJ
koosseisus Eugen Jents, Jaan Kukk ja Enno

Johanson. Samuti andsid häid vastuseid kolmandaks jäänud meeskonnast OOMEGA
Tõnis Laurik, Are Haab ja Urmas Suurpuu
ning neljandaks tulnud võistkonna PAL liikmed Paul Ereline, Enn Sarv ja Avo Lamp.
On hea meel tõdeda, et huvi mälumängu
vastu ei ole kadunud, kuid kahjuks on siiski
osavõtjate arv aastatega kahanenud. Ole-

me tänulikud kultuurikeskuse juhataja Kai
Kannistule, kes on suhtunud lugupidavalt
mälumängu kui ühte kultuuriosa huviringi.
Praeguste mälumängijate soovil loodame
jätkata aastatepikkust traditsiooni. Soovime
kõigile mälumängusõpradele päikselist suvepuhkust, et kohtuda taas sügisel.
Rein Palu ja Enn Kauber

Pollis avati keraamika- ja käsitöökoda
Polli ettevõtlikud naised moodustasid
möödunud aasta augustis seltsingu Polli keraamika- ja käsitöökoda eesmärgiga
pakkuda aktiivsetele külainimestele võimalust koos tegutsemiseks. Kuna ühisettevõtmisteks puudusid meil ruumid, tuli
leida lahendus. Kaalusime mitmeid variante, kuid lõpuks otsustasime, et ainuke
võimalus on kasutada ruume kellegi kodus. Pakkusin välja enda kõrvalhoones 25
m² suuruse osa garaažist. Nüüd tuli hankida vahendeid selle idee elluviimiseks.
Kuna hakkamist meil jagus, oli vaja
leida rahastus ja nii kirjutasimegi projekti
Kohaliku omaalgatuse programmile toetuse saamiseks. Meie pingutused kandsid vilja ja projekt leidis komisjoni poolt
heakskiidu. Programmi raames saime raha
ehitusmaterjalide ostuks, ka ise tuli juurde
lisada. Ehitustööd tegime oma jõududega.
Suurema töö tegi minu abikaasa Kalle Rebane, naiste osaks jäi põranda vuukimine
ning lae, seinte ja mööbli värvimine.
Töödega jõudsime valmis märtsi esimesel poolel ja avamispidu toimus 12.
märtsil. Külalisi oli Tuhalaanest, Karksi
Vallavalitsusest ja Kultuurikeskusest. Täname kõiki lillede ja kingituste eest.

Foto: Anu Rebane

KARKSI-NUIA MUUSIKAKOOL
K 15.05 18.00
Kevadkontsert kultuurikeskuses
P 19.05 14.00
Lõpetajate lõpupidu
N 30.05 14.30
Lõpuaktus
KARKSI KÜLAMAJA
10.00–14.00 Talgupäev Teeme ära. Kui ilmastik ei luba, siis kuupäev muutub, jälgige
L 04.05
		
reklaami. Info tel 5598 7770, Tea Saaremägi
LILLI KÜLAMAJA
R 10.05 12.00
E 27.05
12.00

Tähistame emadepäeva
Perenaiste klubi „Tervislik toitumine“

MURRI HÄÄRBER
P 19.05 11.00

Mulgi murde õppepäev

KARKSI-NUIA LASTEAED
E 06.05
17.00
Oravate rühma perepidu
T 07.05
17.00
Jänkude rühma perepidu
K 08.05 16.00
Tibude rühma perepidu
17.00
Mõmmide rühma perepidu
N 09.05 16.00
Piilude rühma perepidu
17.00
Kiisude rühma perepidu
T 14.05		
Koolieelikute liikumispäev Viljandis
K 29.05 10.00
Heategevuslaat
R 31.05 17.00
Mõmmide ja Oravate rühma lõpupidu
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
N 16.05 16.00
Laste tegelustuba: lilleline kevad
Näitused
02.–30.05		
Jaan Tangsoo 50
02.–30.05		
Spordilood

