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Karksi valla aasta õpetajaks valiti Ringa Vaiksaar
Foto: Margus Mõisavald

Ringa Vaiksaar.
Ringa Vaiksaar on lõpetanud 1978. aastal
Georg Otsa nimelise Muusikakooli viiuliõpetaja erialal ning on sellest ajast alates
õpetanud viiulimängu Karksi-Nuia Muusikakoolis. Ta kuulub muusikakooli hoolekogu ning valla haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu.
Ringa teeb oma tööd südame ja pühendumusega ning professionaalselt. Teda
hindavad nii kolleegid, õpilased kui lapse-

vanemad. Koolis on ta õpilastele alati olemas ning abistab kui vaja. Ringa on tubli
õpetaja ja eeskuju nii oma ainetundides kui
ka väljaspool seda. Õpilastega on ta väga
sõbralik ja kannatlik ning suudab panna
neid pillimängu armastama. Läbi aegade on
ta igati järginud Karksi-Nuia Muusikakooli
tunnuslauset, mis on „koosmäng“, juhendades erinevaid ansambleid. Ta oskab lastes äratada huvi koosmusitseerimise vastu

ja seda juba maast madalast. Kõik ansambli
liikmed saavad vastavalt oma võimetele ja
tasemele kaasa mängida, kedagi ei jäeta
kõrvale, mängigu ta siis kasvõi kahte nooti,
aga ikkagi ta osaleb ühises protsessis!
Ringa juhendab viiuliansamblit ja 4.
klassi tütarlaste ansamblit. Ta oli ansambli Linnutee pikaajaliseks juhiks. Linnutee
andis välja kaks CD plaati aastatel 2012 ja
2015. Ringa õpilased on saanud häid kohti
nii piirkondlikel kui ka vabariiklikel erialakonkurssidel. Tema juhendatavad ansamblid on esinenud väga paljudel vallaüritustel
ja ka kaugemal. Ringa on suuresti abiks
olnud Mulgi Peo rahvamuusikalise poole
sujumisel.
Ringa võtab aktiivselt osa Lõuna-Eesti
muusikakoolide õpilastest koosneva Liivimaa Noorteorkestri tööst ja on ühtlasi
koordinaatoriks seal osalevatele KarksiNuia Muusikakooli õpilastele. Ta mängib
orkestris ka ise ja juhendab Karksi-Nuia
lapsi lugude õppimisel.
Lisaks pilli õpetamisele on Ringal ka
perenaise pilku muusikakooli jaoks. Tema
eestvedamisel on toimunud paljud talgud ja
heakorrastuslikud ettevõtmised.
Aitäh, Ringa, tehtud töö eest. Palju õnne
ja tegutsemislusti!
Margus Põldsepp

Muusikud juubeldavad
Foto: Jaan Pääsuke

Ühe koolipingi lugu
Karksi kihelkonna koolide I klassi lastele
algas 1935. aastal õppetöö 16. septembril.
Vanemate klasside õpilased tulid kooli paar
nädalat hiljem, et õpetajad saaksid I klassi
lapsi koolieluga omaette harjutada. Minu
vanemad olid Karksi valla talupidajad, seepärast pidin hakkama käima 4 km kaugusel Nuia algkoolis, kuigi Polli valla Longi
algkool asus meie kodust otserada vaid ühe
kilomeetri kaugusel. Esimese koolipäeva
olingi Nuia algkoolis meesõpetaja Ungru
kooliaastat sissejuhataval õpetamisel. Nuia
ja tagasi sõidutas mind isa hobuvankriga.
Mäletan, et viimaseks oli oma nime kirjutamise tund, kuid seda ma veel ei osanud.
Koju jõudnult hakkasin küll hoolega harjutama.
Järgmisel päeval otsustasid vanemad
siiski katsetada mind kodulähedasse Longi
kooli õppima saada. Koolijuhatajal Juhan
Arrastel vist hakkas lapsest hale meel ja
ta võttiski mind I klassi õpilaseks, leides
mulle koolipingis istumise koha Venekülast pärit Kalju Ahvena kõrvale. Mõni aeg
hiljem sai minu pinginaabriks Pärsi küla
poiss Karl Hugo Koppel.
Järgmisel sügisel kasvas ruumikitsikus
Longi koolis sel määral, et koolijuhataja ei
leidnud võimalust mind teise klassi võtta.
Enne õppeaasta algust käisime isaga juhataja juures nõu pidamas. Klassiruumis
ringi vaadates isa märkas, et ehk saaks
poisi ahju kõrvale ruutmeetrisele põrandapinnale paigutada, kui talle valmistada
üheistmeline koolipink. Esialgu juhataja
seda ei pooldanud, sest rikkuvat klassitoa
üldilmet. Lõpuks ta nõustus ja isa laskis
Karksi-Nuias tisler Jaak Sepal teha üheistmelise koolipingi, milles ma 1936/1937.
õppeaastal II klassi õpilasena istusin.
Järgmisel aastal enam seda soodustust ei
võimaldatud, sest olin juba paar aastat vanemaks saanud ja kümneaastasena võimeline 4 km kaugusele Nuia alevisse iga päev
kooli minema. Jätkasin kooliskäimist kahel
õppeaastal Nuia algkooli III ja IV klassis.
Minu koolipingi tõime Longi koolimajast
koju oma tallu. Seal asus see elutoa ühes
Foto: Aimur Joandi

Ansambel Lustipill – Karksi-Nuia muusikaelu verstapost. Fotol (vasakult) Boris Takk, Vello Ainsalu, Maido Jõgiaas,
Jaak Kunimägi, Jüri Vollmann, väike külalisesineja Hannes Veevo, Anneli Veevo ja Valdur Ilves.

