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Tantsurühm „Samm Sassis“ pälvis
rahvakultuuri auhinna

Hea vallarahvas!
Foto: Hanna Lauren Loit

Olete oodatud Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamisele
24. veebruaril Karksi-Nuias.
Kell 11.00
		
Kell 12.00
		
		
		
		
		
		

pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgi
jalamile.
kontsertaktus valla kultuurikeskuses: valla aukodaniku
tiitli, teenetemärkide, noore-, spordi - ja kultuuripreemiate
üleandmine, heakorrakonkursi parimate tunnustamine.
Esinevad Karksi-Nuia Lasteaia mudilased, August Kitzbergi nim Gümnaasiumi poistekoor, tantsijad, kanneldajate
ansambel ja Lõõtsavägilased.
Suupistelaud.
Siret Vene, volikogu esimees
Taimo Tugi, vallavanem

Karksi valla elanikud
Rahvastikuregistri andmetel elas 1. jaanuaril 2015. aastal Karksi vallas 3447 inimest, neist 1738 meest ja 1709 naist.
Eelmisel aastal sündis vallas 31 last, neist 16 poissi ja 15 tüdrukut. Suri 54 inimest, neist 21 meest ja 33 naist. Valda saabus 95 inimest, neist 32 meest ja 63 naist
ning lahkus 131 inimest, neist 118 meest ja 13 naist.
Lisaks publiku tunnustusele sai tantsurühm „Samm Sassis“ ka Viljandimaa rahvakultuuri auhinna.
9. jaanuaril jagati Viljandis „Pärlipeol“
maakonna 2014. aasta kultuuri- ja spordipreemiaid.
Viljandimaa rahvakultuuri auhind
omistati August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi rahvatantsurühmale
„Samm Sassis“ aktiivse ja lustilise tantsutraditsioonide kandmise eest. Rühmas tantsisid/tantsivad Maarja Mõts,
Hanna Lauren Loit, Sirel Kruuse, Anna
Leena Tae, Kady Mäesalu, Reet Kampus, Kristel Kiisler, Gerda Käosaar,
Birgit Kruuse, Keili-Lea Süldre, Jaana

Saar, Elen Uuk, Innar Vilumets, Henri
Tõnts, Erko Küper, Kaur Karu, Miku
Mäesalu, Romet Ain, Remy Raheste,
Eero Maling, Enn Robert Kinnas ja
Vootele Saatmann, juhendaja on Anneli
Arraste.
Eelmisel aastal esines tantsurühm nii
Karksi vallas, mujal Viljandimaal kui
ka väljaspool maakonda ja Eestit. Kokku sai ligi poolsada suuremat ja väiksemat ülesastumist. Tantsiti Väikestel
virredel, Ruhjas, Mulgi III peol, Viljandimaa tantsupeol ja Tallinna üldtant-

supeol, kodukandipäevadel, meefestivali avamisel, Stockholmi Eesti Majas
Mulgimaa päeval jne.
Tantsijaid võib iseloomustada aktiivsete, abivalmis ja teotahteliste noortena
– neid jagub igale poole ning ikka lusti
ja rõõmuga. Tänan teid, et olete pakkunud publikule hingematvalt kauneid ja
positiivseid elamusi! Tänan koostöö ja
abi eest! Sära silmadesse ja tants jalgadesse ka järgnevatel aastatel!
Kai Kannistu

Mulgi Oma Ülikuulis tuleb süldipäev
Mulgi Oma Ülikuul alustab oma tegemisi 14. veebruaril kell 12.00 Karksi
Valla Kultuurikeskuses. Oleme eelnevalt tutvunud mulkide pudru ja korpidega, nüüd on aeg süldi käes. Oodatud
on süldimeistrid oma toodanguga igast
Mulgimaa kihelkonnast.
On öeldud, et isetehtud sült on ikka
kõige parem. Aega kulub keetmiseks
vähemalt kuus tundi, kuid kui valmis
ja maitsta saab, siis tulemus on kogu
seda vaeva väärt. Pikalt pliidil podisenud süldi lõpptulemus on maitserikas, liha pehme ning kogu tekstuur
just selline, nagu vaja. Loomulikult
on kõige parem, kui keeta puupliidil,
kuna aga seda luksust paljud lubada
ei saa, siis piisab ka elektripliidist.
Süldi keetmisega käivad kindlasti kaasas vanavanemate tarkuseterad ning
nipid, kuidas see kõige parem välja
kukub. Ka meie süldimeistrid jagavad
oma tarkusi. Ootan kõiki huvilisi osa-

Foto: Kai Kannistu

Igal mulgil oma retsept – korbipäeval oli rohkelt nii erinevaid küpsetisi
kui ka publikut.
lema ja maitsma ning oma arvamust
avaldama. Andke endast teada tel 435
5529 (kultuurikeskus) või 5362 9692

(Anneli Arraste).

Anneli Arraste
projektijuht

Loomisel on Viljandimaa ettevõtjate klubi
Viljandimaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste
võrgustikku. Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad Eesti kõigis
maakondades ja nende ülesandeks on
nõustada ja arendada nii alustavaid
kui tegutsevaid ettevõtjaid ja kodanikeühendusi ning toetada igal võimalikul viisil piirkonna arengut.
Detsembrikuisel kohtumisel väiksema grupi ettevõtjatega selgus vestluse
käigus, et vahel oleks vaja oma igapäevasest rutiinist veidi eemale astu-

da ja suhelda teiste ettevõtjatega.
Seetõttu kutsub Viljandimaa Arenduskeskus kõiki asjast huvitatud ettevõtjaid neljapäeval, 12. veebruaril
kell 15.00 Viljandis Vabaduse plats
6 II korruse saali veel nimetu Viljandimaa ettevõtjate klubi esimesele
kohtumisele mängima CASHFLOW
lauamängu. Mängu kohta saab veidi
lugeda veebilehelt: http://www.cashflow.ee/.
Mängimisele lisaks arutleme selle
üle, milliseid teemasid võiks käsit-

leda järgmistel kohtumistel või keda
kutsuda esinema – oma kogemusi jagama.
Klubisündmused hakkavad aset
leidma kord kvartalis. Osalemine on
tasuta, kuid palume registreerida hiljemalt 9. veebruaril veebiaadressil
arenduskeskus.viljandimaa.ee.
Lisainfo: Ille Metsla, ettevõtluskonsultant, tel: 433 0593, GSM: 517
7246, e-post: ille.metsla@viljandimaa.ee.