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi
taotleda e-PRIAs

Keraamikakoja avamispeol oli laud kaetud juba enda valmistatud nõudega.
Juba on valminud naistel ka esimesed
savist esemed, mis ootavad kuivamist,
põletamist ja glasuurimist. Ring käib koos
küll kolmapäeviti, kuid kuna ruum on väike ja korraga mahub tegutsema neli inimest, tulevad naised keraamikat tegema
ka teistel päevadel.
Süües kasvab isu, nüüd tahaksime ehitada ruume, kus saaks telgedel kududa,

teha näputööd ja tervisevõimlemist. Õnneks on veel võimalus laieneda kasutult
seisvale teisele korrusele. Loodame, et
need unistused täituvad ja me suudame ka
selle ellu viia.
Siinkohal tänan kõiki hakkajaid seltsingu liikmeid ja oma abikaasat.
Anu Rebane
seltsingu esimees

Vanad ja uue aja asjad mesinduses
Perremees, kes hoolt ja murret
nende eest siis kannab nüüd
selle linnud heitvad perret,
kui tal ommal polle süüd:
et ta nou ja abbi leiab,
kus on pudust nähha seal;
nored puud ta harrib, toidab
kellel pissokene heal.
Nii kirjutati 164 aastat tagasi raamatus
„Põllumehhe ait“, mis sisaldas nõuandeid
lojuste arstimisest, messilaste pidamisest
ja vilja seemne leutamisest.
Sellest ajast saadik on palju vett merre
voolanud ja mitmed mesinike põlvkonnad vahetunud, kuid mesilaste pidamise
põhitõed on jäänud samaks. Aastal 1901,
seega 112 aastat tagasi kirjutas mesinik J.
Mikkau ajakirja „Aed“ aprillikuu numbris järgmist: „Mis meil kevadise reviderimisega mesipuu juures tähele panna ja
üles märkida on, näeme järgmiselt:
1. On tarvis teada, kas ema munemine
korras, kas pere tugev või nõrk, ja kas ta
iseseisvalt pidada kõlbab.
2. Kas palju või vähe haudeid, kas ilus ja
ühesuguselt, tükati või puudulik, s.o kas
ema terve või kõlbmata (haige) on.
3. Peame meie teadma, kas meetagavara
küllalt või vähe, ehk vahest üleliiga, ja kas
perel ka meeleivaga täidetud kärgesi on.
4. On tarvis teada, kuidas kärjeehitusega
lugu on, kas see vahest ei ole talvel ära

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
02.–31.05		
Sinises saalis Karksi-Nuia Lasteaia mudilaste
		
tööde näitus
02.–31.05		
II korruse fuajees näitus „Pitsid ruudus“
P 05.05 09.00
Kevadlaat
P 05.05 11.00
Mulgi oma ülikuul
R 10.05 18.00
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert
P 12.05 12.00
Emadepäev, uutele vallakodanikele hõbelusikate kinkimine.
		
Abja noortekoori kontsert
13.–31.05		
I korruse fuajees Karksi Noorte Kunstistuudio õpilaste tööde näitus
K 15.05 12.30
Altai palsami esitlus
K 15.05 18.00
Muusikakooli kevadkontsert
R 24.05 18.00
Noorkotkaste 83. aastapäeva tähistamine
T 28.05
11.00
Lasteteatrilt Teatrike etendus „Pilli Tiidu“. Pilet 1,50 €

