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Bussijaam sai valmis

Aeg uusi sihte seada
1. septembril algab 2013/14. õppeaasta – kellele esimene, kellele viimane, kellele
üks paljudest. Kevadeks kogunenud pinged ja väsimus on suvega olematuks haihtunud ning uut kooliaastat alustavad kõik ühesuguse ootusärevusega. Kindlasti asuvad kõige suurema õhinaga kooliteele need, kes teevad seda esimest aastat. Neile
on see niisugune päev, mille kõik üksikasjad jäävad alati kauaks meelde.
Küllap lubavad paljud poisid-tüdrukud uuel õppeaastal tublimad, hoolsamad ja
püüdlikumad olla. Neile on esimene september sihiseadmise ja tulevikku vormiv
päev. Seadke endale siht, mille saavutamisel te ei väsi, kuid mille poole püüeldes te
arendate ennast. Õppida ei ole kunagi hilja ja ammugi ei ole õppimine häbiasi. Õppimine on lakkamatu küsimine, mitte ainult õpetaja kuulamine ja õpiku lugemine.
Küsida tuleb emalt ja isalt, oma õpetajalt ning tingimata ka iseendalt. Küsimused,
nagu vastusedki on erinevad, aga nende siht on sarnane – muutuda targemaks ja
paremaks. Soovin, et meie kooli õpilastel seisaks ees uus ja huvitav õppeaasta, et
uudishimu ja teada tahtmine oleksid kaaslaseks igas ainetunnis. Võtke koolist kaasa
veel oskusi ja harjumusi, mida igakord õpikutes ei kirjeldata, näiteks kombe öelda
tere. Minu kõige suurem soov on, et te märkaksite kaaslasi enda ümber. Te kõik
olete kordumatud ja ainulaadsed – osake üksteist hoida ja väärtustada.
Head lapsevanemad! Ka Teile algab uus õppeaasta, ikka koos lapsega, koos koolirõõmude ja -muredega. Te saate oma last kõige rohkem abistada sellega, et olete
ta kõrval, tunnete huvi mitte ainult hinnete, vaid ka selle vastu, mida uut ta koolis
teada sai, kas tal oli tore päev, mis lapsele muret valmistab. Laps ei saa alati kõikide probleemide lahendamisega ise hakkama, olgu ta kui suur tahes. Ükski laps ei
peaks tundma end üksikuna. 2013/14. õppeaasta eel soovin, et meil kõigil jätkuks
tarkust väärt mõtted ja ideed ellu viia ning et suurte muutuste käigus säilitaksime
kõik hea, mis iseloomustab meie kooli.
Head kooliaasta algust!
Jaak Israel
direktor
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1. septembri rongkäigus saab vaadata uhkelt nii kaamera kui endiste
lasteaiakaaslaste poole.

TÄHELEPANU!
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õppeaasta avaaktus toimub
1. septembril kell 9.00
Karksi valla Kultuurikeskuse saalis.
Kogunemine 8.30–9.00. (1. ja 12. klass sinisesse saali,
2.–11. klassid suurde saali.
A-klassid paremal, B-klassid vasakul).
Peale aktust liigutakse rongkäigus koolimajja.
11.00 – klassijuhatajatunnid.

Sakala Kalendri juubelinumber
Sakala Kalender hakkas uuesti ilmuma
veerandsada aastat tagasi. Tänu Viljandi kooliõpetaja Heiki Raudla tegususele
on seda tähtraamatut nüüd regulaarselt,
igal aastal välja antud. Äsja tuli trükist
juba 25. number, nii et käes on väike
juubel.
Värskes, üsna mahukas (üle 300 lk)
kalendris leiame peale kalendaariumi
2014. a tähtpäevi, kokku 74 isiku kohta, ja ülevaate eelmise aasta kultuurisündmustest Viljandimaal. Põhiosa kalendrist moodustavad 35 kirjutist „siit
nurgast ja sealt nurgast“. Nende hulgas
on ka põhjalik ülevaade Karksi-Nuia
Püha Aleksei kirikust, kogudusest ja
selle preestritest. Leidub mälestuskilde,
näiteks Jaak Põldma kirjutatud „Jänkid,
kasige Peipsi taha!“

On kirjutisi Viljandimaa ajaloost:
koolidest, Viljandi rajatiste saamisloost,
tänapäeva ja endisest majandusest.
Muigama panevaidki lugusid leiame,
nii peatoimetaja tütretütre lapsesuust
pudenenust ja vanadest ajalehelugudest,
isegi Vabaduse Risti kavaleride kohta ja
arhitekt Johannes Fuksist. Pikemate juttude vahele on tavakohaselt mahutatud
mõtteteri ja asjakohaseid fotosid.
Koos varem ilmunud kalendriraamatutega, mida leidub ka meie vallaraamatukogus, on kujunenud tõhus materjalikogum Viljandimaa nii uuema kui
vanema ajaloo ja kultuuri kohta, millega maksaks huvilistel igatahes tutvust
teha.
Olav Renno
SK üks toimetajaid
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Et uus bussijaam on vallaelanikele tähtis, näitas ka avamisele tulnud suur rahvahulk.
Karksi-Nuia uus bussijaama hoone avati
laulu Kodukoht Karksi saatel 1. augustil. Tähtsündmuse ajal oli bussijaamas
neli bussi ja sadakond inimest. Bussiga nr 50 saabusid Viljandist maavanem
Lembit Kruuse ja maakonnas bussiliikluse eest vastutaja Kaupo Kase. Lustipill
mängis, maavanem kõneles kaasaegse
infrastruktuuri, sealhulgas bussijaamade
vajalikkusest, naabervallavanem Peeter
Rahnel tõi avamise puhul tõmbekeskuse
– Abja-Paluoja bussijaama raamitud pildi ja Ene Saar Mulgimaa Arenduskojast
kinkis õunapuu. Bussidel ei olnud aega
peo lõppu oodata ja igaüks neist väljus
oma suunda Abja-Paluojale, Tartusse,
Tallinnasse ja Viljandisse.
Karksi-Nuiat läbib päevas üle 40 liini.
On mõneti sümboolne, et igal hommikul kell 6.00 Karksi-Nuiast väljuv esimene buss viib reisijad pealinna, naastes enne üheksat õhtul. Karksi-Nuiast
on väga hea ühendus maakonnakeskuse
Viljandiga, kuhu saab sõita 15 bussiga
päevas. Otse saab veel sõita Valka 9,
Tallinnasse 8, Pärnusse 5 ja Tartusse 2
bussiga päevas. Samas puudub ühendus
lähimate naabrite Halliste, Mustla ja
Ruhjaga.

