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Kultuurikeskuse auraamat sai väärika lisa
Fotod: Jaan Pääsuke

Kersti Nurk

Aukodaniku nimetus omistatakse erilise austuseavaldusena Karksi vallale elutööna
osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku tiitliga kaasneb tunnistus, teenetemärk ja rahaline preemia, mis antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Kersti Nurk on sündinud 20. detsembril 1955. aastal Mõisakülas, oma kooliteed alustas
ta 1963. aastal Mõisaküla Keskkoolis. Sellele järgnes õppimine Tallinna Majandustehnikumis programmeerimise erialal. 1978. aastal tagasi kodulinna jõudes astus ta kohalikku
kapelli Jaanivelled. 1984. aastal asus ta elama Karksi-Nuia ja 1987. aastal algas aktiivne
muusikaline tegevus Lilli Kultuurimaja segakoori koosseisus ning hiljem lauluansambli ja
folkloorikollektiivi saatjana.
90ndatel lisandus Nuia Keskkoolis Leili Naela tantsukollektiivide treeningtundide ja
esinemiste saatmine klaveril. Karksi-Nuia Rahvamajas toetas ta muusikaliselt tantsurühmi
Sõlesepad, Hõbeniit, Kadri, Mari ja Tantsurõõm ning juhendas Polli naisansamblit.
Kersti eestvedamisel on moodustatud folk-kollektiivide saateansambel, mis tegutseb
alates 1995. aastast tänapäevani. Koos on esinemas käidud kõigil Baltica folkloorifestivalidel Tallinnas, Lätis ja Leedus, samuti on ta osalenud festivalidel Soomes, Rootsis, Ungaris ja Saksamaal. Praegu tantsib Kersti tantsurühmas Kadri ja mängib kaasa ansamblis
Lustipill. Kõik see muusikaline tegevus on Kersti vaba aega sisustanud peale põhitööd.
Anneli Arraste

Karksi Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aukodaniku nimetamiseks hiljemalt
10. detsembriks. Motiveeritud kirjalik taotlus isiku aukodanikuks nimetamise kohta
peab sisaldama esitatava isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks ta võiks
kanda valla aukodaniku nimetust.
Aukodanikuks nimetamise ja teenetemärgi andmise ettepanekuid võivad teha kõik
füüsilised ja juriidilised isikud (vallakodanikud, ühendused ja organisatsioonid jne).
Esitaja saab isiku kohta esitada ainult ühe taotluse, kas aukodaniku või teenetemärgi
kavaleri kandidaadiks.

Asutati noortefond

Riina Hupponen
Riina Hupponen on sündinud 6. juulil 1955. aastal Karksi vallas Tedre metsavahitalus. Kooliteed alustas Riina Toomesoo Algkoolis, seejärel asus õppima Nuia Keskkoolis.
Lasteaiakasvataja eriala omandas ta Tallinna Pedagoogilises Koolis. Esimene töökoht oli
Polli lastepäevakodus, seejärel Karksi kolhoosi lastepäevakodus. Juba kooliaastatel ja tööl
kasvatajana paistis Riina silma oma musikaalsuse ja kunstiande poolest. Põlise mulgina
peab ta oluliseks kohaliku kultuuripärandi hoidmist.
Lauluharrastust jätkas ta laulmisega Karksi Kultuurimaja noorteansamblis ning osales
aktiivselt kohalikus kultuurielus, juhendades lasteringe. 1989. aastal kutsuti Riina Hupponen tööle Karksi Kultuurimajja kunstiliseks juhiks, kus ta mõne aja pärast võttis üle
kogu kultuuritöö juhtimise.
Karksi rahvamaja/külamaja juhatajana töötas ta 2007. aastani. Riina on laulnud mitmes
ansamblis ning solistina orkestris Reedene Rõõm. Hea käsitöömeistrina on ta jaganud
oma oskusi õpperingides nii kodukülas kui kaugemal ning on dekoraatori ja nõuandjana
asendamatu abiline Karksi külamajas tänaseni.
Helve Joon

Tea Saaremägi
Tea Saaremägi on sündinud 17. oktoobril 1955. aastal Tartu linnas. Tema lapsepõlv ja
kooliaastad möödusid Põlvamaal Kiidjärvel. 1973. aastal lõpetas ta Põlva Keskkooli ja
samal sügisel asus õppima tollasesse Viljandi Linnakutsekooli nr 9 nahkgalanteriitoodete
valmistaja erialale. 1974. aasta suvel lõpetas ta kooli ja töötas mõned kuud oma erialal
nahkgalanteriitoodete tehase Linda Elva tsehhis. 1. oktoobril asus Tea elama ja töötama
Karksisse kolhoosi raamatupidajana, kus ta oli ametis majandi likvideerimiseni 1996.
aasta novembris.
2004. aasta 1. veebruarist töötab Tea Saaremägi Karksi külamajas, alates 2008. aastast
juhatajana, tehes nii raamatukogu tööd kui korraldades küla kultuurielu. Tea on jätkanud
edukalt Karksi jaanilaada läbiviimise traditsiooni ning hoolitsenud ajaloolise mõisapargi
heakorra eest. Külamaja juhatajana on tal tihe koostöö Karksi kultuuriseltsi ja külavanemaga. Karksi külamaja on saanud meeldivaks kooskäimise kohaks oma rahvale ja ka
külalistele. Hea suhtlemisoskuse ning kohusetundliku tööga on Tea Saaremägi pälvinud
külarahva usalduse ja lugupidamise.
Helve Joon

Karksi-Nuia Noortekeskuse projektikonkurss „Noortefond“ on loodud eesmärgiga, et
Karksi valla lapsed saaksid aktiivselt osaleda enda kavandatud ja kogukonda arendatavates projektialastes tegevustes.
Noortefondi tegevussuunad: sihtgrupi tegevusvõimaluste ja elukeskkonna parendamine, avatuse ja tolerantsuse suurendamine.
Toetavad tegevused: loominguline ja innovaatiline tegevus, tutvuste ja noorte osalusvõimaluste loomine, eneseusu tugevdamine, positiivsete kogemuste omandamine,
julguse kasvatamine, oskuste arendamine, looduse ja keskkonna väärtustamine ning
hoidmine.
Meetoditena on eelistatud: koolitused, õpitoad, laagrid, infopäevad, üritused,
ümarlauad, konverentsid, õppereisid, seminarid, matkad ja kohtumised erinevate inimestega.
Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 300 €, minimaalne 60 €. Noortefondist
toetuse saamiseks tuleb täita taotlusvorm ja lisad, mis asuvad noortekeskuse kodulehel
http://knnk.karksi.ee.

Viljandimaa noorsootöö tänuüritusel
2. oktoobril toimus Viljandi Maavalitsuse, Viljandi Linnavalitsuse, Viljandimaa
Haridustöötajate Liidu ja Viljandimaa
Omavalitsuste Liidu poolt Sakala Keskuses tänusündmus „Viljandimaa õpib ja tänab“. Viljandimaa aasta noore nominendiks Karksi vallast oli Aiki Urm ja aasta
sündmuseks noorsootöös nominendiks
tantsukonkurss Move Your Body, mida
korraldasid Janeli Takk, Brigitta Luik,
Kaidi-Ly Süldre, Keili-Lea Süldre, Cäroliin Sarv, Laura Sinimets, Gerli Koit ja
Lisette Pärna.
Palju õnne ja suur tänu teile!
Karksi-Nuia Noortekeskus
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Aasta noore nominent Aiki Urm
koos noortekeskuse töötajate Illika
Orava ja Kertu Revaga.