hallitanud ehk jälle kõhutõbest äramääritud, ja kas ta ka pere suurusele kohane
on, võib olla vahest liiga suur või väike.
Pääle selle saab mesipuu kevadise revideerimisega täielikult puhastatud ...“
Tänapäeval on põhitõed jäänud samaks:
ikka peab mesilastel olema korralik ema,
vähemalt 6 kg süsivesikuterikast sööta (mett
või suhkrulahust) ja 1–1,5 kg suira. Kindlasti tulevad tarude põhjad langetisest puhastada ja vajadusel anda mesilastele lisasööta.
Nosema tunnuste korral (roojaplekkidega
kärjed, pesaruumi seinad jne) tuleb lisasööta
anda koos nosemavastaste vahenditega. Kõige kättesaadavamaks vahendiks on kaaliumpermanganaat, mida lisatakse suhkrulahusele niipalju, et see oleks kergelt roosakas.
Häid tulemusi on saadud, kui kevadisele
täiendussöödale on lisatud koirohuekstrakti.
Väga väikesed pered tuleb juba varakevadel
ühendada. Teisisõnu, peatähelepanu tuleb
suunata ületalvitunud mesilasperedele, et
mesilaste sugu maa pealt ei kaoks.
Tänavune talv oli mesilastele pikk ja
raske, mistõttu mõnes piirkonnas on hävinud ligi 2/3 peredest. Selliseid kurbi
uudiseid on tulnud Saaremaalt, Lääne-Virumaalt, Läänemaalt ja mujaltki.
Mida peab mesinik tegema, kui pere on
talvel hukkunud? Kõigepealt peab ta teavitama sellest kohalikku veterinaararsti,
kes tuleb kohale ja kellega koos vormis-

tatakse akt mesilaspere(de) hukkumise
kohta. Ära tuleb näidata ka arvatav pere
hukkumise põhjus: (söödapuudus, sööda
kristalliseerumine, lämbumine, kõhulahtisus, talvekobara laialiminek välistegurite
toimel – linnud, hiired, nugis jms.) Aktist
koopia tuleb saata Eesti Mesinike Liidule
aadressil: J. Vilmsi 53G, 10147 Tallinn.
Antu Rohtla

Mai alguses jõuab kätte 2013. aasta pindalatoetuste taotlusperiood. Juba 2008.
aastast on olnud inimestel võimalik toetustaotlus esitada e-PRIA portaali vahendusel, v.a poollooduslike koosluste
hooldamise toetuse taotlus, mida oli vaja
Keskkonnaametiga kooskõlastada paberkujul. Aprilli algusest on e-PRIA kasuta-

jatele avatud uus teenus „Minu niidud“,
mis on mõeldud just poollooduslike koosluste alade aastaringseks haldamiseks ja
elektrooniliseks kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.
Täpsem info www.pria.ee/et/ePRIA,
telefonil 737 7679 või e-posti aadressil
info@pria.ee.

Mulgi Oma Ülikuul tuleb taas
Karksi Valla Kultuurikeskus kutsub huvilisi Mulgi Oma Ülikuuli pühapäeval, 5.
mail kell 11.00. Kõneleme sellest, mis on
tulemas ja kuulame ka teie ettepanekuid,
mida jagada tahate. Meil on külas Janne
Järvelt, kes tutvustab omi tegemisi Mulgi
Kultuuri Instituudis. Koos Alli Laandega
esitletakse Mulgi sõnastikku. Seekordses
praktilises tunnis laulame regilaule. Neid
tutvustab Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakonna vanemteadur Taive Särg, kes tegi oma magistri- ja doktoritöö Karksi kihelkonna regilaulude põhjal.
Oma kogemustest räägib Taive Särg nii:
„Karksi kihelkonna regilauludest algas
minu jaoks helisalvestuste noodistamine
Eesti Keele Instituudi rahvamuusikasek-

toris. Kuulasin neid laule tundide kaupa
kõrvaklappidest ja nägin kord unes, kuidas rahvalaulikud seisavad jões, viimane
neist ulatamas mulle oma kätt. Sestsaadik
hakkasid need laulud mu peas elama ning
olen isegi olnud mõneti ettevaatlik nende
laulmisel, laskmisel enesest välja, nagu
tajudes nende haprust ja kartes, et kokkupuutel tegelikkusega nad võiksid kaotada
midagi oma iseolemusest.“
Päeva lõpetame kohaliku Mokalaada tegemiste tutvustamisega, ka neil on kavas
esitlus filmitud materjalidest. Ootame Teid
kuulama, vaatama ja kaasa kõnelema.
Anneli Arraste
Mulgi Oma Ülikuuli projektijuht