nurgas. Diagonaalselt vastasnurgas laual
seisis firma „Blaupunkt“ raadioaparaat.
Pühapäeviti kanti raadio teel üle jumalateenistusi Tallinna ja Tartu kirikutest. Olin
väga huvitatud jutluste kuulamisest. Mängult pidasin koolipinki kirikukantsliks ning
püsti seistes tundsin end kirikuõpetajana
jumalateenistust juhtimas ja jutlust pidamas. Muidugi olid mul ka õpperaamatud
ja vihikud avaras sahtlis ja koduseid ülesandeid tegin tumedal pingilaual. Nii sain
seda pinki kodus kasutada kuni algkooli
lõpetamiseni.
Minu edasist kooliteed hõlbustas valdade reform Eesti Vabariigis 1939. aastal.
Polli vald ühendati Karksi vallaga ja seega
hakkas ka Longi algkool kuuluma Karksi
valla koosseisu. 1939/1940. ja 1940/1941.
õppeaastal sain õppida jälle kodulähedases
Longi algkoolis kuni 6. klassi lõpetamiseni.
Algkooli lõpetamise järel toimetati kõnealune koolipink kodumaja pööningule,
kuhu see jäi enam kui 40 aastaks. 1982.
aastal müüsin oma vanemate õigusjärglasena talumaja Karksi kolhoosile. Elamut
ja kõrvalhooneid hakkasid kasutama mu
isapoolsed sugulased, Peeter ja Asta Porri
pere. Pärast vanemate surma müüs nende
tütar Asti Kuuse talu 2006. aastal ühele kohalikule elanikule.
Uuesti sattus koolipink minu silme ette
21. oktoobril 2012, mil peeti Vastemõisa
kultuuriloo päeva. Avati mälestustahvel
Vastemõisa vallamaja esimeses asukohas,
samuti Vastemõisa ning magasiaida kivi
ja Kasari koolimaja mälestusstend. Päeval tutvustas Viljandi maavanem Lembit
Kruuse külalisi ka oma mootorikütuse käitlemise muuseumi ja Kasari koolimajaga.
Rõõmsaks üllatuseks oli minu koolipink
endises koolimajas ja seda üsna hea tervise
juures. Lembit Kruuse olevat selle ostnud
Tartu linnast „mingil basaaril“ andmetega,
et pink on aastaid seisnud Longi koolimaja
pööningul. Mulle jäigi teadmata, millal ja
kes toimetas selle minu kodutalust Longi
koolimajja ja sealt edasi Tartu. Arvatavasti võidi see tagasi tuua siis, kui kool
1980ndatel veel viimaseid aastaid töötas.
Tollane direktor Helju Mägi rääkis mulle,
et ta sooviks seda pinki eksponaadiks, kui
Longi kool muutub algkool-muuseumiks.
Nii aga ei läinud – koolimaja müüdi juba
paarkümmend aastat tagasi eravaldusesse.
Koolipingi jällenägemisel oli mu rõõm
suur, sest temaga ühenduses on loendamatu hulk lapseea tundelisi mälestusi. Tol
päeval pildistas hea sõber Aimur Joandi
mind istumas oma kunagises pingis vaimuliku ameti tunnusmärkidega riietuses. Nii
oli kolmveerandsajandi vanune koolipink
tunnistajaks, et selles istunud poisi soovunelm teenida rahvast kooli- ja ka kirikuõpetajana on täitunud.
Helmut Mõtsnik
Longi algkooli vilistlane 1941. a

Boris Takk – 90
12. septembril, täpselt tema sündimise
päeval, oli Karksi Valla Kultuurikeskuses Boris Taki juubelipidu. Selle auväärse
aastatearvu kohta on Boris öelnud, et tänu
muusikale on ta suutnud veel palju teha
praeguses easki. Muusika on aidanud teda
kõikjal. 18aastase noorukina läks ta sõtta.
Võõrsil olles kuulis ta raadiost laulu „Mind
saatus ära kaugele on viinud“. Pisarsilmil
kodu meenutades andis see talle palju jak-

su edasi elamiseks. Suurt jõudu andsid ka
sõdurite hoogsad rivilaulud.
Pärast sõda oli Boris pidevalt muusikaga seotud. Loetelu muusikategevuses
on rikkalik. Ta on laulnud kahes sega- ja
meeskooris, kolmes meesansamblis, paaris
segaansamblis ning kuues duetis.
Kui 1975. aastal loodi Karksi-Nuias
ansambel Lustipill, hakkas Boris laulma
solistina ning ka duetis ja segaansamblis.
Esimene laul „Kodukoht Karksi“ oligi esi-

tatud koos Nikolai Leetsiga. Lustipilliga
on käidud paljudes välisriikides ning esinetud edukalt oma kodumaa ülevaatustel ja
suurematel rahvapidudel. Kandev osa tema
lauldud lauludest on Lustipilli kahel kassetil (nüüd ka plaadil) „Kodu, mu kodu“ ja
„Eestimaa taeva all“.
Boris laulab praegugi veel Lustipillis,
esitades ka Viljandi Represseeritute Klubis
ning Karksi kiriku segakooris oma mahlakat ja teistega hästi kokkusobivat bassi.

Ta kuulub Eesti Sõjameeste Sakala ühingu juhatusse ja on palju laulnud sõjameeste
laule. Välja on antud plaat „Laulud leegio-

nis“, Boris Takk, Põldsepp & Pojad.
Tervist, jõudu ja laululusti Sulle, Boris,
edaspidiseks!
Vello Ainsalu

Vello Ainsalu – 80, Lustipill – 40
Me ütleme Vello Ainsalu ja mõtleme Lustipill. Me ütleme Lustipill ja mõtleme Vello
Ainsalu. Kaks nime on meie jaoks nii läbi
põimunud, et neid on võimatu lahutada.
Varsti tuleb mõlemal ümmargune sünnipäev. Vello Ainsalul täitub 80, Lustipillil
aga 40 aastat. Ansambel on Karksi-Nuias
juba kaua tuntud hea rahvamuusika viljelejana. Enne Vello saabumist siiakanti tegutses Nuias ka väike rahvamuusika kapell.
Vello asus tööle vastloodud Karksi-Nuia
Muusikakooli akordioniõpetajana ning juhtima ka rahvamuusika kapelli, mille read
hakkasid kohe täienema noorte pillimees-

tega muusikakoolist. Alles jäid ka vanad
tegijad. Nüüdseks on algkoosseisust peale
Vello veel kaks liiget – ansambli solist Boris Takk ja Jaak Kunimägi, kes on tuntud
oma kontrabassiga kui ansambli alustala,
kellele on alati julge ja kindel toetuda.
Vilistlaste nimekiri on üllatavalt pikk, ansamblis on osalenud enamik Karksi-Nuia
pillimehi ja lauluinimesi läbi aegade.
Ansambli repertuaar peegeldab kindlalt
Vello Ainsalu maitset. Peale rahvamuusika
mängitakse ka tantsumuusikat. Repertuaaris
on hulgaliselt Vello omaloomingulisi laule.
Neist paljud on siinkandis väga tuntud ja
populaarsed, näiteks „Kodukoht Karksi“,