Heino Sõna

Lembit Soots

Heino Sõna on sündinud 5. veebruaril 1937.
aastal Lombi talus Urvaste vallas. Tema haridustee algas 1946. aastal Vidrike koolis
ja hiljem Otepää Keskkoolis. Töö kõrvalt
lõpetas ta 1966. aastal kaugõppes Tallinna
Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi tehnik-mehaaniku eriala. Viljandimaale asus Heino
elama 1972. aastal. Ta töötas EPT Viljandi
rajoonikoondise Nuia osakonnas kuni asutuse likvideerimiseni. Praegu tegeleb ta ettevõttes Akso-Haus OÜ majade ehitamisega.
Juba siis, kui Heino sündis, tehti isa soovi
järgi kannel, mille põhjale oli lõigatud aastaarv 1937. Isa tahtis, et ainuke poeg hakkaks
kindlasti sellel pillil mängima. Esialgu võttis
ta Heino sõrme enda kätte ja esitas niimoodi
mõne lihtsa loo. Seejärel käskis juba poisil ise proovida. Iga algus on raske, nii ka
kandlemängu õppimine. Tõsisemalt hakkas
Heino harjutama 7aastaselt. Tänaseks on ta
kannelt mänginud juba 70 aastat. 17aastaselt
osales Heino juba võistumängimisel Estonia
laval. Seal saavutas ta märkimisväärse koha,
millele järgnes suurel hulgal esinemisi. 25.
sünnipäevaks kingiti Heinole Maksim Alli
tehtud kannel, millega on esinetud kõikjal
Eestis ja ka väljaspool.
70ndatel tekkis vajadus pilli kõla võimendada. See sai teoks mängupartner Enn Purje
abiga, kui kitarri helipea monteeriti rahva-

Lembit Soots sündis 27. oktoobril 1923. aastal taluperemehe pojana. Kuigi isa oli oma
seitset last ette valmistanud talupidajateks,
tuli Lembitul 21aastasena Eesti hoopis maha
jätta. „Kui 1944. aasta suvel anti käsk tulla
Klooga sõjaväelaagrisse ja sealt rindele, õnnestus Lembitul põgeneda laevaga Rootsi,“
kirjutas Maaleht 2008. aastal. Lembit, nagu
paljud tema saatusekaaslasedki, oli uskunud,
et on ära vaid paar-kolm nädalat. 40–50 aasta peale ette ei suutnud toona keegi mõelda.
Lõpetanud Rootsis tehnikainstituudi teede- ja sadamaehituse alal, asus Lembit Soots
1951. aastal elama Kanadasse, kus töötas
ehitus- ja projekteerimisfirmas joonestaja
ning disainerina. Varsti sai temast telkide
valmistamise firma üks omanikke. Ettevõte
oli päris edukas. Pärast telgifirma osaluse
müüki pühendus Lembit Soots kunstiõpingutele ja seda tõsiselt, mitte niisama ajaviiteks. Ta lõpetas Toronto Kunstiinstituudi ja
Toronto Ülikooli kunstiteaduse alal ning tegutses aktiivse kunstnikuna kuni 1990ndate
alguseni. 1980. aastate teisel poolel asutas
Lembit Soots ühiskondlikult aktiivse inimesena Muinsuskaitseseltsi osakondi Torontos,
Vancouveris, Montrealis, New Yorgis ja
Londonis.
Lembit Soots tuli Eestisse alaliselt elama
1990. aastal. Ta avas oma „Peoleo“-resto-

kandlele. Hinnanguliselt on Heino Sõna repertuaaris 700 lugu. Esinetud on enam kui
viiel tuhandel sündmusel.
Heino Sõna on viimastel aastatel õpetanud kandlemängu noorematelegi. Esialgu
toimus see külakandle koduõppe projekti
raames, kuid nüüd ka niisama missioonitundest. Õpilasteks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika
tudengid.
Heino Sõna on oma noorukeste Viljandi
neidudest õpilastega väga rahul: „Mu teadmised ei lähe kaduma, need jäävad püsima!“
Linda-Maria Arro

Karksi Vallavalitsus ootab kandidaate aukodaniku
nimetamiseks 10. detsembriks
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Kodanikupäeval
tunnustame
vallakodanikke

ranide keti. Riik tagastas talle isatalu Karksi-Nuia läheduses Leelil, kus ta elas 1997.
aastast alates.
Lembit Sootsi kunsti kirjeldatakse kui
post-ekspressionismi stiilis loomingut, milles ta taotles lihtsuse saavutamist vormis,
teemas ja värvis. Tema soolonäitusi on toimunud Eestis, Soomes ja Kanadas.
2006. aastal sai Lembit Soots president
Arnold Rüütlilt Riigivapi V klassi teenetemärgi Eestimaa taastamise ja edendamise
eest.
Ta suri 25. mail 2010. aastal ja on maetud
Karksi-Nuia kalmistule.
Kai Kannistu

Karksi valla kodanikeühendused
koostöös kohaliku omavalitsusega
on juba aastaid tähistanud kodanikupäeva konverentsiga kultuurikeskuses.
Tänavu on see teisiti. 26. novembril kell 13.00 toimub Karksi
külamajas valla vabaühenduste
ümarlaua kokkusaamine, kus tunnustame ka tublimaid vallakodanikke, kes on panustanud aega ja head
tahet oma tegevusega kogukonna
heaks.
Selleks palume esitada Karksi
vallale vabas vormis kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta koos
lühikese iseloomustusega 10. novembriks.
Helve Joon