Samuti kidub bussiliiklus just valla
sees. Riigi poolt tellitud ja kommertsliinid läbivad vaid valla 13 küla. Ülejäänud seitsmesse külla jõuab buss valla poolt tellituna ainult koolipäevadel.
Bussiliikluse sagedus ei ole valla sees
kiita. Näiteks kui Apja on võimalik saada päeva jooksul 8 bussiga, siis Karksi vallas sama tee ääres asuvas Lopa
peatuses peatub neist vaid kolm. Veel
halvem on olukord Valga suunal, kus
päeva jooksul vurab üle kümne bussi,
peatuse teeb aga ainult oma valla mehe
Heiki Truuvelti bussiliin.
Avamisel kõneles Kaupo Kase, et
maakonna bussiliinide mahud on jäänud aastate lõikes samaks, vähenenud
on ainult sõitjate arv. Riik toetab maakonna liine 60% ulatuses. Maakondadevahelistele liinidele dotatsiooni ei
maksta. Nii korjavadki kommertsliinid
linnadevahelised reisijad ja aeglased,
igas peatuses peatuvad bussid kaotavad
reisijaid. Samas tahab vallaelanik ka
poodi, arsti juurde või kasvõi rahaautomaadi juurde saada. Seetõttu tuleks
midagi välja mõelda, et kommertsliinid
peaksid peatuma igas vallas rohkem kui
ainult keskuses. Aga kõigepealt tuleks

alustada vallal iseendast ja uurida, milline oleks vallaliinide vajadus väljaspool
koolipäevi ja selle maksumus.
Bussijaama ehitusprojekti autor on
Jaan Must Viljandi EKE Projektist. Vähempakkumise tulemusena ehitas bussijaama Variberg Grupp OÜ Kert Variku
juhtimisel ning mulgipärased mustrid
kujundas ja maalis Tiina Talvet. Bussijaama ehitus läks maksma 47 tuhat
eurot, millest 16 tuhat eurot on toetus
Mulgimaa Arenduskoja LEADER programmist. Koos bussijaama ehitusega
remonditi ka kapitaalselt Heina tänav,
mille maksumuseks kujunes 25 tuhat
eurot ja töö tegi ära AS Sakala Teed.
Bussijaam on avatud hommikul 5.45
kuni õhtul 21.00. Bussijaamas on tasulised WCd, uks avaneb 20 sendi sisestamisel. Bussijaamas on videovalve,
mis on üle interneti jälgitav ja järelvaadatav. Ah-jaa, mida tähendab tõmbekeskus – Karksi-Nuia bussijaam? Ei
midagi muud kui seda, et regionaalministeeriumi juhendi järgi annab bussijaam tõmbekeskuste määratlemisel 2,5
punkti 100st.
Arvo Maling
vallavanem

Seitse kõige kangemat
7. juulil toimusid Karksi valla kodukandipäevade raames MULGI MEESTE
MÄNGUD. See oli esimene selletaoline mitmevõistlus, kus prooviti jõudu ja
osavust eesti rahvamängudes. Võisteldi vägikaikaveos, käesurumises, tünni
veeretamises, vankri ratta viskamises,
kaalupommidega liikumises ja kotis
jooksus, osavust vajasid teomeheeksam
(looga alt pugemine) ja kupjakepiproov.
Osalejate rohkusega eriti kiidelda ei
saanud, aga seitse kohaletulnut rassisid
täie jõuga. Pealtvaatajate ja ergutajate
rohkus oli aga üllatav, see annab lootust, et järgmisel aastal on ka võistlejaid
rohkem. Mitmevõistluse võitis Aimar
Sepa, teisele kohale tuli Taimo Tugi ja
kolmandaks Innar Vilumets. Vägikaikaveo, tünni veeretamise ja käesurumise
võitis Aimar Sepa, vankriratta viskamise ja kaalupommidega liikumise Taimo
Tugi, kupjakepiproovis oli osavam ja
kiirem Innar Vilumets, teomeheeksami soorituse kiirus oli Sten Küperil ja
Aimar Sepal ühesugune ja mehed leppisid viigiga. Ka koduõlle meister selgus
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Vägikaikaveos katsuvad jõudu Taimo Tugi (vasakul) ja Innar Vilumets.
ja selleks oli Inno Vilumets. Päevajuht
ja võistluste läbiviija oli Indrek Palu,
lõpetamine toimus Tantsivate Mulkide
Pubis.
Projekti toetasid Rahvakultuuri Kes-

kuse Mulgi kultuuriprogramm, Kultuurkapitali Viljandi ekspertgrupp,
Karksi vald ja kultuurikeskus.
Anneli Arraste
projektijuht

Karksi Sõna

KARKSI
VALLAVOLIKOGUS
17. juuli istungil

Võtsid osa: Katrin Kivistik, Liidia
Klaas, Harri Kunimägi, Leo Liiber,
Indrek Palu, Enn Sarv, Raimo Sarv,
Tarmo Simson ja vallavanem Arvo Maling. Puudusid: Andre Aavastik, Hendrik Agur, Alli Laande, Laili Lamp,
Heino Luik, Olavi Pilk, Maire Sala.
• Kehtestati Karksi külas Pärna kinnistu
maa-ala detailplaneering vastavalt MLA
Projekt tööle nr 0113.
• Kinnitati Karksi valla 2013. aasta II
lisaeelarve kogumahus 142 432 eurot.
• Otsustati garanteerida Karksi valla
osalemine Hajaasustuse programmis
summas 10 000 eurot.
• Otsustati delegeerida hajaasustuse
programmiga kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesannete täitmine
vallavalitsusele.