„See on mu kodu“, „Aastad“ jne.
Vello Ainsalu loomingust on ilmunud
2005. aastal raamat „Eestimaa taeva all“,
kus on 58 laulu. See ei ole muidugi kogu
tema looming. Tal on neid kodus sahtlis
veel nii palju, et see ei lähe õieti kinnigi.
Kuna Vello on tuntud ka Raimond Valgre
austajana, on repertuaaris hulgaliselt tema
laule. Ansambel on igal aastal 7. oktoobril
tähistanud Valgre sünnipäeva. Traditsiooniks on saanud ka tähistada ansambli nimepäeva igal aastal kevade alguse päeval.
Tänu toredale solistile Boris Takile, kes
vaatamata kõrgele eale on säilitanud oma
hääle ja lavalise šarmi, on ansambli reper-

tuaaris palju selliseid laule, mis olid populaarsed juba Pätsu-aegses Eestis. Samuti
laulab Boris tuntud laule Teise maailmasõja päevilt, millest ta isiklikult osa võttis.
Vello Ainsalu noorusaeg möödus Tallinnas. Tollel ajal hakkas Eestimaale jõudma
juba jazzmuusikat, mis jäi ka Vellole hinge. Selle tõttu on ka Lustipilli repertuaaris
nii mõnigi tolleaegne lugu.
Nüüdseks on ansambli ridadesse juurde
tulnud veel Anneli Veevo, Valdur Ilves, Jüri
Vollmann, Maidu Jõgiaas ja Kersti Nurk.
Ka repertuaar on tublisti muutunud, sest eks
iga tulija toob endaga midagi uut kaasa.
Lustipill on aastaid teinud koostööd Vil-

jandi Represseeritute Klubiga. Ansambel
on käinud klubi igakuisel peoõhtul tantsuks
mängimas. Aeg teeb oma töö ja nooremaks
enam keegi ei lähe. See annab tunda ka ansamblis. Kui Vello Ainsalu oli noor mees,
siis mängis ta virtuoosselt suurt akordionit
ainult püsti seistes. Nii sai ta ennast kõige
paremini väljendada. Tänapäeval on aga
akordion muutunud järjest väiksemamõõduliseks ja mänguasend istuvaks. Aga see
ei loe, kui pillimängust on rõõm südames
ja silm lööb särama, siis saame kõigist
raskustest üle ja elame veel! Viva lá muusika! Elagu muusika!
Valdur Ilves
ansambli sekundamees

Helmut Mõtsnik oma kunagises
koolipingis.

Karksi Sõna
Vallavanema veerg

Saabunud sügis hakkab puudel lehti värvima ja kärpima. Vallamajas algavad uue
eelarveaasta planeeringud ja arutelud.
Volikogu kinnitas oma septembrikuu
istungil eelarvestrateegia, mis hõlmab
nelja eelseisvat eelarveaastat. Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Selles
esitatakse valla majandusliku olukorra
analüüs ja prognoos. Arvestatud on tulude kasvuga 4,8% 2016. aastal ning sama
suurt tõusu ka järgnevatel aastatel. Eeldatakse senise maamaksumäära püsimist
ning riigi tasandusfondi säilimist senises
suuruses. Arvestatud on toetuste mahu
püsimisega. Asutuste ja töötajate eelarvestrateegiat mõjutavat ümberkorraldust
planeeritud ei ole. Valla finantseeritavatel ametikohtadel on arvestatud palgatõusuga 2016. aastal 5% võrra, kuigi valla
konkurentsivõime säilitamiseks oleks vajalik kiiremat tõusu.
Varasemalt olen kirjutanud ka August
Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikompleksi hoone rekonstrueerimisest,
mille projekti koostamiseks eraldas Haridus- ja Teadusministeerium 21 000 eurot
ning visiooni kinnitas volikogu. Siis oli
meil veel teadmine, et spordikompleks
on võimalik välja ehitada senisest suuremas mahus Euroopa toetusfondide ja
laenuraha abil. Eeldatav maksumus oleks
olnud üks miljon eurot. Euroopa rahastamise perioodi alguses selgus, et suund
on võetud ettevõtluse arendamisele ning
spordirajatisi ei toetata. Kuna vallal puudub laenuvõimekus sellises mahus projekti teostada, tuli otsustada, mis saab
edasi. Projekteerimiseks korraldatud
riigihanke pakkumised lükati tagasi kui
liiga kulukad, kuid spordikompleks vajab renoveerimist ning korrastada tuleb
hoone olemasolevas mahus. Eelarvestrateegias on ehitustöödega arvestatud juba
2016. aastal laenu abil, ilma toetuse saamiseta. Teeme praegu selle nimel tööd,
et ehitusega saaks alustada suvel.
Suurt muret põhjustab maapiirkonnas elavate inimeste elukvaliteet. Neil
puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga ning ka ligipääsetavus
elukohta on problemaatiline. Probleemi
tõsidusest annab märku hajaasustuse veeprogrammi laekunud taotluste hulk, mida
oli poole rohkem kui eelmisel aastal. Paraku saime sel aastal toetust anda ainult
pooltele neist. Usun ja loodan, et hajaasustuse veeprogramm jätkub ka 2016.
aastal ning me saame oluliselt suuremale
taotluste hulgale positiivselt vastata ja parandada elukvaliteeti maapiirkonnas.
Poliitiline seis ja otsused riigi tasandil seavad kohalikule omavalitsusele
mitmeid küsimusi, millega vallal tuleb
rohkemal või vähemal määral lähikuudel
tegeleda, olgu see siis pagulaste teema
või haldusreformiga seonduv. Eks aeg
ning langetatud otsused näitavad, mis
meid lähitulevikus ees ootab, ei hakka
sündmustest ette ruttama.
Oktoober toob meile võimaluse rohkem teada saada, kuidas oma vaba
aega meelepäraselt sisustada. Selleks
korraldab Karksi Valla Kultuurikeskus
3. oktoobril messi, kuhu tulevad vaba
aja veetmise võimalusi tutvustama kõik
valla allasutused ning koostööpartnerid.
Saage sellest informatiivsest päevast
osa! Samal päeval avame pikalt oodatud
discgolfi raja August Kitzbergi kuju juures. Ettevõtjate toetusel on loodud uus
koht vaba aja veetmiseks hasartsel ja
sportlikul viisil.
Liikugem rohkem, püsigem tervemana ja elu on kvaliteetsem! Ilusat sügiskuu
algust!
Taimo Tugi
vallavanem



KARKSI
VALLAVOLIKOGUs

17. septembri 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, Raimo
Sarv, Tarmo Simson, Andi Sõmmer, Siret
Vene ja vallavanem Taimo Tugi.
• Võeti vastu Karksi valla eelarvestrateegia
aastateks 2016–2019.
• Otsustati mitte algatada detailplaneeringut Karksi-Nuias, Ettevõtluse tn 3 kinnistul hoone laiendamiseks ja vallavalitsusele
tehti ülesandeks väljastada projekteerimistingimused hoone ehitamiseks.
• Muudeti vallavolikogu alatiste komisjonide koosseise, korrakaitse- ja keskkonnakomisjoni liikmeks kinnitati Taivo Västrik
ning ettevõtlus- ja arengukomisjoni liikme
kohustustest vabastati Ain Peensoo.
• Otsustati võõrandada otsustuskorras
Karksi valla omandis olev korteriomand
Kooli 6-1 Joel Pulgale ja korteriomand
Põllu 6-2 Marko Kuzminile.
• Otsustati Karksi valla „Aasta õpetaja“ nimetus ja preemia summas 900 eurot anda
Karksi-Nuia Muusikakooli viiuliõpetajale
ja ansamblite juhendajale Ringa Vaiksaarele.