Karksi Sõna
Vallavanema veerg

Meie kõigi elu juhib ja kujundab suures
ulatuses aeg. Praeguseks oleme üle läinud
talveajale, kas see mõjutab meie igapäevaseid tegemisi hästi või halvasti, näitabki
aeg ise.
Septembris kinnitas volikogu valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019, millega on kõigil võimalik tutvuda Karksi valla
kodulehel. 2016. aastal rekonstrueeritakse
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi
spordikompleksi hoone senises mahus planeeritava maksumusega 500 000 €. Selle
teostamiseks on kavandatud võtta laenu
480 000 eurot. 2018. aastal rajatakse sotsiaalmaja hinnaga 511 365 €, lisaks hoone
projekteerimine 2017. aastal. Võrreldes
praeguste eelarveplaanidega on spordikompleksi kavandatav maksumus väiksem
ja sotsiaalmaja investeering aasta võrra hilisem, sest puudub väljavaade nende finantseerimisel kasutada toetusi. 2014. aasta
lõpul ulatus Karksi valla netovõlakoormus
41%-ni põhitegevuse tuludest. Perioodi
jooksul suureneb see 2016. aasta lõpuks
51,6%-ni ja väheneb perioodi lõpuks uuesti 40,9%-ni põhitegevuse tuludest.
Oktoobrikuu on vallas olnud tunnustuste
jagamise aeg. Aasta õpetajaks valiti muusika-aastale kohaselt muusikakooli väga hea
õpetaja Ringa Vaiksaar. Kultuuriloojate
auraamatusse kanti Lembit Soots, Tea Saaremägi, Riina Hupponen, Kersti Nurk ja
Heino Sõna, kes kõik on andnud olulise panuse rikastamaks Karksi valla kultuurielu.
Inimeste märkamine ja nende tunnustamine
on oluline ning kiitusega ei tohi kitsi olla.
Suur tänu neile! Lisaks tunnustuste jagamisele toimus esimene Karksi valla vaba aja
mess, kus valla asutused said oma tegevusi
tutvustada. Mess läks igati korda, kuigi külastatavus jäi tagasihoidlikumaks kui võis
arvata. Ilm aga soosis samal ajal KarksiNuia discgolfi raja avamist ja avavõistluse
läbiviimist. Sportlik vaba aja veetmise võimalus pakub paljudele rahulolu.
Teema, mis on kogu suve kirgi kütnud
terves Euroopas ja samuti ka Eestis, on
pagulastega seotud küsimused. Augusti
lõpul saatis sotsiaalkaitseminister kõigile
kohalikele omavalitsustele kirja, milles
sooviti saada tagasisidet valla valmisoleku
ning võimalike eluruumide olemasolu kohta. Vallavalitsus ja -volikogu arutasid seda
ning leidsid, et vallal puudub valmisolek
pagulaste vastuvõtmiseks ja eluruumid
nende paigutamiseks. Vaatamata sellele on
vallamajja jõudnud erinevaid kuulujutte, et
vald plaanib pagulasi vastu võtta ja selleks
lausa aetakse Polli hooldekodust hoolealused välja või muid seesuguseid tegevusi
tahtvat vald ette võtta. Tegelikult ei ole
sellistel väljamõeldistel alust ja me ei pea
kartma, et midagi seesugust kunagi üldse
juhtuda saab. Euroopas suureneva pagulaskriisiga toimetulemise osas peame samas
olema kursis võimalike arengutega ning
olema valmis, et varem või hiljem tuleb ka
meil pagulastega ikkagi tegelema hakata.
Inimesed kipuvad harjuma sellega, mis
neil on, ja tihti ei märgata ilu enda ümber.
„Me oleme sellega harjunud, see on nii tavaline, mis siin nii ilusat on, vaata kuidas
on asjad seal jne“, neid lauseid kohtab päris tihti. Miks me ei oska hinnata seda, mis
meie ümber? Uskuge või mitte, aga Eestis
on palju inimesi, kes ei ole kordagi KarksiNuias käinud ja siia sattudes on vaimustuses, räägivad ülivõrdes kaunist kohast, kus
kõik on puhas ja korras. Kuid eks meilgi
on kitsaskohti, millega peame tegelema.
Täna olemegi pead murdmas, kuidas saame iseenda jaoks selle rahulolu ja tunde, et
meil on tõesti väga ilus elukeskkond.
Saabuv isadepäev annab meile võimaluse mõelda oma esiisadele, isadele ja
perekonnale. Olulistele väärtustele, mida
ehitame ja mis on jäävad. Soovin kõikidele
isadele tahtejõudu ning tugevust seista oma
perekonna eest, pakkuda neile turvatunnet,
võtta koos oma lastega ette ühiseid tegevusi, õpetada elutarkusi elus läbilöömiseks,
kasvatada oma lastest tublid Eestimaa kodanikud. Loodan ja usun, et lapsed on tulevikus teile selle eest tänulikud!
Taimo Tugi
vallavanem



KARKSI
VALLAVOLIKOGUS

15. oktoobri istungil
Võtsid osa: Kerti Einstein, Monika Erreline, Jüri Kert, Liidia Klaas, Kati Kuusk,
Toivo Kõss, Leo Liiber, Heino Luik, Ain
Peensoo, Anu Rebane, Enn Sarv, Tarmo
Simson, Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi. Puudusid: Raimo Sarv ja Andi
Sõmmer.
• Arutati Karksi valla heakorda ja korrastamata hooneid.
• Vaadati üle Karksi valla arengukava
aastateks 2015–2020 ning arutati Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist
Karksi vallas.

KARKSI
VALLAVALITSUSES

7. oktoobri istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Taimo Tugi ja vallasekretär
Inge Dobrus, puudus Arvo Maling.
• Kiideti heaks Ainja liivamaardla Ainja
II liivakarjääri maavara kaevandamise
keskkonnamõju hindamise programm.
• Määrati Kõvakülas, Kingu katastriüksuse jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kingu, pindala 9,48 ha – sihtotstarve
maatulundusmaa ja Kingumetsa, pindala
6,60 ha – sihtotstarve maatulundusmaa.
• Kiideti heaks Arvo Kanguri poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti
aruanne tööde tegemise kohta Mangu kinnistul Sudiste külas.
• Eraldati Ly Saulile hajaasustuse projekti
teostamiseks Kulli kinnistule Pärsi külas
täiendavalt toetust 1189,28 €.
• Rahuldati Kaarel Saaremetsa taotlus
hajaasustuse projekti teostamiseks Kaarli
kinnistul Mäekülas osalisena programmile eraldatud riigi ja valla eelarveliste
vahendite ebapiisavuse tõttu ning eraldati
toetust 2962,72 €.
• Arutati I lugemisel Karksi valla 2015.
aasta II lisaeelarve eelnõud.
•
Määrati
projekteerimistingimused
Karksi gaasimõõdujaama, katoodkaitsejaama ja ülekandetorustiku laiendus- ning
ümberehitusprojekti koostamiseks Karksi gaasimõõtejaama ja Mägede kinnistul
Ainja külas.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht TustiKai kinnistul Pöögle külas.
• Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Noore Variku kinnistul Karksi
külas.
• Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Aasa kinnistul Sudiste külas.
• Anti kasutusluba püstitatud rajatisele
„Õhukaabli, maakaabli ja liitumiskilbi
paigaldus“ Tuhalaane külas.
• Kinnitati Karksi-Nuia Lasteaia hoolekogu koosseis 2015/2016. õppeaastaks
järgmiselt: Tiia Hallik, Are Jänes (vallavalitsuse esindaja), Maarja Lenk, Malle
Leppik, Andrus Tammaru, Ene Unt, Anneli Voitka.
19. oktoobri istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Taimo Tugi ja vallasekretär
Inge Dobrus, puudus Arvo Maling.
• Arutati II lugemisel Karksi valla 2015.
aasta II lisaeelarve eelnõud.
• Otsustati sõlmida leping Elva Linnavalitsusega huvikoolis õppivate laste ja
noorte koolituskulude katmiseks.
• Kinnitati 14. oktoobril toimunud auto
Volkswagen LT35DOKA, reg nr 804TGG
kirjaliku enampakkumise tulemused ja
tunnistati võitjaks mittetulundusühing
Huvitav Kool. Otsustati auto võõrandada
hinnaga 717 €.
• Anti nõusolek vee erikasutuseks Metsakülas Lüldi-Tätte kinnistul asuva veekogu
paisutamisel.
• Määrati projekteerimistingimused abihoone püstitusprojekti koostamiseks Nurme kinnistul Sudiste külas.
• Anti vallavanem Taimo Tugile volitused
Loisu ja Karksi-Nuia paisjärve paisude
üleandmiseks ühiste kavatsuste protokolli
nr 15-00726/028 allkirjastamiseks.
• Otsustati paigaldada Karksi külla täiendav tänavavalgustus Karksi külamajast
kuni Kivi tänava kurvini. Sõlmida leping
Empower ASiga 2 valgustusposti paigaldamiseks ja kaabli vedamiseks maksumusega 2109,40 € ning ASiga Iivakivi
3 valgusti paigaldamiseks maksumusega
980,60 €.
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Avasime pidulikult Tuhalaane külamaja II korruse
Foto: Ain Peensoo

Enne kui pidu saad pidada, tuleb teha tööd. Nii oligi plaanitud
järjekordne volikogu korraline istung läbi viia Tuhalaane külamajas. Arutasime valla heakorraküsimusi ning ettekandeid tegid
volikogu komisjonid.
Siis jõudiski kätte aeg, kus Karksi Vallavolikogu esimees Siret
Vene ning vallavanem Taimo Tugi lõikasid läbi lindi ning Tuhalaane külamaja II korrus sai sümboolselt avatud.
Tundus, et jäädi tehtuga rahule ning sooviti edu edaspidiseks.
Nagu vallasekretär Inge Dobrus ütles, viib sihikindel töö ka tulemusteni. Aitäh kõigile ning ootame meile külla.
Enn Sarv, Tuhalaane külavanem
Tuhalaane külamaja II korruse avasid volikogu esimees Siret
Vene, külavanem Enn Sarv ja vallavanem Taimo Tugi.