Ettevõtluspäev Karksi-Nuias
Wilson Learning Estonia korraldab
sõbrapäeval, 14. veebruaril 10.00–
15.00 Karksi Valla Kultuurikeskuses
Mulgimaa ettevõtluspäeva „Väikeettevõtete väljakutsed konkurentsivõime
tõstmisel“, mis on suunatud nii piirkonna ettevõtetele kui ka tavakodanikele.
Võimalik on tutvuda erinevate asutuste
enesetutvustuste ja väljapanekutega, samuti osta erinevaid tooteid.
Ettevõtete esindajatele suunatud seminar keskendub kolmele teemale.
Kõigepealt räägib Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja Kaarel Lehtsalu
riiklikest ettevõtluse tugisüsteemidest.
Järgneb arutelu selle üle, millised meetmed oleksid meie piirkonnale kõige
vajalikumad ja kuidas saame nendes
aktiivselt osaleda.
Teise teemana tuleb käsitlusele müügiga seonduv. Wilson Learning Estonia
esindajad Mati Ilisson ja Veiko Värk
teevad ettekande teemal „Mis tagab edu
müügitöös?“ Kaasettekandega „Kohalikud turismiteenused maailmaturule
– Soomaa näide“ esineb OÜ Viis aastaaega juhatuse liige Aivar Ruukel.
Järgneb diskussioonivoor, kus lisaks
ettekandjatele on saalisviibijatega mõttevahetusi jagamas Meriinvest OÜ nõu-

kogu esimees ja 2014. aasta ettevõtluse
CMYK
elutöö
preemia laureaat Enn Meri.
Kolmas teema keskendub koostööle
ja selle kasumlikkusele. Ettekandega
0-0-0-60
73-38-20-5
„Koostöö kui edukuse ja arenguvõimaluste alus“ esineb EMÜ Polli AiandusRBG
uuringute
Keskuse juhataja Piia Pääso.
Järgneb praktilises vormis konkreetsete
koostöövõimaluste
analüüs
ja võimalus148-148-148
95-130-165
te leidmine.
Seminarile registreerimine ja täpsem
Pantone aadressil mati.ilisson@wilsonlearinfo
ning.ee või telefonil 505 3032. Ettevõtluspäeva
tutvustavat Pantone
infot5405saab Wilson
Pantone Cool Gray 8
Learning Estonia OÜ kodulehelt www.
wilsonlearning.ee ja Karksi Valla Kultuurikeskuse kodulehelt www.kultuurikeskus.karksi.ee.
Soovin kõigile kaunist sõbrapäeva ja
aktiivset osavõttu Mulgimaa ettevõtluspäevast!
Mati Ilisson
Wilson Learning Estonia OÜ
juhatuse liige

Mulgimaa tunnustaim on lõhnav maarjahein
Loodushuviliste selle aasta esimeseks
ürituseks oli 17. jaanuaril toimunud
konverents Abja Kultuurimajas, millega tähistasime oma 30aastast tegevust.
Seltsi tegemistest andis ülevaate Rein
Mägi, oma mõtetega täiendas Toivo
Univer. Loodusemees Olav Renno rääkis valge toonekure uurimisest ja pesapaikadest meie lähiümbruses.
Konverentsil kuulutasime Mulgimaa
tunnustaimeks lõhnava maarjaheina.
Selle kõrrelisega on seotud palju häid
uskumusi. Tugeva lõhna tõttu on maarjaheina pandud riidekappidesse või kirstudesse, sest annab riietele meeldiva
aroomi ja peletab koid eemale.
Sellel aastal on seltsil au tähistada
Jaan Jungi 180., August Kitzbergi 160.
ja Karl August Hindrey 140. sünniaastapäeva. 30. mail korraldame ringsõidu
juubilaride tegevusega seotud kohtades-

se. 11.–12. juulil on plaanis looduse- ja
kultuurireis Karula rahvusparki ja Paganamaale. Külastame ka Vana-Laitsna
valda Lätimaal. Juuli viimasel nädalavahetusel tuleb üleriigiline kokkutulek
Kassaril.
4.–9. augustini toimuval Leedu reisil külastame iidseid linnu ja mitmeid
rahvusparke ning kaitse all olevaid objekte. Reisi maksumus on 230 €. Tasu
sisaldab ööbimisi koos hommikueinega,
giiditeenust rahvusparkides, sõitu Kura
säärele, delfiinide show’d, Trakai lossi
ja Merevaigumuuseumi külastust.
Nende tegemiste vahele mahub veel
loodus- ja kultuurilooliste objektide
korrastamisi, linnuhommikuid ja pisemaid looduses viibimisi, millest anname jooksvalt teada. Kutsume osalema
looduskaitse seltsi üritustel.
Rein Mägi

Karksi Sõna
Vallavanema veerg



KARKSI
VALLAVOLIKOGUS
22. jaanuari istungil

Aasta esimene kuu on just seljataha
jäänud. Kui eeldatakse, et jaanuar on
ikka rahulikum periood, siis käesolev
aasta on alanud kirgi üles kütvalt,
seda just ajakirjanduse veergudel.
Kired on lõkkele löönud piirkondade
konkurentsi tugevdamise meede ehk
soovitakse teada, millised on need
projektid ja tegevused, mis saavad
toetussummasid. Karksi valla poolt
on esitatud toetuse saamiseks August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi
spordikompleksi rekonstrueerimise
kava. Projekte on esitatud maakonnas
üle kolmekümne. Maavanema kohustuseks on kokku panna nimekiri, mis
selle meetme alusel võiksid toetust
saada. Põhiline sõnum rahastamiseks
on töökohtade loomine ja ettevõtluse toetamine. Oleme seisukohal, et
spordikompleksi rekonstrueerimine
elavdab meie piirkonna spordielu ja
suurendab spordilaagrite arvu, mille
tulemusena elavneb selleks ajaks kaubandus ja tekib surve majutuskohtade
loomiseks. Spordikompleksi uuendamine ning kaasajastamine on väga
vajalik ja ka volikogu on rekonstrueerimise visiooni heaks kiitnud.
Samuti peab idee olema kajastatud nii
Viljandimaa kui ka Karksi valla arengukavas. Leian, et tegemist on maakonnale olulise objektiga ja loodan,
et seda arvamust jagavad ka teised
otsustajad.
Veebruar on vabariigi aastapäeva
kuu, Eesti Vabariik saab 97aastaseks.
Tähistame seda ühiselt Vabadussõjas
võidelnute mälestussamba juures ja
hiljem kultuurikeskuses. Kolme aasta
pärast saab Eesti Vabariik 100aastaseks. Volikogu liige Jüri Kert koos
ettevõtlus- ja arengukomisjoniga on
mitmel korral arutanud, kuidas Karksi vallas saaks väärikalt tähistada sedavõrd olulist sündmust. Vallavalitsusele on tehtud ettepanek hakata ette
valmistama kava, et aastapäev saaks
korralikult ära märgitud. Plaanis on
kindlasti kaasata protsessi võimalikult
palju vallarahvast. Just täna ongi õige
aeg ideesid koguma hakata. Sooviks,
et ükski suurepärane mõte kaduma ei
läheks. Kui kellelgi on juba hea mõteidee, kuidas tähtsündmust meeldejäävalt jäädvustada, võiks aegsasti vallamajja teada anda. Mingeid tingimusi
selleks ei ole, unistada võib suurelt.
Teeme tööd selle nimel, et vabariigi
aastapäeva tähistamine Karksi vallas
oleks väärikas.
Mõned muudatused on toimumas
kahes valla allasutuses – Lilli Külamajas ja Karksi Valla Kultuurikeskuses. Eesmärk on kogukonnale parema
ja kvaliteetsema teenuse osutamine
ning olemasolevate ressursside efektiivsem kasutamine. Asutustes muudatuste sisseviimine on arutusel olnud
erinevatel koosolekutel (sh külakoosolekul), vallavalitsuses, -volikogus ja
kultuurikomisjonis. Vajadust väiksemate ümberkorralduste järele on leidnud kõik instantsid.
Käesoleva aasta talv ei ole just
ideaalne talispordihuvilistele, kuid
tervise parandamiseks ja hoidmiseks
on ikkagi võimalused olemas. Ujula
ootab ujujaid, suusarajad suusatajaid,
võimla pallimängijaid, kergliiklustee
aktiivseid liikujaid – kõik liikuma!
Taimo Tugi
vallavanem