KARKSI
VALLAVALITSUSES
1. juuli istungil

Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer, Arne
Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Otsustati pikendada Eesti Energia
ASiga sõlmitud üürilepingut Rahumäe
2a III korrusel asuva äriruumi nr 47
suurusega 28,3 m² kasutamiseks kuni
31. juulini 2015. a.
• Tunnistati hanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Karksi valla õpilasliinidel“ edukaks OÜ Hiie Transport
poolt esitatud pakkumine.
• Tunnistati hanke „Karksi-Nuia Väike
tänava ja Karksi küla Tare tee ehitustööd“ edukaks Elva Kommunaalettevõtte OÜ poolt esitatud pakkumine
maksumusega 29 533,92 eurot koos
käibemaksuga.
• Eraldati Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsile Karksi valla eelarvest
400 eurot VI Meefestivali korraldamiseks 6.–7. septembril.
• Eraldati mittetulundusühingule Toimekas Eesti 270 eurot Mulgimaratoni
korraldamiseks.
• Määrati projekteerimistingimused
Tammemäe kinnistule Polli külas Karksi vallas abihoone-sauna ehitusprojekti
koostamiseks.
• Väljastati ehitusluba lasteaed-algkooli
hoone rekonstrueerimiseks Karksi Lasteaed-Algkooli kinnistul Karksi külas.
• Väljastati ehitusluba Karksi valla kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimiseks
Viljandi mnt 1 kinnistul Karksi-Nuias.
• Anti nõusolek Dmitri Oravale Kark-



si-Nuias Tartu mnt 67 katastriüksusel
puude ja võsa mahavõtmiseks ca 3x3 m
suurusel maa-alal.
17. juuli istungil

Võtsid osa: Jüri Kert, Urmas Suurpuu,
Andi Sõmmer, Arne Tae ja vallasekretär Inge Dobrus. Puudus Arvo Maling.
• Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle
rajatise „Saaremetsa kinnistu peakaitsme suurendamine“ rajamiseks Karksi
külas.
7. augusti istungil

Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer, Arne
Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Anti mittetulundusühingule Toimekas
Eesti avaliku ürituse luba Karksi lennupäeva korraldamiseks Karksi lennuväljal Polli külas Kiivita talu maadel 10.
augustil (mittesobiva ilma korral) varupäeval 11. augustil.
15. augusti istungil

Võtsid osa: Jüri Kert, Arvo Maling,
Urmas Suurpuu, Andi Sõmmer, Arne
Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Väljastati ehitusluba höövlihoone
püstitamiseks Tööstuse tn 2 kinnistule
Karksi-Nuias.
• Eraldati reservfondist 1600 eurot
käimlate uuendamiseks Tartu mnt 8 ja
10 elamute juurde ja 516 eurot August
Kitzbergi nimelisele Gümnaasiumile
piksekaitse maanduse pinnasesse ehitamiseks.
• Eraldati reservfondist 400 eurot Karksi-Nuia Tulekaitse Seltsile tegevustoetuseks.
• Anti Karksi Lastekaitse Seltsile Muumitroll luba Eesti Motospordi Föderatsiooni Mini Karikasarja IV etapi motokrossivõistluse korraldamiseks Ainja
krossirajal 31. augustil.
• Määrati toimetulekutoetus 17 taotlejale kokku summas 1779,30 eurot ja
ühekordne sotsiaaltoetus 11 abivajajale
kokku summas 780 eurot. Ranitsatoetus määrati 24 I klassi astujale. Lasteaia
toidutoetus määrati 4 lapsele.
• Anti nõusolek Karksi-Nuias Lilli tee
10 kinnistult 1 vahtrapuu mahavõtmiseks.
• Määrati Karksi külas Pärna kinnistu
jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Pärna (pindala 7,94 ha) – sihtotstarve maatulundusmaa ja Töökoja
(pindala 3,07 ha) – sihtotstarve ärimaa.
• Eraldati valla eelarvest 100 eurot luulevalimiku „Valguseoks 2013“ trükikuludeks.
• Eraldati MTÜ-le Toimekas Eesti Karksi valla eelarvest 240 eurot 2013. aasta
Karksi lennupäeva korraldamiseks.

Kuidas lugeda e-raamatut?
Kultuuriminister on selgelt väljendanud oma
soosingut e-raamatute suhtes, seega on aeg ka
lugejatel mõelda oma lugemisharjumuste peale. Kas teile meeldib jätkuvalt paberile trükitud romaan, mida saab ise riiulilt valida ning
lugeda kas raamatukogus, bussis ja aias või
e-lugerisse salvestatud kirjandusteos. Et e-raamatutest ja e-lugeritest paremini aimu saada,
tulevad 19. septembril kell 14.00 Karksi Valla
Kultuurikeskusesse teemat tutvustama Rahvusraamatukogu töötajad. Karksi-Nuia raamatukogu on üks kaheksast raamatukogust, kes selle koolituspäeva raames välja valiti.
Lisaks käiakse veel Võru-, Põlva- ja Raplamaal.
Kairi Felt, Jane Makke, Kristina Rood ja Kristel Veimann räägivad, millest sai
e-raamat alguse ja kuhu tänaseks on jõutud ning õpetavad, kust e-raamatuid osta
või laenata ning kasutada. Lisaks tutvustatakse digiarhiivi ja raamatute digikoopiate tellimist. Vaadata saab pilte ja videosid põnevatest lahendustest ning huvitavatest
näidetest meil ja mujal.
Tulge kuulama ja kaasa rääkima, milline võiks olla tulevikuraamatukogu. Kas
selline, kus kõik raamatud mahuvad nutitelefoni või jääb kestma ka traditsioonilisem lähenemine?
Mare Torim

Karksi Noorte Kunstistuudio
Karksi Noorte Kunstistuudio annab teada, et uute õpilaste vastuvõtmine toimub
reedel ja laupäeval, s.o 6. ja 7. septembril kell 12.00 kuni 17.00 stuudio ruumides
Karksi-Nuias, Pärnu mnt 8 teisel korrusel.
Õppetööd alustame esmaspäeval, 16. septembril kell 15.00.
Vajalikku infot saab tel 5649 0889 või 5650 6138.
Samuti saab infot meilitsi erabaah@hotmail.com.
Are ja Hülle Haab
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Kultuurikeskuse katus uueneb
Suurel saalil vahetatakse välja kogu
katuslae soojustus, ehitatakse ümber
räästad, et kaotada külmasillad ning
paigaldatakse uus kivikatus. Sinise saali osas tehakse samuti ümber räästad
ja lisatakse soojustust. Töö tähtaeg on
septembri lõpp. Kultuurikeskuse katuse
probleemiks on olnud soojakaod. Selle tulemusena on igal kevadel tekkinud
katuse neelukohtadesse jää, mille tagajärgedeks on läbisadamine ja veekahjustused. Lisaks muidugi ka energiakadu.
Tööde lõppedes peaks katuse soojusjuhtivus olema ligi neli korda väiksem
ja vastama kõrgemale energiatõhususe
nõudele. Kogu hoone saab energiamärgise „D“, ehk energiakulu peaks olema
192 kWh/m² kohta aastas. Töid finantseeritakse riigi poolt CO2 kvoodi müü-