Sauna! Mis siin mõelda veel!
Tahame vallaelanikele meelde tuletada väga mõnusa sauna olemasolu Karksi vallas, mis vajaks enamat kasutamist. Oleme nn
Kase saunaga ise nii ära harjunud, et igareedene käik sinna on
muutunud elustiiliks. Mõelda vaid: ehtne vihtlemise saun, vettehüppamise võimalus karastamiseks kohe käepärast nii suvel kui
talvel ning väsimatud saunakütjad Ellen ja Jaan.
Oleme pidanud leppima tõsiasjaga, et Karksi-Nuias lõpetas
Põllu tänava saun oma eksisteerimise seoses läbimõtlematu erastamise tulemusena. Mäletate ju, kui hea oli terve perega ühel
ja samal päeval saunas ära käia. Praegu pakub vallavalitsus
sauna aseaineks üksnes koolimaja elektrikerisega leiliruumi ja
pesemiseks dušši. Peale selle, et mitmetes ettevõtetes on küll
pesemisvõimalused oma töötajatele olemas, on ikka väga oluline ehtsa eesti sauna edasijätkumine. Seepärast kutsume rahvast
Kase saunast rohkem lugu pidama ja saunamõnusid nautima ning
loodame, et kes seal korra käinud, tuleb ka edaspidi.
Saun töötab reedeti: naistele 14.00–17.00 ja 20.00–21.00,
meestele 17.00–20.00.
Suur tänu Ellenile ja Jaanile meie teenindamise eest!
Tänulikud saunalised

Eakate ennelõunal Karksi
külamajas
Foto: Ivi Liiv

Sügishooaja avasime 14. oktoobril. Meeldivat muusikalist külakosti pakkusid meile Karksi Kodu hoolealused, kes laulsid,
lugesid luuletusi sügisest ja mängisid koos meiega laulumänge.
Üritusest võttis osa 18 küla eakat.
Tea Saaremägi

Mulkide neljas mälumängu-hooaeg algas
Mõisaküla Kultuurimaja äsjauuendatud saali kogunes 21. oktoobri õhtul üle 80 kilvari. Võõrustajatepoolse sooja vastuvõtu muutis
meeldejäävamaks osalejaile näidatud videoseeria selle 120 aastat
kestnud asula, praeguseks paraku Eesti väikseima linna vaatamisväärsustest, ajaloost ja nüüdistegemistest. Seejärel hakati 17
laua ümber nelja–viiekesi päid murdma, et leida vastused Kai
Kannistu juhitava žürii poolt Mulgi mälumängu neljanda hooaja
esimeseks vooruks nuputatud 24 küsimusele. Karksi kihelkonda esindas koguni 5 võistkonda, Hallistest ja Helmest oli väljas
kummastki neli ning Tarvastust seekord vaid kolm „tiimi“.
Küsimused keskenduvad iga kord mängukoha kultuuri, ajaloo, looduse ja teistele küsimustele. Sestap oli seekord edu Mõisaküla võistkonnal ja nad suutsidki oma punktiskooriga püsida
kolmveerandi mängust teisel kohal; alles lõpuveerand murdis
nad viiendaks. Veelgi rohkem libisesid allamäge „Tuuletallajad“
(Karksi-Nuiast), kes pool mängu liikusid 1.–2. kohal, rinnutsi
Halliste, Helme, Mõisaküla ja „Karksi mulkidega“, ent lõpuks
jäid kuuendaks. Vähem edukalt alustanud „Karksi mulgid“ edenesid järjest ja 14. küsimuse järel juba juhtisid, kogudes lõpuks
42 punkti – teisele kohale tulnud Helme 41 ja kolmandaks platseerunud Halliste 39 punkti vastu.
Uuendusena esitas žürii 4astmelise „nupuküsimuse“, mille puhul tuli vastus anda „asja ennast“ järjest rohkem avavate osaküsimuste järgi, millest iga järgmine tõi ühe võrra vähem punkte.
Enamate punktide lootuses riski võttes ja poolhuupi vastates võis
tabelisse muidugi „nulli“ saada. Nõnda läkski alt paar võistkon-

Foto: Meelis Sõerd

Seekordsed võitjad: Anti Sõlg (vasakult), Tõnis Laurik, Jaan
Kukk, Enn Kauber ja Enn Sarv.
da, kes küsimuse esimese osa „on maa, aga pole riik?“ peale
pakkusid vastuseks Gröönimaa ... õige Mulgimaa asemel.
Nagu ikka, lahkuti sõpradena ning oldi rikkamad uute tutvuste
ja teabekildude poolest. Järgmine voor peetakse 18. novembril
Tõrvas, värske kujunduse saanud kultuurihoones, kuhu oodatakse nii mõndki uut võistkonda kui ka kuulajaid ja „kiibitsejaid“.
Olav Renno
žürii liige

Keskkonnamõju hindamine
Keskkonnaamet teatab Ainja liivamaardla
Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH)
programmi avalikust väljapanekust ja
avaliku arutelu toimumisest.
Kavandatav Ainja liivamaardla Ainja
II liivakarjäär asub Viljandimaal Karksi vallas Ainja külas, Tindi maaüksusel
(katastritunnus 60001:007:0038, pindala
27,11 ha). Karjääri mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 17,44 ha. Planeeritava
tegevuse eesmärgiks on maavara kaevandamine nii ülalpool kui allpool põhjavee

taset. Maavara kaevandamise keskmiseks
aastamääraks on kavandatud 116 tuhat m3
ning taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat.
KMH eesmärgiks on Ainja II liivakarjääri avamise, töötamise, väljaveoga seotud
tegevuste ning karjääri tegevuse lõpetamisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine ja hindamine, mõju
ulatuse määramine ja vajadusel leevendavate meetmete väljatöötamine.
Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri
maavara kaevandamise KMH programmi
(mõju hindamise lähteülesanne) eelnõuga

saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti
Pärnu kontoris, Keskkonnaameti (www.
keskkonnaamet.ee) ja Karksi Vallavalitsuse (www.karksi.ee) veebilehtedel.
KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Roheline 64, 80010 Pärnu; parnu@keskkonnaamet.ee, tel 447
7383) esitada kirjalikke ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 2. november kuni 18. november
2015. KMH programmi avalik arutelu
toimub 20. novembril 2015 kell 11.00
Karksi vallamaja koosolekute ruumis.

Ettur Pupsi auhinnaturniir males
Väike maleettur Pupsik annab teada, et tal
sai valmis laste male ja mõtlemise raamat.
Raamat on täis maletarkusi, muinasjutte,
mõistatusi ja küsimusi, mis aitavad lapsi
mõtlemisradadel. Raamatu on kirjutanud
Mulgimaa lastekirjanik ja luuletaja Jaak

Kõdar.
Pups annab ka teada, et uue pilte täis laste maleraamatu esitlemine toimub Karksi
valla Kultuurikeskuses 28. novembril kell
14.00. Oodatud on kõik suured ja väikesed
maletajad. Peetakse maha äge maleturniir,

kus Pups ise kaasa lööb, auhindadeks uued
maleraamatud.
Lastele toimub 4 turniiri: malebeebidele, malekutsikatele, malevarssadele, malepääsukestele.
Teie ettur Pups