Võtsid osa: Kerti Einstein, Monika
Erreline, Jüri Kert, Liidia Klaas, Kati
Kuusk, Leo Liiber, Heino Luik, Ain
Peensoo, Anu Rebane, Enn Sarv, Raimo Sarv, Tarmo Simson, Andi Sõmmer, Siret Vene ja vallavanem Taimo
Tugi. Puudus Kert Varik.
• Arutati II lugemisel Karksi valla 2015.
aasta eelarvet.
Anti luba rahaliste kohustuste võtmiseks
seoses autode kapitalirendile võtmisega
60 kuuks: August Kitzbergi nimeline
Gümnaasium – sõiduauto maksumusega
kuni 30 000 eurot; Karksi Vallavalitsus
– sõiduauto maksumusega kuni 28 000
eurot; Karksi Vallahooldus – veoauto
maksumusega kuni 30 000 eurot.
• Kehtestati Karksi-Nuia linnas Pärnu
mnt 10 kinnistu detailplaneering, mille algatamise eesmärgiks oli Pärnu mnt
10 katastriüksuse ehitusala määramine
garaaži püstitamiseks koos katlamaja ja
kuuriga ning tehnovõrkude määramine.
• Nõustuti Karksi valla omandis olevat
Pärnu mnt 2 kinnistut koormavale hoonestusõigusele ühishüpoteegi seadmisega ASi Swedbank kasuks.
• Moodustati 1. märtsil 2015. a toimuvate Riigikogu valimiste läbiviimiseks
9-liikmeline jaoskonnakomisjon. Esimeheks nimetati Inge Dobrus ja liikmeteks Ülle Adamson, Inge Allik-Hendrik, Aleksander Dobrus, Lehte Evert,
Liivi Loi, Nadežda Novožilova, Maire
Torim, Elerin Öövel ning asendusliikmeteks Pille Muska ja Maie Mooses.
• Otsustati töötada välja ürituste plaan
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks aastateks 2015–2017. Vallavalitsusele tehti ülesandeks viia läbi
vajalikud küsitlused valla ettevõtete, kodanikuühenduste ja vallarahva seas, et
leida juubeliaastale kohane ettevõtmine.
• Otsustati valida Karksi Vallavolikogu poolt rahvakohtunikukandidaatideks
Toivo Kõss, Ain Peensoo ja Enn Sarv.

KARKSI
VALLAVALITSUSES
5. jaanuari istungil

Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi
ja vallasekretär Inge Dobrus.
• Määrati projekteerimistingimused
rajatise „0,4kV maakaabelliin ja liitumiskapp“ püstitusprojekti koostamiseks
Karksi-Nuias ning rajatise „Tuhalaane
II F4 maakaabelliin ja liitumiskapp“
püstitusprojekti koostamiseks Tuhalaane külas.

• Kinnitati 29. oktoobril 2014. a koostatud Künka elamu hindamise akt ja
määrati maksumuseks 851 eurot.
• Määrati Karksi-Nuias maaüksusele piiriettepaneku numbriga AT0804010097
koha-aadress ja sihtotstarve järgmiselt:
Karksi-Nuia, Aasa tn 13, pindala 8476
m2 – sihtotstarve elamumaa.
• Eraldati MTÜle Liivimaa Noorteorkester 280 eurot 2015. aasta proovipäevade ja kontsertide korraldamise
transpordikulude katmiseks ning Eesti
Sümfooniaorkestrite Liidu osamaksu
tasumiseks.
19. jaanuari istungil

Võtsid osa: Katrin Kivistik, Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi ja vallasekretär Inge Dobrus. Puudus Are
Jänes.
• Otsustati kanda maha August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi kasutuses
olev sõiduauto Honda Civic, reg nr 303
MBJ ja saata utiliseerimisele.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne tööde tegemise kohta Laane
kinnistul Pöögle külas ja Puiestee kinnistul Leeli külas.
• Arutati IV lugemisel Karksi valla
2015. aasta eelarvet.
• Määrati Univere külas, Ala-Univere
katastriüksuste koha-aadressiks Viljandi maakond, Karksi vald, Univere küla,
Vana-Univere ja Metsakülas, Ala-Univere katastriüksuse koha-aadressiks
Viljandi maakond, Karksi vald, Metsaküla, Vana-Univere.
• Määrati Univere külas, Univere katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi
maakond, Karksi vald, Univere küla,
Kaskemäe.
• Määrati projekteerimistingimused rajatise „Õhukaabelliini püstitamine koos
uue liitumiskilbiga ja vana õhuliini osaline demonteerimine“ püstitusprojekti
koostamiseks Tuhalaane külas.
• Väljastati ehitusluba rajatise „Maakaabelliin ning jaotus- ja liitumiskapp“
rajamiseks Karksi-Nuias ja rajatise „Tuhalaane II alajaama fiider F4 maakaabelliin“ rajamiseks Tuhalaane külas.
• Anti välja kasutusluba rajatisele
„Karksi sidetrassid ja jaotuskapid“
Karksi külas ja ehitise muudetud tehnosüsteemidele Puiestee 3 kinnistul Leeli
külas.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht Kõdara kinnistul Sudiste külas.
• Eraldati FIE Jaak Kõdarile 100 eurot
„Kingime sõbrale raamatu“ ürituse korraldamiseks ning Karksi-Nuia Aianduse
ja Mesinduse Seltsile 400 eurot Murri
häärberi kommunaalkuludeks.
• Kinnitati Karksi Vallavalitsuse 2015.
aasta hankeplaan.