KARKSI
VALLAVALITSUSES

7. septembri istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Taimo Tugi ja vallasekretär
Inge Dobrus. Puudus Arvo Maling.
• Aadressandmete korrastamise vajadusest
muudeti koha-aadresse järgmiselt:
Praegune
Uus
koha-aadress
koha-aadress
Lilli külas
Igali 1

Väike-Igali

Lilli piiripunkt

Piiripunkti

Kõnnu-põllu

Kõnnupõllu

Uue Suuga

Uue-Suuga

Metsatööliselamu

Metsatöölise

Tööliselamu

Töölise

Lilli kuivati

Kuivati

Lilli Metsnikukordon

Metsniku

Ainja külas
Haki jahimaja

Hakijahi

Leeli külas
Ärtu I

Väike-Ärtu

Kuivalaugu-1

Väike-Kuivalaugu

Univere külas
Mäe-Univere Jaak

Mäeunivere-Jaagu

Pöögle külas
Asula

Asu

Ärikülas
Remsi-Juhan

Remsi-Juhani

Kiisa Laut

Kiisapõllu

Remsi Pood

Uue-Remsi

Univere külas
Arukse töökoda

Kassepa tn 7

Kandla Garaaz

Kassepa tn 9

Saare Garaaz

Kassepa tn 11

Pajumäe Garaaž

Kassepa tn 13

Toome Garaaž

Kassepa tn 15

Arukse Garaaz

Kasssepa tn 17

Arukse kontor

Kassepa tn 21

Univere saekaater

Kassepa tn 23

• Määrati riigi omandisse taotletavatele
maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarve järgmiselt:
Karksi-Nuia, Mäe tn 3, suurus 0,36 ha,
sihtotstarve elamumaa; Muri küla, Müüripuu, suurus 1,41 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Morna küla, Väike-Vidva,
suurus 0,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Pärsi küla, Tirisopi, suurus 1,51
ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Allaste
küla, Võsasopi, suurus 0,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Karksi küla, EesOru, suurus 1,73 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Äriküla, Rebaseuru, 1,96 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa; Äriküla,
Peetrimetsa, 0,75 ha, sihtotstarve maatulundusmaa; Äriküla, Väike-Murase, 2,44
ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
• Eraldati Karksi valla 2015. aasta eelarvest Kitzbergi Sõprade Seltsile tegevuskuludeks 500 eurot.
• Kiideti heaks Taivo Jaaksoo poolt esita-

oktoober 2015

tud hajaasustuse programmi aruanne tööde
tegemise kohta Nahkru kinnistul Ärikülas.
• Kinnitati 4. septembril 2015 toimunud
sõiduauto Volkswagen Touran, reg nr
886MDY, kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistati võitjaks Dmitri Orav,
kes pakkus ostuhinnaks 1805 eurot ning
otsustati sõlmida temaga müügileping sõiduauto võõrandamiseks.
• Otsustati korraldada teistkordne kirjalik
enampakkumine auto Volkswagen LT35DOKA, reg nr 804TGG, esmane registreerimine 1997, võõrandamiseks. Enampakkumise alghinnaks määrati 600 eurot.
• Määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitusprojekti koostamiseks
Aasa kinnistul Sudiste külas.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht Viira
kinnistul Mäekülas Karksi vallas.
• Väljastati ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks Pärnu mnt 7a Karksi-Nuias.
• Anti nõusolek Karksi-Nuias, Männiku tn
1 kinnistul ühe kuivanud kase mahavõtmiseks.
21. septembri istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi ja
vallasekretär Inge Dobrus.
• Otsustati sõlmida Bolagsupplysningen
OÜga üürileping kehtivusega 1. oktoobrist
2015 kuni 31. septembrini 2016 Rahumäe
2a III korrusel asuva kontoriruumi nr 46
suurusega 30,9 m² kasutamiseks üüritasuga 2 eurot ruutmeetri kohta kuus, millele
lisanduvad kommunaalkulud.
• Määrati projekteerimistingimused: metalli ja puidutöökoda-garaaži laiendusprojekti koostamiseks Ettevõtluse tn 3 kinnistul Karksi-Nuias; väikeloomade lauda
ja abihoone püstitusprojekti koostamiseks
Saarde kinnistul Morna külas.
• Väljastati ehitusluba: põllumajandusagregaatide laohoone püstitamiseks Puritse
kinnistul Metsakülas, puidutööstuse hoone püstitamiseks Tööstuse tn 1a kinnistul
Karksi-Nuias.
• Anti välja kasutusluba püstitatud Nuia 15
kV JS hoonele Nuia alajaama kinnistul Kõvakülas; anti välja kasutusluba püstitatud
mesindussaaduste hoonele Orava kinnistul
Morna külas.
• Määrati Allaste külas, Rängeli katastriüksuse jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Rängeli, pindala 2369 m2, sihtotstarve
elamumaa ja Rängelipõllu, pindala 19596
m2, sihtotstarve maatulundusmaa.
• Aadressandmete korrastamise vajadusest
tulenevalt muudeti koha-aadresse järgmiselt:
Praegune
koha-aadress