Põrsaturniiril on pikk traditsioon
24. oktoobril toimus järjekorras juba 17. Põrsaturniir jalgpallis. Ilm oli ilus ning osavõtjad jäid väga rahule. Esimese koha võitis
Suure-Jaani United, teiseks jäi Pärnu võistkond Mongolia All Stars ning kolmandaks JK Karksi veteranid.
Tänu Karksi Vallavalitsusele ning August Kitzbergi nim Gümnaasiumile.
Enn Sarv
JK Karksi juhatuse esimees

november 2015
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Oleme tegusa
Katekümne tõisel mihklikuu päeval alust
jututuba noortekeskusen oma uut uuaiga ja
nõnda tullas kokku iki kõrra kuun. Aga ega
me pallalt juttu ei aa, mede inimese tahave
näta, kudas mujal rahvas eläp ja mis tiip.
Täo suve sai käidu katel uvireisil. Kigepäält sai üle vaadet Õisu ja Olustvere mõis,
uudistet Loodin Mulgi savikoda ja imetlet
Kaasiku talu iluaida. Lõikuskuul võtime
ette pikempe reisi ja siikõrd Setumaale:
Vastseliina linnus – Meremäe vaatetorn
– Obinitsa Seto muuseum – Piusa koopa
– Värska. Kige uhkemp olli Vastseliina linnusen. Sääl om küll mõistet kik nõnda äste
kõrda teta, et turistel oles uvitev näta ja aru
saia linnusen toimunust joba 1415. aastest
pääle. Mede sinnatulek olli ette tääda ant ja
meid võts vastu giid, kes mõist kangest uvitevelt kõnelte linnuse ajaluust ja legendest,
õpas meid küündlit tegeme, selets linnuse
kombit ja paks palveränduri kõtutäit. Obinitsa muusiumin näime vana tare ehitust,
ajaluulisi asju, setu rahvarõõvit ja käsitüüd.
Saime sehen kävva setu palvemajan – tsässonan. Setumaal om au sehen rahvalauliku
ja nende jaos om iluse vaatege park rajatu,
kus egäl lauljel om omanimeline kivi. Kige
kuulsempe Taarka mälestuses om raiutu kivist lauliku kuju. Obinitsa muusiumi oiap
kõrran üits pensiunärist roua, kes kõnel
setu keelen pääle muusiumi tüü viil oma
seltsi tegemistest ja arvas, et tore oles laani
võtta meid mulke uudisteme tulla.
Suure elamuse saime ka Piusan. Sääl
vaadime vilmi nahkiirtest ja giid kõnel
kogu luu kuupest. Värskan teime peatuse
sanatooriumi man. Siin pakuti meil värska
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Lauluema Taarka kuju juures Obinitsas.
vett juvva ja tutvustedi suudsempit ravipakette. Ka siikõrd kinks taevataat päikselise päeva. Väsimust es kurda kennigi ja
kodutiil peeti joba uusi reisilaane. Päe es
ole viil luujagi lännu, ku Karksi piiri pääle
jõusime. Üits asi jäi süame pääle küll. Meil
Karksin om kah iluss luudus, ordulinnus,
kirik, legendi ja kuulsuse. Mikeperäst me
ei ole mõisten oma lugu tetä, et saas ilmarahval näita ja müvva nõnda nagu mujal.
Lännu kuu lõpun võtime osa Viljandimaa
eakate päevast Viljandi järve veeren. Mede
pensiunäride ühenduse kepikõndjase Enna
Vallase iistvedämisel tähistive alle kõndmise 15. sünnipäevä ja nemä ollive oma
esindusege suuren ringin kige ehen. Sii olli

peris tore värsken õhun arjutusi teta, laulda, nallamänge mängi ja vanu tutvit kohate. Siinkotusel tahas tänade vallavalitsust,
kes mede sõidu kinni mass. Viil võtime osa
valla vaba aja messist. Korraldajase ollive
suure tüü ja ettevalmistuse ära tennu, aga
rahvast olli kullemen vähä.
Nüid om paras tääda anda, et jututuba
tuleb kokku 24. novembren kell 11.00
noortekeskusen ja 21. detsembren kell
11.00 kultuurikeskusen jõulupäeval. Enna
Vallas oodap eakit naisi võimleme egä neljapäe kell 10.00 noortekeskusen ja kepikõndijeid egä esmaspäe ommuku kell 9.00
turu värave man. Olge terve!
Olga Palu

Kitzbergi kooli õpilased tähistasid ujulahooaja avamist peoga
Õpilasesinduse eestvedamisel toimus juba viiendat korda kooli
õpilastele nii basseini taasavamise kui sügisvaheaja alguse puhul
suur basseinipidu.
Üritusel osalesid terve päeva jooksul ligi pooled meie kooli
õpilastest, kes said veemõnusid nautida vesiaeroobika ja lõbusate
mängudega ning suurel täispuhutaval veeatraktsioonil.
Täname omalt poolt basseinipeo toetajaid: Abja Tarbijate
Ühistu, Monopol OÜ ja Anu Pood.
Anna Leena Tae
AKG õpilasesindus

Foto: Anna Leena Tae

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
02.–30.11		
I korruse fuajees näitus „Euroopa Liit maaelu
		
arenguks – noortalunikud“, II korruse fuajees
		
Merli Antsmaa fotonäitus „Oh neid noori“,
		
sinises saalis Nikolai ja Orest Kormašovi maalinäitus
K 04.11 17.00
Kino: „Viplala“. Pilet 2 €
K 04.11 17.30
Mälumäng
N 05.11 11.00
Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio etendus „Tuhkatriinu“. Pilet 1 €
N 05.11 19.00
Muusika maale kontsert „Juhan“ – Jaak Sooääre laulud Liivi tekstidele.
		
Jaak Sooäär / kitarr, Hammond organ, Riho Sibul / laul, kitarr, Henno
		
Kelp / bass, Andrus Lillepea / trummid. Pilet 5 € / 3 € (õpilane, pensionär)
P 08.11 12.00
Isadepäeva tähistamine. Kontsert, uutele vallakodanikele hõbelusikate
		
kinkimine
12.00–16.00 Minifarmi mängumaa. Tasuta
P 08.11 18.00
Mart Müürisepp monoetendusega „Mees metsast“. Pilet 15 € /13 €
		
(õpilane, pensionär)
E 09.11
13.00
Mardipäeva tähistamine
E 10.11
14.00
Puuetega inimeste infopäev
L 14.11
11.00
Õnnitlus- ja šokolaadikaartide valmistamise õpituba. Õpetab Ene Unt,
		
osalustasu
L 14.11
20.00
Mulgimaa maarahva sügispidu – Väikeste Lõõtspillide Ühing, ansambel
		
Murdlaine, üllatused, suupistelaud. Pilet eelmüügist 10 €, samal õhtul 15 €
K 18.11 19.00
Kino: Läti 97 „Riia kaitsjad“
T 24.11
17.30
Kõik Kadrid karake kultuurikeskusesse!
N 26.11 15.45
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite seminar
R 27.11 12.00
Kodanikeühenduste tunnustamise päev
L 28.11
14.00
Ettur Pupsi auhinnaturniir males ja Jaak Kõdar esitleb: „Pupsik. Laste
		
male ja mõtlemise raamat“
P 29.11 16.00
I advendiküünla süütamine keskväljaku kuusel. Jõuluvanad saabuvad
		
linna
P 29.11 17.00
I advendi kontsert valla isetegevuslastelt
01.–31.12		
II korruse fuajees näitus „Naiselikkuse mask“, sinises saalis rändnäitus
		