Valimistel on igal häälel jõud!
Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII Riigikogu. Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 12
valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisringkond sõltub valija
elukoha aadressist rahvastikuregistris.
Igale valijale saadetakse hiljemalt 9.
veebruariks kas elektrooniliselt või paberkujul valijakaart, mis teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt
ning kus ja millal ta hääletada saab.
Neile, kes valimiste pühapäeval
jaoskonda minna ei saa, on pakkuda
mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse
väljendamiseks. Kümme päeva enne
valimispäeva ehk 19. veebruarist algab
elektrooniline hääletamine, mis kestab 25. veebruarini. Samal ajal saab
juba oma hääle anda ka jaoskondades
– 19.–22. veebruarini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 23.–25.
veebruarini on avatud kõik jaoskonnad.
Nendel päevadel viiakse läbi ka hääletamine haiglates ja hooldekodudes, samuti kaitseväeüksustes. Eelhääletamise
perioodil saab hääle anda ka väljaspool
oma alalist elukohta. 1. märtsil saab
hääletada vaid oma jaoskonnas ning tellida hääletamiskasti koju.
Mis aga juhtub valija poolt antud
häälega? Riigikogu valitakse proportsionaalse valimissüsteemi alusel. Selle
eesmärgiks on tagada, et erakondade ni-

mekirjad saaksid üle Eesti valijate poolt
antud häälte arvuga võrreldes ligilähedaselt sama arvu kohti ka parlamendis.
Hääletades konkreetse kandidaadi poolt
annab valija hääle ka erakonnale, mille
nimekirjas ta kandideerib. Samas tuleb
arvestada, et enamik kohti Riigikogus
jaotatakse kandidaadi isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin ei ole määrav kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valija poolt antud
toetusest. Viimane osa kohtadest läheb
jaotamisele nn parteinimekirjade alusel.
Ka siin on valituks osutumisel piirang
– kandidaat peab mandaadi saamiseks
koguma piisava arvu hääli. Üksikkandidaat võistleb koha eest Riigikogus
vaid oma ringkonnas. Selleks peab ta
koguma nn kvoodi jagu hääli. Häälte
ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele
Eesti valimissüsteem ei tunne.
Mis saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas
siis lähevad hääled kaotsi? Ei lähe, sest
sellisel juhul tuleb Riigikokku sama
erakonna asendusliige. Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl.
Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad õiguse määrata riigi asjade üle
otsustamine järgmiseks neljaks aastaks
neile, kes seda teevad. Valimistel on
igal häälel jõud!
Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

veebruar 2015

Töövõimetusleht muutus elektrooniliseks
Alanud aastast ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.
Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning
võimaldab töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes
vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa
andmekogusse. Seejärel tuleks töötajal teavitada tööandjat, et haigusleht on lõpetatud
ning arst on andmed riigiportaali sisestanud, siis saab ka tööandja hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada. Kui seegi on tehtud, arvestab haigekassa väljamakstava hüvitise suuruse ning kannab raha inimese arvelduskontole. Ülekanne tehakse
üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kui raha laekumiseks
kulub rohkem aega, võib selle põhjuseks olla töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ise riigiportaalist
www.eesti.ee kontrollida.
Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada
igakordselt oma arvelduskonto andmeid. Hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja
muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle
haigekassale kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info@haigekassa.ee) või posti
teel. Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele
arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.
Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab seda kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee
või helistades haigekassa infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa

3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev ei
ole Eestis riiklik püha ega tähtpäev, vaid
lihtne lipupäev, mil austame Eesti iseseisvuse eest võidelnuid ning sõjas langenud vapraid mehi, naisi ja koolipoisse.
Anname au meile appi tõtanud välisriikide väeüksustele ja eraisikuile, kes võitlesid õlg õla kõrval meie üksustega. Soome
vabatahtlikest moodustatud major Martin
Ekströmi üksikpataljon võitles Viru rindel ja polkovnik Hans Kalmi rügement
„Põhja Pojad“ lõunarindel. Kümneid
vabatahtlikke tuli ka Rootsist ja Taanist.
Selles sõjas polnud me enam üksi ja see
teadmine aitas võitlusvaimu kõrgel hoida. Suurbritannia valitsus andis relvastust ja muud varustust ning saatis appi
laevastiku, mis tegutses Soome lahes ka
1919. aastal ja oli rünnanud Nõukogude
Venemaa Balti laevastiku baasi Kroonlinnas ning kaaperdanud punalaevastikult
hävitajad „Spartak“ ja „Avtroil“. Hiljem
anti hävitajad Eesti sõjalaevastikule, kus
need hakkasid kandma nime „Wambola“
ja „Lennuk“.
Kui sõja esimestel kuudel suutis Eesti rindele saata vähem kui 2000 meest,
siis jaanuaris 1919 oli mobiliseerituid 14
000 ning väed asusid vastupealetungile.
Vabadussõja algul oli sõjaväe kõrgeim
juht peaminister ja ühtlasi sõjaminister
Konstantin Päts, kellele allusid Peastaabi ülem kindralmajor Andres Larka,
operatiivstaabi ülem polkovnik Johan
Laidoner ja sisekaitse ülem kindralmajor
Ernst Põdder. Detsembris 1918 määras
Ajutine Valitsus ametisse Sõjavägede
Ülemjuhataja Johan Laidoneri, kes oli
kõigi Eesti relvajõudude juht kuni Vabadussõja lõpuni. Kõige kriitilisematel
päevadel, aprilli keskeni 1919, oli Lõu-

narindel Liivi lahest kuni Pihkva järveni
Punaarmee 30 000 mehe vastu sõdimas
20 000 meest, 44 suurtükki, 4 laia- ja 4
kitsarööpmelist soomusrongi.
Punaarmee tagalas tekitas suurt paanikat kontradmiral Johan Pitka juhitud
Utria meredessant. 24. veebruaril 1919
kandis kindral Laidoner Eesti Maanõukogule ette, et vaenlane on Eesti piiridest välja aetud. Vastupealetungi käigus
võtsid Eesti väed 6000 sõjavangi ja said
saagiks üle 40 suurtüki. Viimase katse
eestlaste alistamiseks tegi Punaarmee
sama aasta novembris–detsembris, saates
Eesti vastu kaks armeed kokku kuni 60
000 mehega. Viru rindel peeti Vabadussõja ägedaimad lahingud. Punaväed ei
suutnud aga eestlaste kaitsest läbi murda
ning 31. detsembril 1919 sõlmiti vaherahu. Relvad rindel vaikisid 3. jaanuaril
1920 kell 10.30. 402 päeva kestnud võitlus lõppes Eesti täieliku võiduga. Au ja
kuulsus Eesti Vabadussõjas võidelnuile!
Neist lahingutest on möödas 95 aastat.
Selle ajaga on paljugi muutunud. Vene
täitanud ja alarelvastatud armeest on saanud maailma üks võimsamaid ning nende soov vallutada Baltimaad pole kuhugi
kadunud.
Kaitseliidu Sakala maleva Karksi
malevkonna esindus koos Karksi valla esindusega pidasid 3. jaanuaril, Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval,
tagasihoidliku miitingu ning asetasid
mälestussambale küünlad ning kimbu.
Tänan kõiki, kes täitsid oma kohust ja
võtsid vaevaks kohale tulla.
Ants Kalam
KL Sakala maleva Karksi malevkonna
teavituspealik
Foto: Ain Peensoo

Mälestussamba juures seisid auvalves valla, naiskodukaitse, kaitseliidu ja
noorteorganisatsioonide esindajad.
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Riigipiir on rahu