EXPO 2015 Milanos keskendus tulevikutoidu
teemale
Õige taluperemehena oleksin pidanud ju teadma, et 90 hektaril laiuvat ja peaaegu kõiki
maailma riike tutvustavat maailmanäitust kahe päevaga üksipulgi läbi ei käi. Samas innustas proovima uudishimu näha, kuidas erinevad maailma riigid ennast tutvustavad ja mida
neil on öelda tulevikutoidu ja säästlike eluviiside kohta. Üks eesmärkidest oli vaadata,
kuidas tutvustab ennast Eesti.
Eesti paviljon asus näituse äärealal, nii et meie disainerite poolt kujundatud kott-toolid
olid väga populaarsed väsinud külastajate seas. Eesti paviljon oma tagurpidi katuseviiluga
oli saanud inspiratsiooni Narva kolledži majast. Hoone kolm korrust olid jagatud pesakastideks ja igas neis tutvustati Eestiga seotud avastusi või vaatamisväärsusi. Nii näitasid
Click&Grow taimekasvatuspotid meie innovatiivsust kui ka tulevikus toidu kasvatamise
teemat. Tutvustati Skype’i ja Tallina vanalinna, oli võimalus viibida nelja ruutmeetri suuruses kasemetsas, tunda jahutatud ruumis meie karget kliimat, pildistada end sügisese värvilise raba taustal, nautida käsitööd, kuulata Metsatöllu või Arvo Pärti, tutvuda Teeme ära
koristustalgute levikuga maailmas, kuulata ja vaadata isemängivat Estonia klaverit. Katuseterrassile oli istutatud meie loodusele iseloomulikke puid ja põõsaid, pingil istudes võis
kuulata lindude hääli ja piiluaukudest imetleda looduskaameratega filmitud metsloomade
tegemisi. Ühe eripärana võib välja tuua, et Eesti paviljonis sai ka ise midagi teha, nimelt
kiikuda. Kiikumisest tekkivat energiat mõõdeti ja kuvati vaatajatele, nii et igast tegevusest
võib ammutada energiat. Kõige populaarsem suveniir oli ikkagi Vana Tallinn, seevastu 85
eurot maksvat isekasvatavat Click&Grow lillepotti peavad tavalised itaallased kalliks.
Eesti väljapanek oli kujundatud nii, et sinna oli vaba juurdepääs. Enamike paviljonide
juures looklesid pikad järjekorrad, mis võisid ulatuda tundidesse. Pikim saba, keskmiselt
neli tundi, oli Jaapani väljapanekul, sest sisse lasti ainult giidiga, mis muidugi tagas selle,
et oli ruumi ja info, mida riik tahtis edastada, anti kindlasti edasi. Üldiselt olid kõik vähegi huvitavamad paviljonid ülerahvastatud, kui arvestada, et päevas külastab näitust ca
100 000 inimest. Vaesemate riikide ekspositsioonipinnad olid väikesed, sageli müüdi seal
rahvuslikku käsitööd, tutvustati loodust, kohvi või riisi kasvatamist. Suurtes paviljonides
võis leida ka erinevaid tulevikutehnikaid või uhkustamist oma saavutuste üle.
Venemaa väljapanek, mis asus Eesti paviljoni kõrval, oli ansamblisse sobitumiseks
ehitatud samasuguse tagurpidi kaldega katuseviiluga. Nemad esitlesid 1920ndatel Vavilovi poolt kogutud ja praegu pidevalt uuendatavat ainukordset taimede ja nende seemnete
kollektsiooni ning veelgi vanemat avastust, Mendelejevi tabelit. Iraak oli katnud sadu
ruutmeetreid taimedega, mida meil kasvatatakse potis ilutaimedena.
Poekett Coop esitles uut poodide infosüsteemi, kus lisaks tooteinfole kuvatakse ka
seda, kust maailma piirkonnast toit pärineb ja kui suure ökoloogilise jalajälje ühe kilo
toiduaine tootmine jätab. Nii et tulevikus saab selle kriteeriumi järgi toitu valima hakata.
Julgemad pakkusid välja, et tulevikutoit on igasugused putukad, kes saastavad vähem
õhku kui näiteks veisekarjad. Huvitav oli veel šveitslaste eksperiment, kus ainult üks
kord näituse algul laeti riiulid täis veepudeleid, kohvi ja kuivatatud puuviljade pakikesi.
Sealt võis igaüks võtta niipalju kui tahtis või vaja oli. Esimene ehmatav tulemus oli, et
veepudelid lõppesid otsa poole EXPO ajaks ja teised asjad võib-olla veavad välja näituse
lõpuni oktoobri lõpus.
Kokkuvõtvalt jäi ikkagi küsimus, kellele see näitus on suunatud, mis eesmärki ta kannab. Ei jagatud seal turismiinfot, ei informatsiooni ettevõtjatele. Ilmselt tuleb nõustuda
Valgevene peaministriga, kelle sõnul on EXPO vajalik selleks, et need, kes ei teadnud
enne näitust külastatavast riigist midagi, said nüüd rohkem teada ja kes juba teadsid,
uuendasid tutvust. Kas sellest kõigest ka kasu tõuseb, saab alles aastate pärast hinnata.
Arvo Maling
Foto: Arvo Maling
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• Otsustati hüvitada Ärikülas Salu kinnistul
karuputke tõrjeks kasutatud 2 liitri mürgi
maksumus summas 43,18 eurot.
• Anti nõusolek Karksi Vallahooldusele 1
haava ja 1 kase mahavõtmiseks Arumäe
kalmistul.

Eesti looduse väljapanek oli ideaalne paik lõõgastumiseks.

Muudatused bussiliinil nr 18
Alates 1. oktoobrist pikeneb lõunane bussiliin nr 18 kuni Lilli piirini. Liin on käigus
koolipäevadel esmaspäevast reedeni. Buss väljub Karksi-Nuiast kell 13.50 ja saabub
Lilli piirile 14.10. Lühendati õhtuse liini nr 18 marsruuti kuni Lillini. Buss väljus esmaspäeval ja reedel Karksi-Nuiast 19.30 ja saabus Lilli piirile 19.50.

Teade
Karksi Vallavalitsus korraldab teistkordse kirjaliku enampakkumise veoauto Volkswagen LT35 DOKA müügiks.
Auto registreerimisnumber 804TGG, esmane registreerimine 1997. Enampakkumise
alghind 600 eurot. Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada pakkumine 14. oktoobriks 2015 kella 14.00-ks Karksi Vallavalitsusele Viljandi mnt 1 Karksi-Nuias.
Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Volkswagen LT35“ ja märkusega „mitte avada enne kui 14.10.2015 kell 14.05“, pakkumised avatakse vallamajas
Viljandi mnt 1. Vajalik lisainfo telefonil 5648 2105 või vald@karksi.ee.