„Kosmosetehnoloogia meie igapäevaelus“
K 02.12 17.30
Mälumäng
K 02.12 19.00
Kino: „Must alpinist“
L 05.12
09.00
Käsitöömeistrite jõululaat
L 05.12
10.00
Jõulukuuskede kaunistamise konkurss
05.–13.12		
I korruse fuajees näitus „Jõulupuu 2015“
P 06.12 17.00
II advendi kontsert „Jõuluvalgus“. Andrus Rannaääre ja Olav Ehala laulud,
		
esitab Nele-Liis Vaiksoo. Pilet 7 € /5 € õpilane, pensionär
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS
02.–06.11		
Noorsootöö nädala „Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“ raames fotonäitus
N 19.11 11.00
Viljandi- ja Valgamaa noorsootöötajate kovisioon
KARKSI KÜLAMAJA
T 10.11
11.00
Eakate ennelõuna koos martidega.
Tööpäevadel avatud käsitöö näitus-müük.
LILLI KÜLAMAJA
L 14.11
15.00
Teatrietendus „Neetud talu“, pääse 4 €
P 15.11 13.00
Sushi koolitus. Osalustasu 13 €
P 29.11 14.00
Tähistame I adventi
P 6.12
12.00–16.00 Lilli küla jõululaat
Esmaspäeviti 11.00
Käsitööring
Neljapäeviti 18.30
Tantsutund
SUDISTE KÜLAMAJA
T 10.11
15.00
Mardileiva küpsetamine
T 24.11
15.30
Kadrisandi kombed ja sanditamine taludes
R 27.11 11.00–14.00 Mulgimaa peremäng. Tutvustame külamaja, seltsi tegemisi,
		
kaaruspaela tegemine ja suupistelaud

Populaarne „külalisesineja“ oli õhku täis pumbatud madrus.

Kirjanik tuli kohtumisele oma Viini kodust

KULTUURIKALENDER

Foto: Piret Kask

Hästi tore tunne on, kui oma kodukandist
võrsub keegi, kes teeb endale nime kultuuri, kunsti, kirjanduse, teaduse või mis
tahes vallas. Ja Karksi mail neid tublisid
andekaid inimesi leidub! Veel toredam, kui
nad oma kodukanti ei unusta ja vahetevahel
külla tulevad.
Ühel oktoobriõhtul toimus Karksi-Nuia
hubases raamatukogus kohtumine endise
omakanditüdruku, nüüdse ajaloolase ja
kirjaniku Milvi Martina Piiriga. Kokkusaamise põhipunktiks oli küll tema uusima
raamatu „Pelikanide abielu“ tutvustamine,
aga suurepärase suhtleja, huvitava vestleja
ja laia silmaringiga inimesena oskas kirjanik meid kaasa tõmmata paljudesse teemadesse. Vesteldi kirjandusest, sealhulgas
luulest, ajaloost ning ajalookirjutamisest.
Need teemad pole Milvi Martinale võõrad, sest tema sulest on ilmunud ka luulekogud „Kuningas. Jaht“ ja „Kõrkjavaas“
ning kaks ajalooõpikut. Kolmas õpik, 20.
sajandi ajalugu 9. klassile, on samuti juba
kaante vahel.
Oma viimases romaanis „Pelikanide
abielu“ on kirjanik võtnud luubi alla väga
valusa teema: üksinda last kasvatavate
naiste hakkamasaamise tänapäeva Eestis.
Küsimusele, kust tuli mõte sellisel teemal

kirjutada, oli lihtne vastus: „Elust enesest.“ Ka Milvi Martina ise on üksi üles
kasvatanud kaks tublit poega (kellest üks
on muide ema raamatu kujundaja). Olles
vastavate probleemide ja muredega kursis,
oskab ta anda väga tõsise ja detailse pildi
üksikemade elust.
Otse loomulikult ei jutusta kirjanik üksüheselt ümber oma enese lugu; see on siiski ilukirjandus, kuid hea romaani kirjutamiseks peab ainest väga hästi tundma.
Kuna Milvi Martinal on viimastel aastatel kaks kodulinna, Tallinna kõrval
ka Viin, siis kohtumisõhtu teine pool oli
pühendatud sellele kaunile linnale, mida
kirjanik jäägitult armastab. Meile näidati
palju slaide väikestest hubastest poekestest, tänavatest, parkidest ja lossidest. Ja
otse loomulikult ka Lipizzaneri kuulsatest
valgetest hobustest, kes aretati 16. sajandil Habsburgide dünastia õukonna jaoks ja
kes tänapäevalgi pakuvad palju rõõmu oma
tantsuoskusega!
Kuna Milvi Martina tegutseb väikest
viisi ka giidina, siis kutsuti meid lahkesti
Austriasse külla.
Aitäh ilusa õhtu eest! Ja selle Viini külastamise asjus tuleb järele mõelda ...
Riina Kivaste

Kohtumisõhtul Milvi Martina Piiriga ei
tulnud jutuks ainult kirjandus, vaid ka
paljud teised teemad.

Oktoobrikuu noor

Oktoobrikuu noor on Elle Agar, kes käesoleval hooajal vabatahtlikuna juhendab
noortekeskuses laste (4–7a) tantsutrenni
„Tupsud“, mille eestvedaja oli varem Janeli Takk. Elle alustas tantsuloojana kooli
üritustel kaasa aitamisel. Viimastel aastatel
on ta osalenud juhendajana tantsukonkursil
„Move Your Body“, kus õpetas enda loodud
tantsud selgeks Abja valla noortele ja osales
Karksi valla noortega tantsugrupis „Booyah
Edition“. Elle õpib August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi 12. klassis ning tantsib
Reet Kasepalu showtantsu rühmas. Ta on
tantsuga tegelenud 7 aastat ja kaks kuud.
Millega meeldib sulle vabal ajal tegeleda
ja miks?
Enda vaba aega sisustan sõpradega aega
veetes, joostes ja tantsides. Sõpradega tun-

nen end mõnusalt ja nendega on hea oma
muljeid jagada ning ühiseid tegevusi otsida.
Joostes ja tantsides saan end igapäevastest
mõtetest ja tegevustest eemale hoida, ühesõnaga hea lõõgastumisviis minu jaoks.
Kui sa oleksid otsustaja, siis mida sa
Karksi vallas muudaksid?
Karksi vallas uuriksin noorte suuri soove, et nad ei peaks end pahandustesse segama. Näiteks on eriti tahetuim skatepark.
Mida sa ütleksid Karksi valla noortele?
Olge aktiivsed ja mõnusad!
Mis on sinu unistused ja tulevikuplaanid?
Minu tulevikuplaan on lõpetada gümnaasium ning arendada end tantsukunstis.
Aitäh Sulle, Elle, ja palju õnne!
Karksi-Nuia Noortekeskus

TUHALAANE KÜLAMAJA
L 07.11
12.00
Isadepäeva tähistamine. Valitakse Tuhalaane Aasta Isa 2015.
		
Samas avame pidulikult külarahvale ja külalistele II korruse
23.–29.11 10.00–15.00 Ühisnädala raames lahtiste uste päevad. Töötoad
MURRI HÄÄRBER
K 11.11 11.00
		

Morna, Muri, Suuga külade koosolek. Teema: küla elu eilne ja praegune
argipäev, mis homme on juba ajalugu. Info tel 5695 8776

KARKSI-NUIA LASTEAED
T 03.11
16.00
Kiisude sügispidu
K 04.11 16.00
Piilude sügispidu
17.00
Oravate sügispidu
N 05.11 16.00
Tibude mängupidu
17.00
Jänkude sügispidu
E 09.11		
Mardipäev
T 10.11
09.30
Etendus „Põrsaproua pannkoogipidu“
R 13.11 17.00
Mõmmide sügispidu
T 24.11		
Kadripäev
E 30.11		
1. advendi tähistamine
2.-30.11		
Pillinäitus
Neljapäeviti 13.00
Laulu- ja mänguring beebidele
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
Näitused
02.–28.11		
Kui koduks saab uus riik
02.–28.11		
Laste lemmikute looja Janno Põldma

KARKSI-NUIA NOORTEKESKUSE uued RINGID
Teisipäev:
14.45–16.45
Neljapäev:
14.00–16.00