Kokkuvõte südamenädalast
15.–21. aprillini tähistati üle Eesti südamenädalat erinevate üritustega. Karksi
vallas oli võimalik kilomeetreid kirja panna kolmes kontrollpunktis. Seitsme päeva
jooksul registreerus 132 naist ja 17 meest.
Kokku läbiti kõndides ja joostes 870 kilomeetrit ning jalgrattaga 323 kilomeetrit.
Kõigi osavõtjate vahel loositi välja kolm
kinkekaarti, mille said Maarika Meier,
Varje Tähe ja Annika Välja.
Karksi-Nuia Lasteaed korraldas tervisepäeva peredele ja lasteaia töötajatele. Üritusel osales 111 naist ja 54 meest. August
Kitzbergi nimeline Gümnaasium viis läbi
tervisepäeva, kus kogu koolipere, kokku
290 õpilast ja õpetajat, täitis läbitud kilomeetrite kohta tervisekaardi.
Leo Liiber

Lasteaia tervisematkal oli osavõtjaid rohkesti.
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Enn Robert Kinnas võitis seitsmevõistluse

Olgu rõõmu ja silmade sära,
olgu paljugi nii nagu enne.
Aga rohkem kui mistahes vara,
olgu Teil tervist ja õnne!

30.–31. märtsil toimus Tallinnas järjekorras juba 18. Leksi seitsmevõistlus. Enn Robert
Kinnas võistles kuni 13aastaste poiste grupis ning see oli talle elu teiseks seitsmevõistluseks. Avapäeval suutis ta parandada isiklikku rekordit 60 m jooksus – 8,31. Rekordilähedased tulemused sai ta kirja ka kaugushüppes – 4,88 m ning kuulitõukes – 11,96,
kõrgushüppes ületas ta 1,49 m. Avapäeva lõpetas Enn Robert kindla liidrina, olles
saanud alavõidu kõikidel aladel. Teise päeva tulemused olid samuti kõrgest klassist: 60
m tõkkejooks – 9,93, teivashüpe 2,58 ning 1000 m aeg 3.41,37. Lõppsummaks tegi
see 2948 punkti, millega noormees parandas isiklikku rekordit 720 punkti võrra. Teise
koha saavutas SK Leksi 44 esindaja Jan Henri Tälli 2563 punktiga ning kolmas oli SK
Schnelli sportlane Kristo Toots 2386 punktiga. Suur tänu ka Enn Roberti perele, kes oli
mõlemal päeval spordihallis kaasa elamas.
Riho Siil
Enn Robert Kinnas võidukarikaga.

Õnnitleme sünnipäeva puhul

Maikuu kuulub spordile
Kevad on visa saabuma. Korraldajad on
planeerinud terve rida võistlusi maikuu
lõpu poole. Loodame, et staadion on selleks
ajaks kasutamiskõlbulik ning hangitakse ka
puuduolev inventar. Gümnaasiumi staadionil on tulemas mitmeid olulisi võistlusi:
21. mail kell 10.00 Viljandimaa koolide kergejõustiku esivõistlused;
25. mail kell 12.00 Vabariiklik TV-10

Olümpiastardi IV etapp;
30. mail kell 10.00 Viljandimaa 4.–5.
kl mitmevõistlus.
Lisaks sellele toimuvad 18.–19. mail
Sakala mängud ning mängude ajal on ka
tantsupidu. Spordiprogrammi kavas on
kergejõustik, jalgpall, jalgratta maastikusõit, korvpall, võrkpall, vabamaadlus,
lauatennis, male, petank ja mälumäng.