Kultuuriloojate tunnustamine
Oktoobrikuus tähistame Karksi Valla Kultuurikeskuse 11. sünnipäeva ja nagu alati, soovime sel tähtpäeval tunnustada kohalikke
kultuuriloojaid-tegijaid auraamatusse kandmisega.
Ettepanekuid auraamatusse kandmiseks võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekuid ootame kultuurikeskusesse
12. oktoobriks. See peab kajastama auraamatusse kantava isiku kohta tema kultuuriloolise tegevuse ülevaadet.
Auraamatusse kantakse isikud, kelle tegevus on või on olnud suunatud Karksi valla traditsioonilise kultuuri teadvustamisele, väärtustamisele, säilitamisele ja edasikandmisele, aga ka vaimse kultuuripärandi taaselustamisele nii algsetes kui ka uuenenud vormides.
Karksi valla isetegevusliku ja professionaalse kultuuri varamu liikmed kantakse auraamatusse nende 5-ga või 0-ga lõppeva juubelivõi sünniaastapäeva aastal alates 60. sünnipäevast.
Kümne aasta jooksul on auraamatusse kantud 44 isikut ja üks kollektiiv.
Kai Kannistu

oktoober 2015

Foto: Kai Kannistu

Tagasivaade VIII meefestivalile
Kaheksandal meefestivalil toimusid mesindusalased loengud, õpitoad lastele ja
täiskasvanutele, pakuti kultuurilist meelelahutust ja laadamõnu.
Kogu tegevmeeskonnaga täname Karksi
ordulinnuses 4. septembril toimunud vaatemängu „Tänu ja valgus“ eest Mõisaküla
kammerkoori „Kungla“ Kadi Kase juhendamisel, August Kitzbergi lugude edastajaid Triinu Riisi, Alice Viritit, Maarja
Vildot, Virve Saaremäge, Veljo Urmi,
Indrek Palu ja lavastaja Viiu Lepikut,
Tõrva tantsutüdrukuid Ulvi Riitsalu juhendamisel, Kaarli särtsakaid tantsijaid Kai
Kannistu juhendamisel, külade esindajaid:
Kati Kuuske Pollist, Alli Laandet Lillist,
Enn Sarve Tuhalaanest, Tea Saaremäge
ja Tarmo Simsonit Karksist, väikekülade
esindajat, tulepakkude meisterdajat Heino
Univeri, muusikalist kujundajat Eve Rahno-Kotsarit, šamaanitrummil heade sõnumite kinnitajat Anti Kreemi ning tulehoidjaid Reiko Viritit ja Heino Kesküla.
Mesindusalaseid teadmisi jagasid Aivar
Raudmets, Antu Rohtla, Aadu Oherd ja
Aleksander Kilk. Eriline tänu meetoitude,
leiva ja hoidiste valmistajatele, organiseerijatele (tunnistatud parimaks): Helju Juhkam (rabarberi-maasika vein, meekook,
meeleib), Siina Taal (liha mee-õlle marinaadis), Jaanika Oidemaa, Liia Oidemaa
(kook Tihane, seenekotlet meega), Velda Rohtla (kõrvitsa-meekook, heeringas
mee-sinepikastmes), Viivika Sarv, Anneli
Anijärv (meekook), Mahommed Gomaa
(araabia maius), Indrek Palu (porgandi- ja
hapukapsakrõpsud, koduõlu), Juta Rää-

gel (karask), Tiiu Sõmer, Maimu Elming
(lihaleib), Helmi Rüüsak, Eneli Õun (karask), Kersti von Schwanenflügel Naatsaku talust Suuga külast (mahe leib valmistati oma talu viljast). Täname veel Aime
Riivikut, Õie Petersoni, Asti Sarve, Virve
Kõivu, Riina Raali, Liidi Moosest, Ilme
Sõna, Ruth Kreemi, Olga Palu, Maimu
Kirsipuud, Siret Vene. Hoidistest tunnistati parimaks Aime Riiviku tšillimoos ja
päikseline porgandimoos ning Asti Sarve
marmelaad punastest tomatitest.
Lõbu ja nalja lastele tegid lasteaia ja
noortekeskuse daamid Ade Laande, Annika Artla, Triinu Riis, Kaire Sinimets,
Kersti Jõesoo ning staažikas juhendaja
Iidi Juhkamson.
Laadapäeva ilmestasid sügisseadetega
Viia Kala, Iidi Juhkamson, Maria Tiru,
Veera Virit, Ede Sepp, Alice Virit. Lusti
ja rõõmu tõid vaatajateni laintantsijad Eneli Põdra juhendamisel, vanad semud Heino
Sõna, Väino Ero, Arvo Annuk, tantsijad
Viljandist Vabajalg Vaike Rajaste juhendamisel, vana hea Lustipill Vello Ainsalu
taktikepi all, meile armsaks saanud Lõõtsavägilased Tobias Tae, Andres Eelmaa,
Rasmus Kadaja koos juhendaja Margus
Põldsepaga ning ansambel Seelikukütid.
Suur tänu ürituse patroonile Helir-Valdor Seederile, vallavanem Taimo Tugile,
Antu Rohtlale, seltsi liikmetele KarksiNuiast ja Abjast, tantsurühmale „Mari“,
haljastusbrigaadile, Karksi Valla Kultuurikeskusele, lasteaia ja noortekeskuse
särtsakatele naistele, külamajade ja külade esindajatele, Polli Aiandusuuringute

Peakorraldaja Leili Nael festivali
lõpetamisel, mil mett jagus ka loterii
auhindadeks.
Keskusele, raamatukogu töötajatele jne.
Tänu teilegi, kogu selle möllu jäädvustajad, Kai Kannistu, Ain Peensoo,
helitehnik Heiti Maiste, päevajuht Anti
Kreem. Südamlik tänu Sulle, kallis laadaline, loengute ja kontsertide kuulaja,
müüja-ostja, isetegija, kaasalööja, pillimees ja tantsija.
Rahaliselt toetasid Karksi vald, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Eesti Põllumajandusministeerium, Eesti Mesinike
Liit, Hansa Ilutulestik.
VIII meefestivali korraldajate nimel
Leili Nael

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS
N 01.10 12.00
Eakate päeva tähistamine. Abja pensionäride
		
näitetrupp Kolmas Voorus „Kõik müügiks“, Boris
		
Lehtlaan ja Are Jaama
N 01.10 14.00
Rahvusvaheline muusikapäev. Orelil Kristel Aer
N 01.10 16.00
II korruse fuajees Kertu Reva isikunäitus
R 02.10 16.00
Sinises saalis Ruhja kunstistuudio näituse avamine. Näitused jäävad
		
avatuks kuni 31.10
R 02.10 17.00
Karksi Valla Kultuurikeskuse nõukoja koosolek
L 03.10
14.00
Karksi valla vaba aja mess. Kontsert „Folksell“
E 05.10
13.30
Õpetajate päeva pidulik vastuvõtt
K 07.10 18.00
Kino „Polli päevikud“. Pilet 2 €
T 13.10
18.00
Kino: dokumentaalfilm „Kadunud hõim: Lugu Lutsi maarahvast“ Tasuta
K 14.10 19.00
Mait Malmsten monolavastuses „Fenomen“. Pilet 10 € / 8 €
R 16.10 18.00
Vaido live & disco. Tasuta
L 17.10
20.00
Hooaja avapidu ansambliga Polero. Ekstreemrahvatantsurühm Viisuke,
		