Karksi Sõna



Foto: Merike Soovik

Piiriäärne rahvas koguneb taas Eesti Vabariigi
aastapäeva puhul laulupiiriposti juurde ühiselt
rahvalikke ja isamaalisi laule laulma.
Riigipiir on rahu, mitte tüli sümbol. Kui piiril juhtub midagi
tõsist, siis on see raske juhtum. Eestil on pikk maismaa piir,
mida on kerge tõmmata tülidesse. Miks ei teinud meie seda
esimesena, miks ei võtnud ära mõnda linna või poolsaart?
Rumal küsimus. Miks käime ainult piiril laulmas, mitte maad

juurde või pantvange võtmas? Lihtne loogika ütleb, et kõik,
mis juhtub piiril, on kellegi poolt ette plaanitud detailideni.
Jääda algatatud piiritülis võitjaks – see ei ole auasi. Kuid kaotada ka ei tohi. Siin toimib vaid üks relv – diplomaatia. Tihti
teeb agressiivsem pool näo, et ta ei tea ega saa aru midagi.
Üks pooltest on alati valelik, sest midagi on ju toimunud ja
selle eitamine on ühe poole vale. Tihti lõpevad piiritülid nii,
et lepitakse kokku, et ei olnud midagi ja allakirjutatav dokument kubiseb teadlikult valest. Valest, mis laseb mõni aeg
elada …
Nava talu laulupiiripost nr 1 ei ole koht, mille taha varju
pugeda. See on rahuliku elu rahulik sümbol ja siin ei kaubelda ega vaielda, siin lauldakse või luuletatakse, siia kutsutakse sõpru sealt- ja siitpoolt piiri. Nüüd juba seitsmendat
korda kutsume piirilaulmisele tähistama vabariigi aastapäeva
ja laulma laule, mis 50 aastat olid keelatud.
Seekord kutsuvad Lilli külamaja ja Nava talu laulusõpru
22. veebruaril kell 12 piiripostile ning seejärel külamajja
maitsma mulgi einet ja tundma mulgi rõõmu. Nagu ikka on
eeslauljaks Erich Krieger, aga kohal on ka laulusuud Ruhjast,
Karksi-Nuiast ja mujaltki.
Rahu on kõige kallim, mida riigipiir meile annab. Kaunistame seda lauluga.
Jaak Kõdar

muusika-aasta

Kas oled midagi kuulnud Liivimaa Noorteorkestrist?
Arusaadav, kui niisuguse küsimuse peale
õlgu kehitad. See Lõuna-Eesti kuuest paigast ja Läti Valka noortest muusikutest ning
nende juhendajatest koosnev kollektiiv sai
alles aastaseks. Ühisproovideks tullakse
kokku kord kuus Valga Muusikakooli.
Valgamaa kultuurielule on LNO sünd
jätnud nii märgatava jälje, et kollektiivi el-

lukutsujale Ants Loosile omistati tunnustus
„Valgamaa Kultuuripärl 2014“.
Kevadisel hooajal otsustas orkester ennast tutvustada osalejate koolide kodupaikades. Esimesena sobitame sõbrapäeva
tuules sõprust Karksi kandi publikuga.
Dirigentidena astuvad orkestri ette Anton
Kogan ja José Antonio Page Ramirez. Vii-

mane paneb oma hispaania temperamendiga Liivimaa noorte näpud ja poognad üsna
tuliselt liikuma.
LNO kaheksakümmend muusikut astuvad teie ette pühapäeval, 15. veebruaril
kell 16.00. Sisukaid muusikaelamusi käesoleval muusika-aastal!
Ringa Vaiksaar
Foto: Kai Kannistu

KULTUURIKALENDER
KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
E 02.02
16.00
II korruse fuajees Tõrva Kunstistuudio näitus ja
		
sinises saalis Kuulo Vahteri maalid „22 Eestit“.
		
Näitused avatud kuni 02.03
K 04.02 10.00
Doonoripäev
K 04.02 17.00
Koguperefilm „Pettson ja Findus – väike tüütus,
		
suur sõprus“. Pilet 2 €
R 06.02 18.00
Viljandimaa noorte tantsukonkurss „Move Your Body“. Piletid
		
eelmüügis noortekeskuses 3 €, samal õhtul 4 €
L 07.02
12.00
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kohtumine rahvaga.
		
Martin Helme, Enn Sarv, Jaak Madison
K 11.02 17.30
Mälumäng
R 13.02 17.00
Klubi „Hõbeniit“ õhtu
L 14.02
10.00
Ettevõtluspäev
L 14.02
12.00
Mulgi Oma Ülikuul. Süldipäev
L 14.02
20.00
Sõbrapäeva stiilipidu „Lemmikloom“. Tantsuks live bänd SSB. Pilet eel		
müügist 5 €, samal õhtul 8 €. Kõigile loomakostüümis pidulistele üllatus!
P 15.02 11.00
Liivimaa orkestri õppepäev
P 15.02 16.00
Liivimaa orkestri kontsert
E 16.02
19.00
Rakvere teater „Algused“. Pilet 13 € / 11 €
T 17.02
17.00
Vastlapäeva tähistamine
K 18.02 17.00
Koguperefilm „Sipelgapoiss“. Pilet 2 €
R 20.02 19.00
Kontsert „Eesti kuningriik“ – Jaanus Nõgisto (kitarr, mandoliin, laul),
		
Tõnu Timm (kitarr, laul). Pilet 5 € /3 €
L 21.02
09.00
Sakala maleva Karksi malevkonna üldkoosolek
P 22.02 14.00
Kohtumine rahvaga. Mailis Reps ja Priit Toobal, laulab Mait Maltis
T 24.02
11.00
Pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile
T 24.02
12.00
Kontsertaktus Eesti Vabariik 97
L 28.02
18.00
Tantsurühm Mari 30
P 01.03 09.00
Eesti Riigikogu valimised
E 02.03
16.00
Sinises saalis näitus „Marimekko – Soome disainiklassikat“ ja II korruse
		
fuajees näitus „Vanainimese väikesed veidrused“. Avatud kuni 01.04
K 04.03 19.00
Kinokolmapäev. Uus eesti mängufilm „1944“. Pilet 2 €
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS
K 11.02 18.00
Fotokursus täiskasvanutele, juhendaja Marnek Tugevus
N 12.02 14.00
Sõbrapäeva nõelviltimise töötuba
T 17.02
13.00
Vastlakuklite küpsetamine
KARKSI KÜLAMAJA
T 17.02
11.00
Tähistame vastlapäeva – meenutame vanu vastlakombeid, sööme
		
vastlasuppi ja kohtume Helir-Valdor Seederiga
LILLI KÜLAMAJA
K 11.02 10.00
P 15.02 13.00
P 22.02 12.00
		
R 06.03 20.00
		
Kolmapäeviti 11.00

Kasutatud riiete müük
Perede pärastlõuna. Tähistame koos vastlapäeva ja sõbrapäeva
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Külas Erich Krieger, Liga Silina
ja Mulgi ühendkoor
Naistepäeva pidu „Ilma naisteta on kurb maailm“.
Tantsuks mängib Uudo. Üllatused. Pääse 5 €
Käsitööring

TUHALAANE KÜLAMAJA
N 05.02 12.00
Kontsert „Sõprade laulud sõbrapäeva eel“ Andre Maakeriga
T 17.02
12.00
Vastlatrall Kirikumäel
N 26.02 12.00
Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtt, külakoosolek
SUDISTE KÜLAMAJA
R 06.02 15.00
Müügipäev (sokid, lõngad jne)
T 17.02
16.00
Vastlapäev (mäele kelgud kaasa, saalis teelaud ja mängud)
MURRI HÄÄRBER
N 19.02 16.00

11. jaanuaril toimunud Karksi-Nuia ja Nõo Muusikakooli koosmängupäev oli esimene Muusika-aastale pühendatud
sündmus.