gist saadud rahadega, mida vald taotles
juba 2010. aastal. Neli aastat tagasi
taotlesime 75 tuhat eurot, nüüd lõpuks,
kui sellel aastal riik meile raha eraldas,
kujunes tööde maksumuseks riigihanke tulemusena 107 tuhat eurot. Tööde
kallinemine tuleb kinni maksta valla
eelarvest. Uue katuse soojustusprojekti koostas Kuubik Projekt OÜ ja ehitab
omal ajal hoonet ehitanud Valga KEKist
välja kasvanud Brick AS Tõrvast.
Katuse lammutamise käigus kasutamiskõlblikud, 25 aastat katusel olnud
kivid ladustatakse AS Iivakivi laoplatsil. Kui kellelgi on huvi neid kive osta,
palun pöörduda AS Iivakivi juhataja
Urmas Suurpuu poole.
Arvo Maling
vallavanem
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Katusepanijatele tuleb pöialt
hoida, et ilmad ikka vihmavaesed
oleksid.

Ärmal toiduedendajate mõttepäeval
Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse tootearenduse ja -säilituse
töörühma tehnik Pille Põllumäe on üks
meie valla inimestest, keda presidendipaar kutsus 22. augustil Ärmale Eesti
toiduedendajate mõttepäevale, kus said
kokku väiketootjad, restoranipidajad,
toiduajakirjanikud ja põllumehed. Mida
head Pollis kasvatatakse ja toodetakse
ning mida hindab Pille ise, sellest temaga rääkisimegi.
Mida viisite sel aastal Polli Aiandusuuringute Keskuse poolt külakostiks?
Pollist oodatakse keset suve ikka eelkõige head ja värsket puuvilja ning marju, kuid me viisime Ärmale ikka muud
põnevat ka. Sel aastal on meil teemaks
toortoidunäksid, mis valmivad dehüdreerimise teel ehk siis põnevad maitsed
kuivatatakse madalal temperatuuril.
Kohalik rahvas teab, et Pollis
kasvavad õuna- ja ploomipuud, kuid
teil on ka tugev tootearendus. Mida
põnevat toodate ja müüte?
Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus on oma profiililt ikkagi teadusasutus, kus õpitakse ja õpetatakse,
uuritakse ja avastatakse. Seega on väga
oluline et Polli teaduritel oleks piisavalt
õnne, aega ja raha, et üha paremaid sorte erinevatel kultuuridel aretada. Kui
pole head algmaterjali, siis pole ka millestki toodet arendada. Põhilise mahlatamise ja moositamise kõrval on hoogu
võtnud erinevad kuivatamise ja küpsetamise vormid. Mõned inimesed juba
teavad meie maiust Polli kummik, mis
on kuivatatud õunapüreeribad, paneeritud jõhvikajahus. Hellitav nimi „kummik“ on tulnud lühendina sõnast kummikomm. Jõhvikaseemned ja kestad,
millest paneering valmistatud, on oma
kõrge vitamiinide ja mikroelementide
sisaldusega vajalik toidulisand, mida ka
lapsed meeleldi söövad. Ei tahaks küll
ühelegi meditsiinilisele väitele viidata,
kuid praktika näitab, et arukamad tegelased nosivad hoolega pigem Polli kummikuid, kui et apteegi ust kulutavad.
Üks omalaadne ettevõtmine on meil veel
tatra- ja marjajahudest küpsiste valmistamine, sellele lisandub sel aastal ilmselt
tatra- ja speltajahust piparkookide tootmine. Täie hooga toimub toortoidunäkside
tegemine. Neid näkse, nagu ka küpsiseid,
toodame OÜ Loodusväe tellimusel ning
retsepte on kokku kümme, neist kaks on
magusad. Minu enda lemmikud magusast
on punapeedi-maasika-piparmündi-rosina-päevalilleseemnenäksid ning soolasest
tomati-basiilikunäksid.
Kas aiandusuuringute keskuse
tooteid kasutab ka mõni Eesti
restoran või söögikoht?
Pollis osutatakse teenust paljudele väikeettevõtetele. Mõne puhul tähendab see
ainult mahla valmistamist, teise puhul on
tarvis toode nullist arendada. Turustamisega tegeleb reeglina ettevõtja ise.
Pollis toodetud astelpajulimonaadi ja
astelpajumahla kasutab Põhjaka mõis,
Viljandis asuv Roheline Kohvik teeb
meie mahladest kokteile ja püreedest
küpsetisi, Kivi Pagar kasutab sõstraid
ja maasikaid. Ka koolide ja lasteaedade ring, kes otsustavad Polli mahlade
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Polli puuviljad on hinnatud ka presidendi laual.
Fotol Ave Kikas (vasakult), Pille Põllumäe ja Evelin Ilves Ärmal.
kasuks, suureneb iga aastaga. Paljud
mesinikud kasutavad siin toodetud marjajahu meesegude valmistamisel. Suur
osa kaubast läheb Soome ja Rootsi restoranidesse ja hotellidesse.
Kas meie vallas on veel huvitavaid
toidutootjaid?
Minu meelest iga majapidamine, kus
kasvab mõni marjapõõsas, mille eest kantakse hoolt või on maha külvatud aiavili,
on väärt tunnustamist. Ei pea olema nii
väga huvitav toidutootja, sest kõik, kes
midagi teevad loomulikul moel ning ilma
intensiivse taimekaitse ja väetiseta või
hormoonpreparaatideta, on tegijad. Meie
vallas on mitmeid lihaveise- ja seakasvatajaid. Ka piimakarjaga viitsivad veel mõ-

ned tegeleda. Olen kunagi ise loomi pidanud ning tean selle töö sisu hästi. Tänasel
päeval annaksin kõigile loomakasvatajatele ordeni, sügav kummardus nende ees.
Mis teile Karksi valla elanikuna siin
meeldib ja mis vajaks arendamist?
Puhas loodus on üks võimalus ja
eeldus mahepõllumajanduse arendamiseks. Ääremaadel puuduolevatest
töökohtadest ei tasu rääkida, iga vinguja võiks ise töökohti juurde luua. Ma
proovingi sellest vinguja rollist looja
seisu üle minna ning sel aastal loodud
maheettevõte Lillimäe Viljad OÜ peaks
tulevikus marjaistandustes ja töötluses
vähemalt mõne töökoha juurde tooma.
Mare Torim