üllatused. Pilet eelmüügist 8 €, samal õhtul 10 €
P 18.10 13.00
Sushi koolitus
K 21.10 15.00
Kino: perefilm „Muumid Rivieral“. Pilet 2 €
K 21.10 19.00
Kino: uus Eesti mängufilm „Roukli“. Pilet 2 €
N 22.10. 16.00
Tsirkus . Pilet 2 €
N 22.10 18.00
Oma maja 11. Karksi valla kultuuriloojate auraamatusse kandmine
K 28.10 18.00
Kino: Eesti mängufilm „Üks mu sõber“. Pilet 2 €
L 31.10
17.00
Lustipill 40 ja Vello Ainsalu 80
E 02.11
16.00
Sinises saalis Nikolai ja Orest Kormašovi maalinäitus
E 02.11		
II korruse fuajees Merli Antsmaa fotonäitus „Oh neid noori“
		
Näitused jäävad avatuks kuni 30.11
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS
R 16.10		
Viljandi- ja Valgamaa noorsootöötajate koolituspäev
T 20.10		
Väljasõit Mõisaküla ja Abja Noortekeskustesse, eelregistreerimisega
22.–23.10		
Pidžaamapidu
R 30.10		
Halloween
KARKSI KÜLAMAJA
K 14.10 11.00
Eakate ennelõuna „Raamat – sügisõhtute kaaslane“.
		
Muusikaline tervitus Karksi Kodu hoolealustelt
L 24.10
20.00
Avame sügishooaja koos pillimees Antti Koplistega. Pääse 5 €
LILLI KÜLAMAJA
P 11.10 13.00
R 16.10 20.00
K 21.10 10.40
P 25.10 13.00

Perede pärastlõuna
Tantsuõhtu. Muusikat teeb Arvo Tõrvast. Puhvet. Pääse 5 €
Väljasõit Lillist Võhma küünlavabrikusse
Perede pärastlõuna

SUDISTE KÜLAMAJA
T 06.10
15.00
Patjade näitus
R 09.10 15.00
Lõnga müügipäev
K 21.10 13.00
Matk „Sudiste küla loodusvaatlused“
R 23.10 12.00
Meisterdamine sügiseandidega
TUHALAANE KÜLAMAJA
R 09.10 16.30
Tuhalaane kirikumäe jooks
20.–22.10		
Koolivaheaja laager
KARKSI-NUIA LASTEAED
N 01.10 15.15
Teatrietendus „Vihmaussi merereis“
E 05.10		
Õpetajate päev
05.–09.10		
Leivanädal
Neljapäeviti 13.00
Beebide-väikelaste mänguring (alates 8. oktoobrist)
T 13.10
13.00
Loeng õpetajatele „Laste arengu toetamine“
N 15.10 10.30
Külas Päästeamet
N 29.10 10.30
Külas Naiskodukaitse

Anne Maala juhendamisel uurimas ja avastamas.
jala ette pani ja ma kukkusin pikali.
Rasmus: Mustika söömine oli tore.
Kaisa: Mulle meeldis ka see, kui Metsasemu kommid ära varastas.
Merilyn: Mulle meeldis, et me metsas
Andro sünnipäeva pidasime.
Kedi-Ly: Mustikad meeldisid.
Mia-Lisett: Mulle meeldis marju süüa.
Andri: Mulle meeldis mustikate söömine.
Aivar: Mulle meeldis, et Jaan-Joosep
kukkus maha, see tähendas, et Metsasemu oli kohal.

Septembrikuu noor on Elo-Ayla Piir
Karksi-Nuia Noortekeskus tunnustab iga
kuu aktiivseid noori, kes osalevad keskuse tegevustes, algatavad ja viivad läbi
ettevõtmisi, esindavad noortekeskust
üritustel vallas, maakonnas, vabariigis ja
välismaal, kaasavad eakaaslasi ja valla
elanikke ning on eeskujuks teistele noortele. Iga osaluse ja algatuse eest jagatakse preemiapunkte, kõige enam punkte
saanud noored osalevad preemiareisil.
Septembrikuus tunnustuse pälvinu on
Elo-Ayla Piir, kes kuulub noorteaktiivi ja on panustanud aasta jooksul valla
noorsootöö arengusse ning koos eakaaslastega korraldanud tegevusi ja üritusi.
Tema ja noorteaktiivi abiga toimus septembris hooaja avapidu „Hakkab jälle
pihta“. Suureks abiks olid Elo-Ayla ja
Lota Orav meefestivalil, kus aitasid IidiAlie Juhkamsonil läbi viia käelise tegevuse töötuba lastele. Aitäh Sulle, EloAyla, ja palju õnne!
Millega meeldib sulle vabal ajal tegeleda ja miks?

KULTUURIKALENDER

Foto: Kaire Sinimets

Puuga sõbraks
9. septembri hommik oli elevust ja saginat
täis. Oravate rühma lapsed ootasid bussi,
et sõita Parika väikejärve äärde puudega
tutvust sobitama. Õppeprogramm toimus
MTÜ Tipu Looduskooli projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.–12. klasside
õpilastele“ raames, mida rahastab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Kohale jõudes ootas meid juhendaja
Anne Maala, kes selgitas lastele, kuidas
metsas käituda. Samuti rääkis ta, et metsas
võime kohata Metsasemu, kes on parajalt
krutskeid täis. Ta võib sulle jala ette panna,
käisest sikutada, oksaga torgata jne. Aga
seda ei osanud lapsed oodata, et Metsasemu Andro sünnipäevakommid pihta paneb
ja metsa alla peidab. Nalja kui palju.
Tädi Anne juhendamisel said lapsed sõbraks kolme kõige levinuma puuga – kuuse, männi ja kasega. Lisaks saadi teada, et
Parika järv on südamekujuline ning miks
ei ole loodusele head õhupallid ning taevalaternad. Boonusena said lapsed maitsta
metsamagustoitu – mustikaid ja pohli.
Tagasi lasteaeda tulles olid kõigi meeled
rõõmsad ning kalasuppki maitses ülihästi.
Laste arvamused matkast:
Jaan-Joosep: Mulle meeldis, kui Metsasemu tädi Kaire kotist kommid ära varastas ja metsa alla peitis. Mulle meeldis
see ka, kui Metsasemu kogu aeg mulle