Kingime sõbrapäevaks raamatu
Ei mäleta enam, kes esimesena ütles, et
kingime sõbrapäevaks raamatuid. Oli
see Erich Krieger, Kristi Alas, Ilmar
Kõverik või mina ise, igatahes mõte
veeres kõigist „kontrollpunktidest“ takistamatult läbi ja sai üha uut hoogu.
Mõne päeva jooksul oli kava valmis, sai
tellitud väike buss ja kokku lepitud ansambliga „Tuuleviiul“. Oma nõusoleku
osaleda andsid Kirjanike Liidu esimees
Karl Martin Sinijärv, kirjanikud Wim-

berg ja Andres Jaaksoo. Toetada lubasid Abja ja Karksi vald ning mitmed
Valgamaa omavalitsused, eraisikutest
Martin Kõdar.
Raamatubussi marsruut 14. veebruaril on selline: Viljandi Linnaraamatukogu kell 10.00, Abja-Paluoja
raamatukauplus 11.30, Karksi-Nuia
Raamatukogu 13.30–14.30 ja Tõrva kirik-kammersaal 15.00. Tõrvas on meie
kinkereisi peamine peatuspunkt. Seal

Esimesed sõjajärgsed …					
Nõukogude edasitungi peatamiseks Euroopasse lõid lääneriigid 4. aprillil 1949. aastal kaitseorganisatsiooni – Põhja-Atlandi
pakti ehk NATO, kuhu kuulusid ka USA
ja Kanada. Sain samal päeval 13aastaseks,
õppisin siis 6. klassis. Nõukogude Liit koos
Ida-Euroopa vasallidega sooritas vastukäigu
viivitusega. Alles 1955. aastal moodustati
Varssavi Lepingu Organisatsioon.
Kolm aastat väldanud ja 3 miljonit ohvrit
nõudnud Korea sõda lõppes ajutise relvarahuga 27. juulil 1953. Kahe Korea vaheline
piirijoon püsib samas kohas tänini. Berliinis
Brandenburgi väravate ees aga seisid mõlemal pool tankid sõna otseses mõttes toru
vastu toru ja seda korduvalt. 1954. aastal
lasti USAs vette maailma esimene tuumaenergial liikuv ja tuumarakette kandev allveelaev „Nautilus“. NSVL tegi samasuguse
laeva paar aastat hiljem, külm sõda oli täies
hoos.
Stalini rolli ümberhindamine sai lõplikult
teoks alles 1956. aastal NLKP 20. kongressil, kus parteijuhiks tõusnud Nikita Hruštšov kõneles Stalini sooritatud kuritegudest.
Küüditatud hakkasid koju pöörduma, sunni-

töölaagrid likvideeriti, Stalini kujud ja büstid
võeti maha. temanimelised tehased, linnad,
väljakud ja tänavad nimetati ümber, Stalini
preemia asemele tuli „Riiklik preemia“.
Eestis alustas kirjastus uute sarjade väljaandmist: „Seiklusjutte maalt ja merelt“,
„Maailm ja mõnda“, „Suuri sõnameistreid“, „Loomingu raamatukogu“ jne. Lubati kirjavahetust Läänes elavate sugulastega,
üksikud said loa ka nende külastamiseks.
Nõukogude tippjuhid tegid esimesi nn sõprusvisiite Indiasse, Suurbritanniasse, Egiptusesse, Süüriasse. 1959. aasta septembris
külastas Hruštšov Ameerika Ühendriike.
Keskkoolipäevil olime hästi kursis sündmustega lähiümbruses. Tädi Leena juures
Abjas olin kostil koos Pöögle noormeeste Ants Palu, Elmar Vallase, Märt Hiobi,
Enno Krossi jt. Klassi- ja koolikaaslasi oli
Nuiast ja Karksist: Ülo Pugal, Eino Kangur, Ivar Edenberg, Endel Kärblane, Endel
Univer, Vaike Luukas, Helve Soobik, Daisy Kadak, Milvi Kartus, Lea Univer, Ahto
Anso jt. Poisid rääkisid lugusid kurikuulsast
Ärni Kasest. Aktiivne metsavendlus oli juba
vaibumas. Koolivend Halliste päevilt Hans

annavad kontserdi „Tuuleviiulid“, mitmed laululapsed ning ka isad ja emad.
Kinkeralli sisse mahuvad vestlused ja
kohtumised ning igas peatuses kuuleme
ka pillihääli. Ootame raamatusõpru ja
kirjandushuvilisi. Omalt poolt püüame
vastata kõigile küsimustele ja kinkida
huvipakkuvaid raamatuid.
Jaak Kõdar
korraldaja

(Sarja algus veebruaris 2004, järgneb)
Tasane edutati Riigipanga Abja osakonna
juhiks, Eino Laarmanni (tulevane Pärnu linnapea) vanemast õest sai haridusosakonna
inspektor, Räpinast pärit Paul Mitt töötas
samuti koolide inspektorina, teised inspektorid olid eesti keele õpetajad Hermiide
Krasohhin, Milli-Irene Pedaja ning Viive
Hansson.
Raudteejaama ülemad olid järjest Elmar
Loone, Jaan Hiob ja Vello Anso Toomesoolt. Rajooni kehakultuurikomitees töötas Enno Puks Hallistest, kellest hiljem sai
Karksi kolhoosi esimees, tema koolivennast
Volli Priimäest aga kolhoosi peaenergeetik.
Minu klassiõe, Laatrest pärit Milvi Aru vanem vend Karl Aru töötas Karksi kolhoosis
peainsenerina. Abja Keskkooli vilistlased
Leili Kuut (Lond), Margus Mõisavald, Valve Parts (Meidla), Elvi Kütt (Rull), Viiu
Lepik (Mägi), Mall Must, Rasmus Arraste
ja Ahto Jänes töötasid aastakümneid Nuia
Keskkoolis õpetajatena. Abjas õppinutest ja
töötanutest sidusid end Karksi-Nuiaga Milvi
ja Jaan Laur, Helve Palu, Elli Erg, Valentin Tihomirov, Enn Oru, Johan Priimägi,
Asta ja Ago Libek, Helmi Reinbach (Jänes),