Naiskodukaitse kutsub orienteerumismängule
Laupäeval, 14. septembril kutsub Naiskodukaitse Sakala ringkond ümber Viljandi
järve toimuvale orienteerumismängule Sakala Seiklus 2013.
Kontrollpunktid asuvad Viljandi järve terviserajal ja esimene võistkond lähetatakse (põhiranna sõudepaatide laenutuskoha juurest) kell 10.00. Võistkonnas võib
olla 3 kuni 5 liiget. Raja pikkus on ligi 12 km. Etteantud legendi ja aja jooksul
tuleb läbida kaheksa erinevate ülesannetega kontrollpunkti. Üritusele on oodatud
kõik huvilised, vanuselised ja soolised piirangud puuduvad.
Palun registreerige nimeline võistkond koos liikmete arvuga e-posti teel hiljemalt 8. septembril: sakalaseiklus@gmail.com.
Kiirustage, rajale lubatakse vaid 25 võistkonda!
Naiskodukaitse pakub osalejatele frikadellisuppi. Päev lõpeb parimate võistkondade autasustamisega.
Täpsem teave: Piret Taim, Naiskodukaitse Sakala ringkonna instruktor,
tel 435 5570, e-post: piret@naiskodukaitse.ee.
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Kas sellist suve me tahtsimegi?
Öeldakse ikka, et enne kui kipud Pariisi, käi ära Nuustakul. Tõsi ta on, sest
nii prestiižikas on öelda: „Oma puhkuse veedan ma Vahemere ääres“, „Sel
suvel reisime Itaalia veinimõisatesse“...
Tore, et on võimalusi minna just sinna,
kuhu soovid, kui aga rahakott kannatab.
Kõigil pole võimalik reisida Kanaaridele või Küprosele. Tõsi on ka see, et nn
sinilindu püüdes unustad kodused lilled,
metsad ja mäed.
Karksi Kultuuriselts koos Karksi Haridusseltsiga korraldas väljasõidu Lõuna-Eestisse. Sõitu toetas Kohaliku omaalgatuse programm.
Esimene peatus oli Põltsamaa roosiaias. Milline elamus! Hästi hooldatud kirevad peenrad pakkusid silmailu ja paitasid lõhnameeli. Väikeseõieline, kuid väga
dekoratiivne `Momo`, uhke `Queen
Elisabeth`, `Sole Mio`... Aias on 5000
roosipõõsast ja 1000 sorti, kuuludes 10
suurema rosaariumi hulka Baltikumis.
Kuna enamus reisiseltskonnast olid
naised, siis võis kuulda: „Aed tuleb
ümber teha!“, „Just seda sorti olen ma
kaua igatsenud!“ Nii mõnigi meist asus
kohe ka uut roosipõõsast muretsema,
sest istikuid müüdi kohapeal. Kahju,
kui ajakirjanduses vilksatanud uudis
roosiaia hävitamise ja maatüki müümise
kohta, vaatamata minister Rosimannuse
lubadusele, ikkagi teoks saab. Eks neid
lubadusi ole ka enne nähtud-kuuldud.
Edasi külastasime Lustiveret, mis
kandideeris Aasta Küla tiitlile. Esiotsa
vaatad, et mis seal siis nii iseäralikku
on, et kohe nii kõrget tiitlit taotleda,
aga lähemalt koged, et see kogukond
on uskumatult palju ära teinud. Vanas
mõisahoones asub hooldekodu, natuke
maad eemal noorte turvakodu, vanast
viljakuivatist on ehitatud rahvamaja ja
väga hea akustikaga välisaal, ümbruse
kaunimaks muutmisel on korrastatud
tiigid ja jõgi, kust võib püüda isegi
forelle. Lustivere külaselts ühendab 7
küla. Küsisin, miks just Lustivere peaks
saama selle tiitli. Vastus oli, et nii kok-

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
P 01.09 09.00
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õppeaasta avaaktus
E 02.09
16.00
Sinises saalis: Fotonäitus „Mulgimaa hing ja vaim“
R 06.09 19.00
VI Karksi Meefestival
L 07.09
10.00
VI Karksi Meefestival
K 11.09 12.30
Altai palsami, Živitsa õli ja Ortoflexi palsami esitlus
R 13.09 18.00
Fotonäituse „Mulgimaa hing ja vaim“ pidulik avamine
P 15.09 12.00
II korruse fuajees näituse „POTATOPRINT“ 8 avamine
K 18.09 11.30
Külas Raplamaa kultuuritöötajad
N 19.09 14.00
E-Rahvusraamatukogu tuleb külla
KARKSI-NUIA LASTEAED
E 02.09
10.00
Tere lasteaed
E 23.09		
Õppekäik „Tere sügis“
R 27.09 16.00
Mihklilaat
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Näitused
02.–28.09		
Nüüdisromaani nägu
02.–28.09		
Tunne oma keha

Reisiseltskond Lustivere mõisas.
kuhoidev, üksmeelne ja teokas kogukond vääriks seda. Taas tuleb tõdeda,
et eesotsas peab olema alati keegi, kes
mõtleb ja unistab suurelt, kes ei arvesta
oma raha ega aega, vaid teeb ära.
Edasi Puurmani. Suurejooneline
neo-renessansi stiilis valge peahoonega
mõisaansambel ehitati G. J. Mannteuffeli ajal 1860. aastal. 1918. a on seotud
Julius Kuperjanoviga, kes organiseeris
Puurmani lossis partisanide pataljoni.
Praegu tegutseb lossis kool.
Seda ilu, mis avaneb lossitornist,
peab ise nägema. Vanad seinad teavad
nii mõndagi pajatada. Mannteuffelitele
kuulus kümmekond mõisat ning karjamõisat Eestimaa eri paigus. Mõisnikke
on ikka huvitanud talupoegade elu-olu.
Näiteks teatakse, et krahv ei pidanud
paljuks hommikuti aias mulda kühveldada või põllul kündmist harrastada.
Üks Georgi Mannteuffeli esivanematest
kogus rahvaluulet ja luuletas.
Äksi, iidne kultuurikeskus. Kes meist
ei teaks pastor Otto Wilhelm Masingut,