Selge on see, et võistluspäevadel 21. ja
30. mail on koolis õppetöö häiritud ning
Sakala mängudel tuleb mitmel vallakodanikul samaaegselt nii tantsu- kui spordiväljakul viibida.
Leo Liiber
Foto: Külli Kama

Ujulas lõpeb hooaeg
Seitse kuud kestnud basseinihooaeg on
jõudmas lõpusirgele. Ujula kasutajate
hulgas on nii asjaarmastajaid, oma tervise
eest hoolitsejaid kui ka võistlussportlasi.
Karksi valla lahtisi meistrivõistlusi
ujumises on korraldatud juba kuus aastat.
Möödunud hooajal, oktoobrist kuni aprillini, toimus meistrivõistluste raames igal
kuul üks võistlus. 16. aprillil oli viimane
etapp, kokkuvõtete tegemine ning medalite jagamine. Protokollidega saab tutvuda Karksi Sport koduleheküljel. Tore, et
osa võeti perede viisi ning et naisvõistlejaid oli rohkem kui varasematel aastatel.
Kokku küündis osavõtjate üldarv 71ni,
neist 41 käisid vähemalt neljal etapil.
Märkimist väärivad kõikide kavas olnud
distantside parimad ajad. 25 m vabalt ujusid Heidy Bergštein ajaga 20,40 ja Georg
Teiter 20,23. 50 m vabalt parimad ajad
kuulusid Gedly Tugile – 36,02 ja Riho
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Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja nende vanemaid
31. märtsil sündis Inna Remmelgase ja Janis Sarve perre poeg Jonas
16. aprillil sündis Maria ja Artur Kazarjani perre poeg Kenno

Aprillikuu Karksi Sõnasse oli sattunud viga
11. märtsil sündis Leanika Käämeri ja Andrias Markovi perre tütar Ketrin
Toimetus vabandab.

Müüa 2toaline korter Karksi külas,
Pargi tn 26. 55 m2, 3/3. Elektriküte
(õhksoojuspump), võimalus kamina
ehitamiseks. Vannituba renoveeritud,
soe vesi boilerist. Korteril päiksepoolne
rõdu. Sisse jääb köögimööbel. Korter
keskmises seisukorras. Hind 7900 €.
Kontakt
airikak@gmail.com
või
564 0104.
Kõige nooremad tüdrukud Romi Israel (vasakul), Helena Maling ja Berit
Kask tunnevad rõõmu oma medalite üle.
Liiberile – 30,22. Võistlused tekitasid
põnevust kuni viimase etapini. Loodan,
et huvi ujumise vastu kasvab! Siinjuures

tänan kõiki osalejaid, kaasaelajaid, toetajaid ja abilisi.
Anneli Vaan

Motokrossi meistrivõistlused
11. mail korraldab Karksi Tehnikaspordiklubi Ainja krossirajal Eesti meistrivõistluste etapi motokrossis. Starti on oodata
Mini MX, 65cc, 85cc, MX2 jun ja sen,
MX1 ja MX2 ühisstart ning loomulikult
külgvankrid. Kuna kalender ei kattu teis-
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8. mai		
8. mai		
10. mai		
10. mai		
12. mai		
12. mai		
12. mai		
13. mai		
17. mai		
18. mai		
22. mai		
23. mai		
24. mai		
25. mai		
26. mai		
27. mai		
31. mai		

te suuremate sõitudega, on starti oodata
ka MM-etappidest osavõtjaid. Tulla on
lubanud ka mitmed Läti ja Soome krossisõitjad.
Oma stardi teevad kodurajal Karksi valla krossisõitjad, kus on oodata väga tihe-

dat konkurentsi.
Startide algus on 12.00. Ootame kõiki
põnevale motospordiüritusele kaasa elama.
Indrek Lepik
Karksi TSK juhataja

Ostan soodsalt krundi või maja Karksi
vallas või Karksi-Nuias. Pakkumised emailil argo.email@hot.ee või telefonil
5334 1259.
Piiri talu müüb mai algusest suures
valikus köögivilja- ja lilletaimi aadressil Lilli tee 12. Saadaval veel söögi- ja
seemnekartulit. Info tel 510 1491.
Müüa halupuud, erinevad mõõdud.
Vedu. Info tel 5561 9623.
Müüa küttepuid. Info Albert Kiviaed,
tel 5648 1917.
Müüa küttepuud ja klotsid.
Info tel 514 9877.