Külakoosolek. Kohtumine H.-V. Seederiga

KARKSI-NUIA LASTEAED
K 04.02 11.30
Teatrietendus „Metsamuusika“
R 13.02 11.00
Sõbrapäeva kohtumine 1. klassi õpilastega
T 17.02		
Vastlapäev
R 20.02 11.00
Eesti Vabariigi aastapäeva pidu
16.02–06.03
Vanade asjade näitus
Neljapäeviti 13.00
Mänguring kodustele lastele
KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
L 14.02
13.30
Sõbrapäeva raamatutund kirjanikega
Näitused
02.–28.02		
Kuidas mõista oma last?
02.–28.02		
Sõber on vahva

Noortekeskuste ühendus asub vähendama
alaealiste õigusrikkumisi
20. jaanuaril sai Tartus ekspertrühma
kohtumisega hoo sisse alaealiste õigusrikkumiste ennetustööd tõhustav projekt
„Murdepunkt“. Eksperdid analüüsisid
Eestis kasutatavaid meetodeid alaealiste
riskikäitumise ennetamiseks ning otsisid
võimalusi noortekeskustes rakendatava
sotsiaalse programmi loomiseks.
„Hetkel on noortekeskuste potentsiaali noorte õigusrikkumiste ennetamiseks
vähe rakendatud,“ ütles Eesti ANK juhatuse aseesimees Tiina Sinijärv. „Kui suudame luua kohalikul tasandil tõhusa ennetustööga tegeleva koostöövõrgustiku,
kus noortekeskustel on kindel roll, oleme astunud suure sammu edasi noortele
meelepärase, neid väärtustava ja positiivMilvi Mäetamm (Soni), Arno ja Elli Ruus
(Tiido), Hans ja Maimu Tasane, Aksel ja
Maimu Linnas, Milvi Tiido, Laine Kilusk,
Ivan Toop, Ivan Kanzonin jt. Esimese lennu
lõpetanud Endel Tünder töötas aastakümneid
Tartus kirurgina. Abjas õppisid ka Märt ja
Peeter Leedu, Juhan Paavel, Roman Randma, Toomas Turi, Rein Laane, Laili Simm,
Rudolf Tugevus jt.
Ahto Jänes

selt mõjutava keskkonna kujundamisel.“
2016. aasta aprillini kestva projekti
käigus luuakse Eestis 20 noortekeskuse
juurde 2-liikmelised meeskonnad, sealhulgas Karksi-Nuia Noortekeskuse juurde, kes asuvad ennetuslikku programmi
kasutama 13–17aastaste riskinoorte ja
õigusrikkujatega töötades. Noori julgustatakse kaasa rääkima nende isiklikku elu
mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja
on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.
„Projekt on omamoodi sotsiaalne eksperiment, mille raames kasutame noorte
kaasamist ja noortekeskuste mängulisi
õpimeetodeid korduva riskikäitumise ennetamiseks,“ ütles Eesti ANK projektijuht Anne Õuemaa.
Projekti maksumus on 188 889 eurot
ja see on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist
„Riskilapsed ja -noored“. Programmi
viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja
sotsiaalministeerium.
Lisainfo programmi kodulehelt: http://
www.entk.ee/riskilapsedjanoored/.

Karksi Sõna
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Korvpallurid võistlesid Lätimaal suurte traditsioonidega turniiril
Head suhted Ruhja Keskkooliga on toonud meie koolile teist
aastat järjest kutse osaleda juba 66. korda toimuval Lätimaa
koolide korvpalliturniiril. Naaberriigi korvpallitraditsioonid
on teada-tuntud tugevad ja see kajastub ka koolide tasemes
ning turniiri korralduses. Näiteks Ruhja Keskkooli juures
asuvast spordikoolist on sirgunud mitmeid Läti koondises
mänginud korvpallureid. Nii ootasid meie poisse ja tüdrukuid
ees kõvad lahingud poodiumikoha eest.
Poiste võistkondi oli kahes alagrupis kaheksa. August
Kitzbergi nim Gümnaasiumi esindus tuli alagrupis II kohale,
kaotades Ruhja Keskkooli II võistkonnale 21:13, aga võideti
Ķekava Keskkooli 27:19 ning Cēsise Keskkooli 16:11. Turniirisüsteem oli korraldatud selliselt, et vahemängus poolfinaali koha eest kohtuti B-alagrupi kolmanda koha saavutanud
Aloja kooliga, keda võideti ülekaalukalt 24:3. Poolfinaalis
mindi kokku A-alagrupi võitja, väga tugeva ja võimsa Valmiera Keskkooliga. Mängu alguses rebisid meie poisid hea
visketabavuse juures ette seitsme punktiga, kuid sammhaaval
said vastased järele ning punkt-punkti heitlus kestis viimaste
sekunditeni. Tänu heale õnnele võitis siiski Valmiera kool
16:13. Poisid olid küll natuke löödud, kuid pronksimängus
suudeti juba suhteliselt kindlalt üle olla Ruhja I võistkonnast
28:12. Eelmise aasta 7. koht oli sellel aastal vahetatud 3.
koha vastu. Võistkonnas mängisid Janno Ligur, Tauri Hussar, Innar Vilumets, Henri Tõnts, Romet Ain, Miku Mäesalu
ja Remy Raheste.
Meie tüdrukute võistkond aga alles omandab kogemusi,
sest treenitud on vaevalt pool aastat ja ega need oskused lihtsalt ei tule. Kui Valmiera ja Ruhja neiud olid meie omadest
mäekõrguselt üle, siis Aloja ja Sigulda kooliga suudeti täitsa
võrdselt heidelda. Aloja koolile kaotati kõige napimalt ühe
punktiga. Viie võistkonna seas jäädi küll sellel aastal viimaseks, aga juurde saadi tubli ports enesekindlust ja võistluskogemust ning järgmiseks aastaks seati juba kõrgemad eesmär-
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Õnnitleme sünnipäeva puhul

Südikas mäng tõi poiste võistkonnale kolmanda koha.
gid. Tüdrukute võistkonnas mängisid Maarja Mõts, Hanna
Lauren Loit, Kaidi Veske, Kaidi Ly Süldre, Berit Tugi, Tiina
Villemson ja Gedly Tugi.
Õpilased jäid kahepäevase turniiriga väga rahule, sest lisaks saadi toredaid individuaalseid auhindu. Turniiri esimese
korvi viskas Romet Ain, kõige resultatiivsema mängija auhind omistati Janno Ligurile ning kõige noorem mängija oli
Gedly Tugi. Kadestada tuleb aga meie naaberkooli häid sportimistingimusi. Suur ja avar võimla loob head eeldused harjutamiseks ja turniiride läbiviimiseks. Jääb loota, et ka KarksiNuia saab kaasaegse ja avara spordisaali, et ei hääbuks meie
korvpallitraditsioonid ning areneksid teisedki spordialad.
Tänan Leo Liiberit, kes mänedžerina kaasa aitas ning Jüri
Keerdi, kes vilemehena turniiril meie võistkonda esindas.
Jaak Israel
korvpallurite juhendaja

Mulgi mälumäng jätkub
Pärast jõulupuhkust – mänguvaba detsembrit jätkati Mulgi mälumängu kolmanda vooruga Riidajas, kuhu tuli
kokku 15 võistkonda. Kohalike rahvatantsijate pakutud maaeluteemalise
kava järel nuputati vastuseid tavapäraselt 24 küsimusele. Kaks kolmandikku
õigeid vastuseid andis Helme võistkond
ja pälvis seekord esikoha koos ränd-

Soovime, et ikka jätkuks
peotuju pidupäevaks,
huumorimeelt argipäevaks,
sooje sõnu sünnipäevaks
ja õnne määramatuks ajaks.

kaabuga. Ühe punkti võrra jäid maha
Hummuli Mesilased ja eelmise vooru
võitja „Võrtsu veerest“. Meie Karksi
mulgid jäid maha ka Halliste ja Mõisaküla võistkondadest ning platseerusid seekord koos Abja Vallavalitsusega viiendaks-kuuendaks. Karksi-Nuia
Tuuletallajad ja AKG noored jäid teise
kümnesse.