Külla liivlastele
Suvi on pakkunud Karksi Kultuuriseltsile palju meeldejäävaid ettevõtmisi. Augustikuu algul sai teoks tänu Mulgimaa
Arenduskoja LEADER programmile
kahepäevane reis Lätimaale koos Sudiste Maanaiste Seltsi folkloorigrupiga
Sudijad. Reisisihiks muidugi Ventspils,
Kuramaa pealinn.
Liivlased on üks vanimaid soomeugri rahvaid. Nad elavad praeguse Läti
Vabariigi territooriumil, umbes 250
liivlast. Kurelased ehk kuralased olid
praegusel Läti alal Kurzemes elanud
hõim, kes XVI–XVII sajandil segunes
baltlaste: lätlaste ja leedulastega.
Eestis korraldatavatel hõimupäevadel
külastas Karksit liivlaste folkloorirühm
Kandla, nüüd oldi siis vastukülaskäigul.
Ühisel kontserdil vabaõhumuuseumis
esines nii Karksi ansambel Ehatäht,
folkloorirühm Sudijad kui ka liivlaste
Kandla. Kontsert lõppes ühistantsude ja
rahvalike mängudega. Õhtul võõrustasid Kandla poisid-tüdrukud meid grillipeoga. Ventspilsis elab eestlanna Helgi
Daubare, kes oli abiks tõlkimisel ja näitas ka linna vaatamisväärsusi. Kuralaste
pealinn on kaunis ja kõneleb endisaegade rikkusest ning heast elujärjest. Kuralased olid ju kristliku maailma jaoks
11.–13. sajandil kõige kardetumad Läänemere mereröövlid. Kroonikates on
mainitud paljusid kuralaste ühiseid sõjaretki eestlastega (arvatavasti rohkem
saarlastega). Vanades kroonikates on
läänemaailm paigutanud nad koos eestlaste, endiste preislaste, karjalastega
ühise nimetuse – viikingite hulka.
Kõikjal lilled, lilled, lilled ja muidugi
lehmad: lehm Rändur, Lillelehm, Kohverlehm ... Minule meeldis kõige rohkem asjalik pingil istuv täpiline Proua
Lehm, naljakad, kuid pilku püüdvad
hea meele tekitajad.
Kõiki külalisi rõõmustavad kaheksa
lilleskulptuuri ja Lillekell, mis kuulu-

KULTUURIKALENDER
Foto: Margus Mõisavald

Õ tähe „leiutajat“. Äksi rajatud jääaja
muuseum. Paik Saadjärve ääres on valitud nimme: et pärale jõuda, peab pealinlane sõitma läbi Eestimaa ning nentima,
kui palju on vaadata, tunda, kogeda.
Kõik uhke ja suursugune ei pea ju tingimata pealinnas asuma. Muuseum ise on
väga kaasaegne, midagi Meremuuseumi
Lennusadama taolist. Võid palgata asjatundliku giidi, mis oleks igati kasulik,
või vaadata iseseisvalt, kasutades valgustahvleid ja selgitavaid kirjeid. Siin
saab vastuse küsimustele: miks mammutid välja surid? kas tulemas on uus
jääaeg või hoopis kliima soojeneb? mil
määral on inimene iseenda vaenlane?
jpm. Oma silm on kuningas!
Aeg kodu poole hoida ja nentida:
„Jah, just sellist kaunist suve me tahtsimegi!“ Oli palju vaadata. Elamuste
saamiseks ei pea tingimata Itaaliasse
või Prantsusmaale reisima, ka oma kodumaal on palju kaunist ning vaatamisväärset.
Viiu Lepik

Fotod: Galina Joon

Ventspilsis esindasid meie koduvalda nii Ehatäht ...

Kutsume VI Meefestivalile
6.–7. septembril Karksi-Nuias
Kui õhku täidab palavus,
siis kohe avab end
suur mesilaste saladus,
neil algab ühislend.
Sündmuse patrooniks on Eesti Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
6. SEPTEMBER
19.00		
Karksi ordulinnuses kuulutab
esimene ordumeister Indrek Palu meefestivali avatuks.
19.30		
Kontsert koos mõisaprouadega 235 aastat tagasi pühitsetud viltuse torniga Karksi Peetri kirikus.
Tule ja helide vaatemäng „Tänu ja Valgus“ linnuse hoovis (trumm – Anti Kreem,
muusika –Tõnis Kotsar).
Külavanemate ametimärgid annab pidulikult üle Enn Sarv.
7. SEPTEMBER
10.00		
Päeva avamine Karksi-Nuias. Tervituskõned põllumajandusminister Helir-Valdor Seederilt ja Karksi vallavanemalt Arvo Malingult. Kogu seda
kärjena kokkupandud melu veab truult kodukandimees Anti Kreem ja saladuste
suminat võimendab Heiti Maiste.
LOENGUD KARKSI VALLA KULTUURIKESKUSE SINISES SAALIS
10.30–11.30
Kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga.
11.40–12.25
Eesti mesi ja selle kvaliteet. Anna Aunap – Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüütik-koordinaator.
12.30–13.15
Apiteraapia – tervis mesilaste abil. Astrid Oolberg – proviisor.
13.15–13.45
Vaheaeg.
13.45–14.30
Mesilased ja keskkond. Reet Karise – Eesti Maaülikooli taimekaitse osakonna teadur.
14.30–15.30
Muudatustest mesinike koolitamise süsteemis. Antu Rohtla –
mesindusveteran. Marianne Rosenfeld – Eesti Mesinike Liidu tegevjuht.
8.00–15.30
KÄSITÖÖ- JA SÜGISLAAT KARKSI VALLA KULTUURIKESKUSES JA SELLE ÜMBRUSES.
Kauplema on oodatud vallarahvas, külalised, talud, külad, seltsid ja firmad.
10.00–12.00
Teevad rongiga lõbusõitu mesilased Summid.
11.00		
Kauplus Kadri ees astuvad üles vanad semud HEINO SÕNA ja
VÄINO ERO.
12.30		
Ansambel „KIIORA“ Setumaalt ja tantsuansambel „KUU“
Paikuselt.
12.00–14.00
Kultuurikeskuses ja vana raamatukogu õuel õpitoad, näitused,
mee- ja mulgitoitude degusteerimine, sügisannid purgis, tervislikud teed, vahavahetus, fruktodisain, lilleseade, tegevused lastele, loterii, vanad mootorsõidukid.
13.00		
Raamatukogus laste jututuba.
16.00		
Meefestivali lõpetamine, korraldajate tänamine. Ostetud kavade
(3 €) vahel võitude loosimine.
Festivali jäävad lõpetama MARGUS PÕLDSEPP, JAANUS JANTSON JA
MARKO MATVERE.
Sissepääs ostetud kavaga või piletiga 3 €.
TEAVE KAUPMEESTELE:
Kuni 2 m müügiplatsi hind: käsitöölised 3 €, mee- ja aiasaadused, toit 4 €, tööstuskaup, riided 6 €, elekter 2 €.
INFO JA LAADALE REGISTREERIMINE:
leili.nael@mail.ee, tel 5695 8776.