Loovusring 5.–9. klassile, juhendaja Iidi-Alie Juhkamson
Loovusring 1.–4. klassile, juhendaja Kertu Reva

Tantsukonkurss
Move Your Body 2016
Kolmandat korda toimub tantsukonkurss Viljandimaa noortele tantsuloojatele. Seekordseks teemaks on värvid.
Võisteldakse viies vanusekategoorias: mudilased (4–6aastased), 1.–3.
klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass. Alanud on osalejate registreerimine.
Noortekeskuses käib iganädalane töö koos aktiivgrupiga, kes teeb hoolega
ettevalmistusi, et publikuni tuua meeldejääv elamus noorte omaloomingust
ja huvitav kava mitmekesiste etteastetega. 6. veebruaril 2016. a kell 18.00
on Karksi Valla Kultuurikeskusesse oodatud konkursist osavõtjad ja kaasaelajad! Rohkem infot http://knnk.karksi.ee.
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13. Tuhalaane Kirikumäe jooks
Jooks toimus kahel päeval, 8. ja 9. oktoobril, kuna kõige pisemad ei saanud esimesel päeval osaleda.
Tulemused: 4aastased: Sander – 2.01,6; 5–6a: 1. Sten – 1.05,3,
2. Marko – 1.21,7; 7–8 aastased poisid: 1. Joonatan Reinsalu
– 45,22, 2. Timo-Tjorven Teesalu 49,85; 9–10a tüdrukud: 1.
Kairit Lillepeska – 38,97, 2. Elise Pajo – 41,90, 3. Mete-Mari
Oidemaa – 42,40, 4. Helena Maling – 43,27, 5. Keitlin Lillepeska – 44,71; 9–10a poisid: 1. Tarvo Teiss – 40,45, 2. Kermo Tiidu – 42,04, 3. Kevin Einstein – 42,47, järgnesid Keneth
Suur, Rauno Adamson, Tannar Jaaksoo, Rivo Allsoo, Aleks
Jegi, Tanel Rehemaa, Karl-Mattias Kuusk, Taavi Rehemaa ning
Sander Virit; 11–12a tüdrukud: 1. Carmen Einstein – 44,38, 2.
Ursula Lina – 45,59, 11-12a poisid: 1. Randel Kuzmin – 36,18,
2. Egon Teiss – 40,60, 3. Jan-Martin Kiisler – 44,15, 4. Koit
Allik – 50,05; 13–14a tüdrukud: 1. Heidy Bergštein – 34,15, 2.
Gedly Tugi – 34,82, 3. Kristel Lullo – 39,96; 13–14a poisid: 1.
Tanel-Rasmus Teesalu – 33,77, 2. Karl-Hendrik Palu – 33,82,
3. Margus Pihlap – 34,84, 4. Rendo Lill – 35,80, 5. Marcus
Viltmann – 40,86; 15–16a poisid: 1. Roland Visnap – 33,57;
17–18a poisid: 1. Remy Raheste – 27,56. See oli ka päeva parim
aeg. Meestest võidutses Erki Maling ajaga 28,61 sekundit.

november 2015

Kui hommikud on udu sees,
ära ütle, et päikest ei oota,
vaata ringi – nii palju on ilusat ees,
tuleb uskuda ainult ja loota.

Õnnitleme sünnipäeva puhul

Kirikumäe jooks on osalejatele väga oluline.
Ilm oli ilus ning joosta hea. Seekord küll absoluutset rekordit
ei tulnud, senini on need Magnus Kase ning Egle Jaago käes
vastavalt 25,94 ja 32,50 sekundit. Kohtunikeks olid Mart Kurs ja
Leo Liiber, teelaua ja magusa eest hoolitsesid Anneli Anijärv ja
Viivika Sarv. Tänu kõigile ning kohtumiseni järgmisel aastal.
Enn Sarv
Tuhalaane külavanem
Foto: Triinu-Liis Tõhk

Discgolfi park ootab huvilisi
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3. oktoobril avati Karksi-Nuias Kitzbergi kuju juures mäe nõlval
10 rajaga discgolfi park. Avamisele olid kutsutud kõik huvilised
ning linti lahti lõikama kümme ettevõtjat, kelle toel park valmis
sai. Peale seda kuulutati välja avavõistlus. Osavõtjaid oli kokku
Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja nende vanemaid
16, kes olid kohale tulnud isegi Viljandist ja Kilingi-Nõmmest,
27. septembril sündis Mari-Liis ja Edgar Kiini perre tütar Emma-Liise
kus discgolfi rajad juba olemas. Külalised kaugemalt näitasid oma
7. oktoobril sündis Margarita ja Martin Iro perre poeg Joonas Jakob
oskusi kõrgel tasemel. Üldvõitjaks osutus Timo Jeeger, Karksi
valla parim oli Mats Tõhk. Kiidusõnu raja kohta lausuti palju.
Peale avamist ei olnud vist ainsatki päeva, kui seal kedagi näha ei
olnud. Sellest tuli ka idee alustada seeriavõistlusega. Sai koostatud
Seoses töömahu suurenemisega otsib
Karksi-Nuia sügislaat 14.11.2015 kell
juhend ja praeguseks on sügissari Karksi-Nuia CUP 2015 ilusti
Karksi-Nuias asuv puidutööstuse ette09.00–15.00 Karksi Valla Kultuurikäima läinud. Esimese kolme etapiga on osalenud 34 erinevat inivõte AS Textuur sorteerliini operaatokeskuse juures. Müügil toidu- ja töösmest. Viimane võistlus toimub 15. novembril.
rit. CV palume saata e-mailile textuur@
tuskaubad,
põlluja
aiakaubad,
käsitöö
Mis mäng discgolf on?
textuur.ee või võtta ühendust tootmisjuValla ja ettevõtjate toel sai valmis 10-rajaline discgolfi
ja vanavara. Tule kogu perega!
Mängimiseks on vaja discgolfi kettaid, mida visatakse korvi
park, mis annab võimaluse mõnusaks ning tervislikuks
higa telefonil 517 5485.
suunas. Mängu põhimõte on läbida rajad võimalikult väheste viajaveetmiseks.
sete arvuga. Mäng algab avaviske paigalt, kus mängijad teevad
Müüa või üürile anda äsja täielikult
Karksi-Nuia Pensionäride
kordamööda viskeid ja siirduvad siis oma ketta juurde. Järgmine vise läheb sealt, kuhu
renoveeritud 3toaline korter Karksiketas on pidama jäänud. Korvist kaugemal olev mängija jätkab mängu esimesena, teistel
Nuias, J. Kivistiku 1. Korteris uus kööÜhenduse jututuba
on soovitav olla selja taga. Visatakse nii kaua, kuni ketas on jäänud korvi. Karksi-Nuia
gimööbel ja tehnika. Üldpindala on 63
toimub 24. novembril kell 11.00
rajal on piirideks teed. Kui mängija ketas ületab piiri, siis tulemusele lisatakse +1 vise.
m², lisaks on korteril avar rõdu ja suur
noortekeskuses.
Discgolfi hea tava järgimine ja käitumine rajal
kelder. Maja on soojustatud ja korteril
• Kuna raja asukohas liigub peale mängijate ka teisi inimesi, kes ei pruugi teada, kust
on eraldi küttearvesti. Korter asub esirajad lähevad, mismoodi kettad lendavad ja kui valus on sellega pihta saada, on kogu
mesel korrusel.
vastutus ohutuse eest mängijatel.
http://www.kv.ee/2555504.
• Kui rajad on harrastajaid täis, siis lase ees liikujatel lõpuni mängida. Kui eelmised
Helista ja küsi lisa telefonil 521 4202!
töömahu otsib
suurenemisega
otsib oma
OÜ töökasse ning
Seoses töömahuSeoses
suurenemisega
OÜ Framehouse
mängijad on rajalt lahkunud, võid teha avaviske. Kiirustades ei saa kiiremini edasi, sest
kollektiivi
Framehousesõbralikku
oma töökasse
ning sõbralikku
järgmisel rajal pead taas ootama ja ajas võitu ei tule.
Soovin üürida 2toalist ahiküttega kortekollektiivi
• Rajal on viisakas anda kaasmängijatele mängurahu. Mõttetu lärmamine pole soovitav.
rit Karksi-Nuias. Soovitatav 1 korrus.
MAJAELEMENTIDE KOOSTAJAID
8. novembril kell 14.00 Jumalateenis• Hoia enda järel rada puhtana.
Pakkumisi ootan telefonil 5803 1985.
kelle ülesandeks on jooniste järgi
tus armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
• Rajal olevad puud-põõsad ja muud esemed peavad seal olema. Ära murra oksi, kui need
majaelementide valmistamine ning ka
vestlusring.
Soovin osta garaažiboksi või 2 kõrvuti
on ees, vaid heida järgmisel korral paremini.
muud vajalikud puidutööd.
29.
novembril
kell
14.00
Advendiaja
asetsevat garaažiboksi. Võivad vajada
• Ära mine mängima üle 5 inimesega rühmas. See aeglustab mängu ja tagant tulijad
OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
alguse jumalateenistus armulauaga. remonti. Telefon 5908 0627.
peavad mõttetult ootama.
- omad vähemalt põhiharidust;
Järgnevad kohvilaud ja vestlusring.
• Kui sul pole laenatud ketas, siis kirjuta alati sellele oma nimi ja tel nr. Kui leiad kellegi
- valdad eesti keelt suhtlustasandil;
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimi- Müüa pianiino Riga.
ketta, siis võta omanikuga ühendust ja lepi kokku selle tagastamine.
pead
tähtsaks
kohusetundlikkust,
täpsust
kelle ülesandeks on jooniste järgi majaelementide valmistamine ning ka muud
ne, leer, laulatus, matus, piht) tel 521 2518 Teated telefonil 520 4159, Heli.
vajalikud puidutööd.
ja korrektsust.
Head mängimist!
või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.
Kasuks tuleb eelnev puidutöö kogemus ja
Nahkru talu müüb toidukartulit. ErineTaimo Tugi
OLED SOBIV KANDIDAAT,
jooniste KUI:
lugemise oskus.
vallavanem
vad sordid 0,20 €/kg. Vedu.