Karksi vald läbi aja

Veel mängida jäänud kahe vooru eel
pürgivad esikohale endiselt 3 võistkonda: Võrtsu veerest, Halliste ja Mõisaküla. Karksi mulgid tõusid üldkokkuvõttes
neljandaks ja jäävad teisele-kolmandale
kohale alla vaid 3 punktiga, nii et auhinnakoha lootus pole veel kuhtunud.
Järgmisele mänguplatsile, Ramsi
vabaajakeskusesse Paistu kihelkonnas
tullakse kokku 18. veebruaril.
Olav Renno
žürii liige

Foto: erakogu

3. veebruar
3. veebruar
5. veebruar
7. veebruar
10. veebruar
14. veebruar
16. veebruar
17. veebruar
19. veebruar
20. veebruar
20. veebruar
24. veebruar
25. veebruar
26. veebruar

Hilda Sinka			
Arnold Turb			
Voldemar-Helmuth Torim		
Viimi Mikk			
Edgar Sarv			
Linda Kilk			
Halli Sinka			
Rasmus Arraste			
Evald Breedis			
Malle Kikas			
Valentina Melnikova		
Benita Varik			
Aksel Purika			
Aime Bachmann			

Lilli		
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Allaste		
Hirmuküla
Lilli		
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia
Karksi-Nuia

94
89
85
88
89
89
70
85
70
70
65
89
87
89

Õnnitleme väikesi vallakodanikke ja nende vanemaid
22. jaanuaril sündis Kaisu Koidu ja Egert Vaiksoo perre tütar Kertu

Saame kokku
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse
Seltsi juhatus annab teada, et aastakoosolek toimub neljapäeval, 19. veebruaril
kell 16.00 Murri häärberis, kuhu on
oodatud nii seltsi liikmed kui ka Muri
küla elanikud. Arutame erinevaid aktuaalseid teemasid ja kohtume HelirValdor Seederiga. Ootame seltsi ka uusi
liikmeid, kes tunnevad huvi aianduse ja
mesinduse vastu.
Buss väljub Abjast 15.15, KarksiNuia Monopoli platsilt kell 15.30. Seltsi liikmete osavõtt vajalik!
Info telefonil 433 1602.

Müüa tõukekelk. Remondin kasutatud
tõukekelke. Info tel 5340 8092.
Müüa 3meetrised küttepuud kohaletoomisega. Tel 501 0002.
Müüa kuivi pakitud kase ja lepa kütteklotse. Tel 505 2205.
Nahkru talu müüb toidukartulit „Laura“
0,25 €/kg. Vedu. Info tel 516 5187.
Teostame ehitus- ja remonttöid kiirelt, korrektselt ja soodsa hinnaga.
Lisainfo tel 564 4574 või e-maili teel:
sp.remont@hotmail.com.

Tervisebuss Polli–
Karksi-Nuia–Polli

PARIM KAITSE sinu

arvutile ja nutitelefonile –

ESET
viirusetõrje!
Õpetajatele ja õpilastele

Alates 11. veebruarist, edaspidi igal
kolmapäeval, väljub tervisebuss kell
17.15 Polli bussipeatusest gümnaasiumi
ujulasse.
Vesiaeroobika, ujumise, sauna ja jõusaali kasutamise aeg on 18.00–19.00.
Pensionäri pilet on 2.50 €.
Info telefonil 5695 8776.

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame
kaastunnet omastele
SALME SUURMETS
12.11.1916–24.12.2014
Karksi-Nuia

Karksi linnaveski 1930. aastal. Linnaveski ehitati ürgorgu 1763. aasta paiku ja
kuulus see Karksi mõisale. Aastatel 1935 ja 1936 tegi peremees Peeter Vanker
ulatusliku renoveerimise: muretses moodsad veskimasinad ja uue lisajõumasina,
mis muutsid veski üheks moodsamaks ümbruskonnas. Fotol on näha, et kolme
tamme Viljandi maantee ja Polli tee ristil veel ei kasva. Legendi järgi olevat need
istutatud uue tee avamisel Konstantin Pätsi auks.

Viljandi, Lossi 28,
tel 433 4171, E–R 9–18.

Veebruaris avatud ka

LAUPÄEVITI 10–14.

Foto: Margus Mõisavald

VAIKE RULL
20.04.1932–27.12.2014
Oti
LEONARD KIRBITS
01.04.1937–01.01.2015
Sudiste
RAIN TAUTS
08.05.1940–02.01.2015
Hirmuküla

EELK Peetri
koguduse teated

Linnaveski ja ürgorg 1960. aastate keskel. Fotol asub kohas, kus aastatel
1969–73 rajati Karksi-Nuia paisjärv, Jalaka talu saun. Seal elas Amalie Napp,
tuntud kohalike seas Napa Mandana.

Foto: Margus Mõisavald

1. märts 2008. 1986. aastal renoveeriti Linnaveski
järv ja selle ümbrus.

Karksi Valla Kultuurikeskuses
Laupäeval, 7. veebruaril
kell 10.00–11.30

RAHVUSLIKU
MOTIIVIGA SÄRKIDE
JA TUUNIKATE
SOODUSMÜÜK;
SUKKPÜKSTE
KAMPAANIA 2=3
Ostad 2 paari sukkpükse,
saad 3nda pealekauba!

7. veebruaril kell 10.00–15.00 Pastoraadis Soome kaup. Soodsad hinnad.
Annetused kiriku heaks.
1. veebruaril kell 14.00 Kolmas pühapäev enne paastuaega. Jumalateenistus armulauaga. Järgnevad kohvilaud
ja vestlusring.
15. veebruaril kell 14.00 Pühapäev
enne paastuaega. 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.

LEIDA RUBIN
02.04.1922–10.01.2015
Karksi-Nuia
VLADIMIR ŠTŠERBAKOV
14.08.1940–10.01.2015
Sudiste
VIENAR VATISKA
15.03.1937–14.01.2015
Äriküla
HERBERT SEPP
21.09.1926–23.01.2015
Karksi-Nuia
JOHAN PRIIMÄGI
12.09.1941–25.01.2015
Karksi-Nuia
KALJU NIKS
02.06.1935–29.01.2015
Äriküla

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