Valla meistrivõistlused jalgpallis
Foto: erakogu

... kui ka Sudijad.
tab kellahelinaga täistunde. Kuna 1.–4.
augustini toimusid linnapäevad, siis oli
Ventspils tõeliselt „üles vuntsitud“.
Peale Kuramaa külastasime veel
mitmeid vaatamisväärsusi, nagu Kuldiga vana telliskivisilda ja Euroopa kõige laiemat koske Venta jõel.
Tõelise elamuse jättis barokkstiilis
Rundale loss, mille arhitektiks oli
Bartolomeu Rastrelli. Lossist ja selle juurde kuuluvast 10 ha suurusest

prantsuse aiast on kujunenud tuntuim
vaatamisväärsus.
Pilku püüavad roosid. Need on istutatud nii värvide kui päritolumaade järgi.
Roheline teater, labürint, kiirtekujulised aiateed, Hiina teater, põõsaste varju
peitunud kohvikud ... Kõike ei jõuagi
vaadata, selleks kuluks terve päev.
Reis Lätimaale oli tõeliselt huvitav,
teadmisi pakkuv ja meeli paitav.
Viiu Lepik

Medalisaajad, kes loodavad järgmisel aastal mõõtu võtta veel suuremas
konkurentsis.
13. juulil toimusid II Karksi valla lahtised meistrivõistlused jalgpallis. Osa
võttis kolm võistkonda. Mängud olid
väga tasavägised. Võitjana väljus ja
valla meistriks tuli võistkond JK Kark-

si, teiseks Balex ja kolmandaks Tower.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Enn Sarv
Jalgpalliklubi Karksi president
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„Karksi Ratsu“ kiirturniir males
Karksi Valla Kultuurikeskuses toimus
10. augustil maleturniir „Karksi Ratsu“. Kokku oli tulnud 68 mängijat üle
Eesti, sealhulgas kaks rahvusvahelist
suurmeistrit (rsm). Turniiri avasõnad
ütles Karksi Vallavolikogu liige Heino
Luik.
Seitmest mängust võrdselt 6 punkti kogusid rsm Aleksandr Volodin ja
2011. aasta Eesti meister Pavel Vorobjov. Omavahelise kohtumise võitis
Aleksandr Volodin, mis tagas talle esikoha.
Karksi valla parimad maletajad olid
Ion Mõndresku 4 punktiga (21. koht)
ja Paul Põder 3 punktiga (43. koht).
Turniiri vanimaks osalejaks oli kohalik
maletaja Eugen Jents (sünd 1925), kes
tuli 3 punktiga 51. kohale ja noorimaks
osalejaks viieaastane Kertu-Lisett Parik, kellele „Karksi Ratsu“ oli elu esimeseks maleturniiriks.
Naiste arvestuses oli parim rahvusvaheline meister Tatjana Fomina 4 punktiga (20. koht), veteran Anto Remmel 5,5
punktiga (5. koht) ja noorte arvestuses
Eke Tominga 4,5 punktiga (18. koht).
Karksi Vallavolikogu liikme Heino Luige avasõnad, rahvatantsurühma
„Samm sassis“ esinemine ja fotogalerii
on järelvaadatavad Eesti Male Toetusühingu Facebookis aadressil https://
www.facebook.com/pages/Eesti-MaleToetusühing/, millele pääseb ka Karksi valla kodulehelt http://www.karksi.
ee/.

Foto: Rein Ruus

Aeg voolab kui jõgi ja kaasa teid kannab,
aeg juustele eluhõbeda annab.
Aeg kauneid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamele loob.

Õnnitleme sünnipäeva puhul

Kaks suurmeistrit, Aleksandr Volodin (paremal) ja Igor Švõrjov viienda
vooru kohtumisel; võitis neist esimene.
Korraldajate poolt suur tänu kõigile
osavõtjatele, publikule, rahvatantsurühma „Samm sassis“ esinejatele Anneli
Arraste juhendamisel meeleolu loomise
eest ja Ilme Sõnale kohvilaua ning abi
eest turniiri ettevalmistamisel.
Kohtumiseni järgmisel „Karksi Ratsu“ maleturniiril 9. augustil 2014.
„Karksi Ratsu“ kiirmaleturniiri tulemused: 1.–2. Aleksandr Volodin, Pavel
Vorobjov 6 punkti 7st, 3.–6. Robert

Dubrovin, Igor Švõrjov, Anto Remmel,
Gert Elmaste 5,5 punkti, parim veteran
– Anto Remmel 5,5 punkti, parim noor
– Eke Tominga 4,5 punkti, parim naine – Tatjana Fomina 4 punkti, parim
Karksi valla mängija – Ion Mõndresku
4, Paul Põder 3, Eugen Jents 3, Mati
Saks 2,5 ja Tõnis Kask 2 punkti.
Rein Ruus
maleturniiri „Karksi Ratsu“
peakohtunik

1. september		
2. september		
3. september		
8. september		
10. september		
11. september		
12. september		
13. september		
17. september		
17. september		
19. september		
20. september		
21. september		
22. september		
22. september		
24. september		
24. september		
25. september		
25. september		
26. september		
26. september		
28. september		
29. september		
30. september		

Leida Eensoo		
Helju Leiman		
Ilmar-Jaan Kohjus 		
Avo Lamp		
Ants Linde		
Maimo Lenk		
Boris Takk		
Marge Priimägi		
Helene Rüütel		
Ella Jaansoo		
Aime Tell			
Luule Pedanik		
Herbert Sepp		
Lehte Jaakson		
Kaarel Tammine		
Theda Tugi		
Osmo Juhani Jaatinen
Hans Lenter		
Asta-Virve Libek		
Lehte Piir		
Ago Lapp			
Linda Sarap		
Zinaida Palm		
Helju-Marie Riso		

Karksi		
Sudiste		
Allaste		
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Äriküla		
Karksi-Nuia
Karksi		
Polli		
Karksi		
Karksi-Nuia
Morna		
Karksi-Nuia
Äriküla		
Sudiste		
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi		
Polli		
Polli		
Karksi-Nuia
Lilli		
Polli		
Pärsi		