EELK Peetri
koguduse teated

MAJAELEMENTIDE
KOOSTAJAID

-

Omad vähemalt põhiharidust
OMALT POOLT PAKUME:
Valdad eesti keelt suhtlustasandil
- stabiilset
töökohta ja täpsust
tööle vastavat
tasu;
Pead tähtsaks
kohusetundlikkust,
ja korrektsust

EAÕK Karksi-Nuia
- sõbralikku kollektiivi;
- kaasaegseid
töötingimusi;
Kasuks tuleb
eelnev puidutöö
kogemus ja jooniste lugemise oskus.
kirikus
- vaheldusrikast tööd.

OMALT POOLT PAKUME:
Kandideerimiseks palun saada oma CV hil- Stabiilset töökohta
ja tööle
vastavat e-posti
tasu
jemalt 29.
novembriks
aadressile:
- Sõbralikku aivo@framehouse.ee.
kollektiivi
Info tel 564 0106.
- Kaasaegseid töötingimusi
Karksi-Nuia, Viljandi mnt 3
- Vaheldusrikast tööd www.framehouse.ee

22. novembril kell 11.00 Jumalik liturgia.

Müüa kvaliteetset köögivilja ja kartulit.
Saadaval hapenduskapsas, säilituskapsas, porgand, peet, kaalikas, nuikapsas
ja rõigas. Info tel 510 1491 või kohapeal
Lilli tee 12, Karksi-Nuias. Piiri talu.
Müüa küttepuud ja -klotsid.
Info telefonil 514 9877.

Kandideerimiseks palun saada oma CV hiljemalt 29. novembriks e-posti
aadressile: aivo@framehouse.ee
564 0106
Karksi-Nuia, Viljandi mnt 3
www.framehouse.ee

AS Nuia PMT on 1991. a asutatud Eesti
kapitalil põhinev ettevõte. Ärisuundadeks
on hüdrosilindrite projekteerimine ja valmistamine vastavalt klientide tellimustele
ning allhankekorras metallkonstruktsioonide valmistamine. Ettevõtte juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001:2008. AS Nuia PMT käive 2014. a oli 4,7 milj eurot. Ettevõte pakub tööd 75 inimesele.
Otsime oma meeskonda tegusat ja tulemusele orienteeritud
metallkonstruktsioonide tootmisosakonna MEISTRIT.
Tööülesanded:
• 20 töötajaga musta metalli keevituse ja kooste osakonna igapäevase tootmistegevuse korraldamine;
• toodete tähtaegse ja kvaliteetse valmimise tagamine;
• efektiivse töökorraldusega tootlikkuse tõusu kasvatamine.
Nõuded kandidaadile:
• kesk-eri või kõrgem tehniline haridus ja töökogemus, soovitavalt metallitööstuses;
• hea MS Office programmide kasutamise oskus;
• kvaliteedi kontrolli teostamise põhimõtete (standardid, nõuded) tundmine;
• jooniste lugemise oskus;
• meeskonnatöö oskus ja pingetaluvus.
Avaldused koos CV ja palgasooviga palume saata e-postile: info@nuiapmt.ee
või aadressile Ettevõtluse 1, 69103 Karksi-Nuia, kuni 16.11.2015.a.
Info telefonil +372 528 4740, Arvo Maling.

Info telefonil 516 5187.

Müüa saematerjali, voodri-, põrandaja terrassilauda. Transport tasuta.
Telefon 5374 1112.
Ostan põllu- ja metsamaad.
Telefon 513 3302.

Mälestame jäädavalt
NÄGEMISKONTROLL
lahkunuid
ja avaldame
ja PRILLIMÜÜK
kaastunnet
omastele
NÄGEMISKONTROLL ja PRILLIMÜÜK
KARKSI-NUIAS!
KARKSI-NUIAS!
OLGA NASSAR
Kutsume vallarahvast oma
25.03.1933–01.10.2015
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja
silmi kontrollima ja
Morna
prille ostma!
prille ostma!
MuhkInvest OÜ
ASTA NÕMME
Ootame Teid
Ootame Teid
01.11.1928–02.10.2015
09.11.2015 alates kella 10.00
Karksi-Nuia
9. novembril 2015
Karksi-Nuia Kultuurikeskuses aadressil Viljandi mnt 1
alates kella 10.00
ARNO KUUSIK
Nägemiskontrolliks tuleks eelnevalt registreerida
14.02.1936–09.10.2015
Karksi-Nuia
Karksi
telefonil 385 2603 või 5698 1972
Kultuurikeskuses
Üldehitustööd
ELEV SIIRUS
aadressil Viljandi mnt 1
18.01.1962–23.10.2015
+372 5554 4156
Nägemiskontrolliks tuleks
Sudiste
muhkinvest@gmail.com
eelnevalt registreerida
KARKSI VALLA INFOLEHT. Karksi-Nuia Postkontor, 69102.
telefonil 385 2603
Toimetus: Mare Torim (toimetaja, tel 435 5526, e-post mare.torim@karksi.ee), Heiki Arro, Inge Dobrus, Erika
või 5698 1972
Krjutškova, Olav Renno ja Katrin Johanson.
Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar. Trükk: AS Pajo.