Võisteldi maanteejooksus
Foto: Kalmer Märtson

Koos teiste sportlastega tuli lompe trotsida ka oma vanuseklassi võitjal Kerti
Einsteinil (vasakul).

Jooksjad jagasid esimesed maakonna
meistrimedalid 5 km ja 10 km maanteejooksus Karksi-Nuias. Jooksu lõpetas 73
sportlast ning kavas olnud kaheteistkümnest vanuseklassist võitsid valla sportlased
seitsmes. Rõõmustas naiste vanuseklass,
kus kaksikvõidu kindlustasid meie Kerti
Einstein ja Annika Artla. Ennast ületavalt
jooksid tüdrukutest Gedly Tugi ja poistest
Eero Maling, kes ülekaalukalt võitsid oma
vanuseklassis. Maakonna meistriteks tulid
veel Rudolf Pärnik, Magnus Kase, Gerlin
Tammoja ja Berit Hromenkov. Viljandimaa Spordiliidu poolt said iga vanuseklassi kolm paremat meistrimedali ning
šokolaadi. Korraldajad tänavad politseid
võistluse turvamise eest. Juba 31 aastat on
jooks toimunud samal maanteelõigul ning
tahaks loota, et see traditsioon jätkub ka
järgmistel aastatel.
Leo Liiber

Kollektsionäär ostab münte, märke,
medaleid ja ordeneid. Huvi pakuvad ka
vanemad postkaardid/fotod, raamatud
jms. Küsi lisainfot 5399 6098, Rene.
Nahkru talu müüb toidukartulit 0,25 €/
kg. Info tel 516 5187.

TEEME ÄRA Talgupäev
4. mail kell 10.00–16.00

Laupäeval, 4. mail alates kell 12.00
toimuvad pastoraadi ümbruse talgud.
Palun tooge oma rehad kaasa. Talgulistele pakutakse kohapeal maitsvat
suppi. Kõik abilised on teretulnud.
12. mail 2013 kell 14.00
Ülestõusmisaja 7. pühapäev. Püha
vaimu ootus. Jumalateenistus
armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
vestlusring.
19. mail 2013 kell 14.00
Nelipüha. Jumalateenistus armulauaga. Esineb koguduse segakoor
Vello Ainsalu juhatusel. Järgnevad
kohvilaud ja täiskogu koosolek.
26. mail 2013 kell 14.00
Kolmainupüha. Jumalateenistus
armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
vestlusring.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus, piht) tel
521 2518 või e-posti teel allan.praats@
eelk.ee

EAÕ Karksi-Nuia
kirikus
5. mail kell 10.00
Ülestõusmispüha jumalik liturgia.

Karksi-Nuias Pärnu mnt 16
EAÕ Kiriku kinnistul
Info Olga Palu, mob 5341 2507,
olgapalu@hotmail.com

Kevadine koristuspäev
„Teeme Eesti korda“
3. ja 4. mail kell 10.00

Murri häärberis
Metsakeskus.ee

EELK Peetri
koguduse teated

5. ja 6. mail kell 10.00

Muri muinasküla ja
kultusekivi juures
(võsa lõikamine)
Info tel 433 1602

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame
kaastunnet omastele
HILDEGARD KUUSIK

14.06.1925–23.03.2013
Leeli
ARVU KITSING

26.09.1953–07.04.2013
Leeli
JUHAN RÄPPO

18.01.1957–15.04.2013
Karksi
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Toimetus: Mare Torim (toimetaja, tel 435 5526, e-post mare.torim@karksi.ee), Heiki Arro, Inge Dobrus, Helve
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