87
70
75
70
92
65
88
70
92
70
65
75
87
89
65
80
70
86
70
70
70
75
89
80

Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja nende vanemaid
26. juunil sündis Õie Tselištševi ja Jüri Mäekivi perre poeg Jürgen
9. juulil sündis Ann Ojaranna ja Hans Neppo perre poeg Hannes
16. juulil sündis Anita ja Anti Kala perre tütar Leonora
23. juulil sündis Marju Kondori ja Kuldar Mägi perre tütar Joanna Miia

Meri ja Päike
12.–14. augustini toimusid Hiiumaal
koolinoorte VIII suvemängud „Meri ja
Päike“. Osavõtjateks olid 15 maakonna ja 4 linna delegatsioonid üle Eesti,
kuhu kuulus kokku üle 300 õpilase.
Viljandimaa 17-liikmelise võistkonna
moodustasid lisaks Kesklinna, Kõpu ja
Olustvere põhikooli õpilastele ka meie
kooli 5 spordipoissi.
Veekorvpallis kuulusid Viljandimaa
võistkonda meie kooli poisid Enn Robert Kinnas, Miku Mäesalu, Remy Raheste ja Riko Raheste ning Helin Toom
Kõpust – kõik kergejõustikutrenni õpilased. Üksteise järel alistati Pärnu linn,
Hiiumaa ja Tartumaa ning alles finaalis
tuli tunnistada Tallinna linna nappi paremust. Tasuks seega teine koht.
Rannavolles moodustasid meie võistkonna Kesklinna Kooli tüdrukud ning
neile lisaks poisid Karl Kõpust ja Sander Karbus Karksi-Nuiast. Neli võitu ja
üks kaotus andis neile tubli kolmanda
koha.
Uudse sportmänguna tutvustati noortele viskepalli, mis hõlmas elemente
korvpallist, käsipallist ja ameerika jalgpallist. Meie kooli poisid koos Kesklinna Kooli tüdrukutega moodustasid hea
tiimi. Nad omandasid mängu algtõed
kiiresti ning saavutasid alagrupis kindla esikoha. Seejärel alistati poolfinaalis
Põlvamaa võistkond ning alles finaalis
jäime taaskord Tallinna linnale alla.
Sportlikke tegevusi oli veel teisigi –
orienteerumine, maastikumäng, sõprusteatejooks, harjutused korv- ja jalgpalliga jne. Lisaks õpetati noori paremini
tundma ja säästma loodust. Viljandimaa
noored puhastasid prügist ligemale 3
km Hiiumaa rannajoont ja olid abiks
ühes puhkekeskuses oma jõuga.
Paduvihmas esines noortele Ott
Lepland, millele järgnes tutvumisõhtu Villalaos. Seal ei lastud meie kooli
poistel kaua nurgas istuda, vaid veeti

Foto: Robert Lang (Eesti Koolispordi Liit)

AS MIVAR-VIVA asukohaga Viljandi linn, Lossi t 41 (bussijaama juures) võtab tööle töömahu olulise suurenemise tõttu
täiendavalt liinide komplekteerimiseks:
LIINIMEHAANIKUID,
OPERAATOREID,
ÕMBLEJAID,
VAAKUMPAKKIJAID (täiskasvanud noormehi) jne.
Töö on tekstiilitööstuse (tekid, padjad jne) tootmisliinil kahes
vahetuses täistööajaga. Täiendõpe kohapeal. Tasu vastavalt tehtud tükitöö kogustele ja lisaks preemia normitäitmise eest. Lõunaks soe toit soodsa hinnaga
oma maja sööklast.
Tööd vaatama ja läbirääkimisi pidama tule kohapeale igal tööpäeval kell
9.00–16.00.
Telefon 433 3748 või 433 4296. Kuulutus ei aegu!

EELK Peetri koguduse teated
1. septembril kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja vestlusring.
15. septembril kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja vestlusring.
4.–6. septembril kell 12.00–17.00 pastoraadis kasutatud riided ja olmekaubad
Soomest, pluss liikumisraskustega inimestele vahendid, ratastega soome kelk, jalgratas. Soodsad hinnad kiriku annetuseks.
Kõikide tegevuste juures on peamine entusiasm. Fotol Sander Karbus
(vasakult), Enn Robert Kinnas, Remy Raheste.
kiirelt Viljandimaa tüdrukute poolt tantsupõrandale.
Kolm päeva Hiiumaal möödusid väga
kiiresti ja tegusalt ning kõigil oli kurb
meel, kui tuli lahkuda. Samas olime
rõõmsad, sest kõik olid leidnud palju
uusi sõpru ja spordivõistlustel olime
edukad. Ka poisid avaldasid arvamust,
et need kolm Hiiumaal veedetud päeva
olid suve ühed lahedamad, samal arvamusel on ka õpetaja.
Riho Siil

OOTAME PENSIONÄRE
teisipäeval, 10. septembril
kell 11.00
Noortekeskusesse,
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EAKATE JUTUTUPPA
Karksi-Nuia PÜ juhatus

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame
kaastunnet omastele
LAINE NIINEMÄE

13.08.1930–27.06.2013
Karksi-Nuia
LINDA MÕTS

05.01.1925–07.07.2013
Karksi
TOOMAS JAKSUR

05.12.1949–07.07.2013
Karksi-Nuia
VALLI-LEINA SALA

18.03.1924–09.07.2013
Karksi
ROZA PIKINEN

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

13.09.1922–25.07.2013
Muri
ANNI TOOMLA

18.01.1936–06.08.2013
Karksi-Nuia

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

Tallu vajatakse koduabilist (hooldajat).
Vajalik on viibida kohal pühapäeva õhtust reede õhtuni.
Täpsem info tel 5647 8638.
Üürile anda 2toaline keskküttega möbleeritud korter Karksi-Nuias. Soovi
korral ka müüa. Info tel 517 2750.
Müüa renoveeritud väga heas korras
keskküttega 2toaline korter KarksiNuias Võidu 7-3. Hind 35 000 eurot.
Info tel +358 44200 9958 A. Põder.
Kiire!
Muruniidukite, trimmerite ja mootorsaagide remont Karksi-Nuias.
Info tel 528 3920.
Müüa küttepinde (kask, kuusk, lepp).
Info tel 505 2205.
Müüa küttepuid.
Info Albert Kiviaed, tel 5648 1917.
Müüa küttepuud ja klotsid.
Info tel 514 9877.
Kollektsionäär ostab münte, märke,
medaleid ja ordeneid. Huvi pakuvad ka
vanemad postkaardid/fotod, raamatud
jms. Küsi lisainfot 5399 6098, Rene.

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.