Karksi Sõna



Mulle meeldib vabal ajal raamatuid
lugeda. Neist võib leida täitsa head seltsi. Vabast ajast osalen „aktiivikates“ ja
aitan üritusi planeerida ning see on tore.
Lisaks käin keraamikaringis.
Kui sa oleksid otsustaja, siis mida sa
Karksi vallas muudaksid?
Kui saaksin otsustada, milliseid vaba
aja veetmise võimalusi veel võiks meie
vallas olla, siis laseksin ehitada vibuspordi väljaku. Olen alati tahtnud vibulaskmist õppida ning minu teada on veel
noori, kes selle vastu huvi tunnevad. Ma
tahaksin, et meie valla tegemised jõuaksid tihedamalt ka televisiooni.
Mida sa ütleksid Karksi valla noortele?
Et nad püüaksid leida rõõmu igast
päevast, olla võimalikult positiivsed.
Negatiivsus ei tule kasuks õppimisele
ega sõpradega suhtlemisel. Tean seda
omast käest. Ütleksin neile, et nad haaraksid kinni igast võimalusest. Nooreks
olemist tuleks nautida.
Mis on sinu unistused ja tuleviku-

Getter: Mulle meeldis see tädi, kes seal
oli, ja südamejärv meeldis ka väga.
Andro: Mulle meeldis bussisõit ja et tädi
Anne mulle sünnipäevaks oravaga seljakoti kinkis.
Kaspar J.: Südamejärv meeldis, meeldis
seal juua ja marju süüa.
Marten L.: Mulle meeldis metsas kõndida.
Argo: Mulle meeldis kõik ja see, et ma
Metsasemu peidetud koti üles leidsin.
Kaire Sinimets
Oravate rühma õpetaja
Foto: Kertu Reva

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU
T 13.10
17.00
Kohtumine Milvi Martina Piiriga, raamatu „Pelikanide abielu“ esitlus
T 20.10
11.00
Ettelugemispäev „Muusika lasteraamatutes“
K 21.10 11.00
Viktoriin „Muusika meie ümber“
N 22.10 11.00
Laste tegelustuba „Igal lapsel oma pill“
E 26.10
11.00
Raamatukogutund 1.b klassile
N 29.10 11.00
Raamatukogutund 1.a klassile
Näitused
01.–30.10		
Iidolid Eestist ja maailmast ning Ööd on meil mustad

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUSE HUVIRINGID
Esmaspäev:
14.30
Naisansambel Hõbeniit, juhendaja Syrle Eesik (5343 2871), alustab 12. oktoobril
16.30
Noorte, laste, mudilaste lauluring, juhendaja Anne Gomaa (516 4092), osalustasu
17.30
Segaansambel Pool kuus, juhendaja Anne Gomaa (516 4092)
18.30
Naisrahvatantsurühm Mari, juhendaja Leili Nael (5695 8776), alustab 5. oktoobril
19.00
Tervisevõimlemine, juhendaja Katrin Veevo (5342 6126)
20.00
Segarahvatantsurühm Sõlesepad, juhendajad Ants Arro /Anu Tomp (504 7804)
Teisipäev:
16.30
Käsitööring, juhendaja Tiina Ilusmets (5698 0796)
17.30
Naisrahvatantsurühm Kadri, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692)
19.00
Laintants, juhendaja Eneli Põder (5565 1429)
19.00
Naisrahvatantsurühm Krõõt, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692)
Kolmapäev:
19.00
Naiskoor Maimu, juhendaja Ivi-Heljo Harju (5823 0408)
Neljapäev:
14.00
Karksi mulkide mokalaat, juhendaja Viiu Lepik (552 0205), 1x kuus neljas neljapäev
19.00
Tervisevõimlemine, juhendaja Katrin Veevo (5342 6126), alustab 8. oktoobril
19.00
Segarahvatantsurühm Tantsurõõm, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692),
alustab 8. oktoobril
19.00
Rahvamuusikaansambel Lustipill, juhendajad Vello Ainsalu / Valdur Ilves (5592 9905)
Reede:
14.45
Noorteteater „O“, juhendaja Martin Sarv (5330 2124), alustab 9. oktoobril
18.00
Seltskonnatants, juhendajad Juhan ja Maret Pugal (5345 5153), osalustasu 2 €
Pühapäev:
11.00
Noorte mulkide segarahvatantsurühm, juhendaja Anneli Arraste (5362 9692), 2x kuus
Kõik kollektiivid ootavad endisi ja uusi huvilisi!
Ringide aegade muutumisest anname teada http://www.kultuurikeskus.karksi.ee.

KARKSI-NUIA NOORTEKESKUSE HUVIRINGID

Elo-Ayla Piir.

plaanid?
Ma tahan saada kirurgiks, et inimesi
aidata.
Kertu Reva

Teisipäev:
14.30–15.30 Noorte tantsutrenn „Divas“, juhendaja Kertu Mölder
17.15–17.45 Laste tantsutrenn „Tupsud“ 5–7aastased, juhendaja Elle Agar, alustab 6. oktoobril
Kolmapäev:
14.45–15.30 Laste tantsutrenn 9–11aastased, juhendaja Elle Agar, alustab 7. oktoobril
18.30–19.30 Kõhutants, algajad, juhendaja Heivi Tähe, alustab 7. oktoobril
19.30–21.00 Kõhutants, edasijõudnud, juhendaja Heivi Tähe, alustab 7. oktoobril
Neljapäev:
14.30–15.30 Noorte tantsutrenn „Divas“, juhendaja Kertu Mölder
15.30–16.30 Noorte tantsutrenn 13–14aastased, juhendaja Kertu Mölder
Reede:
15.00–16.30 Loovusring, alustab 9. oktoobril
15.30–17.00 Breiktantsu trenn, juhendaja Aivar Jaanus, alustab 9. oktoobril
Projektinõustamine 7–26aastastele, juhendaja Kertu Reva, eelregistreerimisega

Karksi Sõna



Discgolfi rada Karksi-Nuias
Viimastel aastatel on Eestis hakanud populaarsust koguma discgolf. Üle Eesti on
loodud ligi sada rada ja igal aastal lisandub hulgaliselt harrastajaid. Discgolf on
sportmäng, kus lendavate ketastega tuleb
võimalikult väheste visete arvuga visata spetsiaalsesse korvi. Mäng on hasarti
tekitav ja mõnus liikumisharrastus igale vanusele. Siiani olid lähimad püsivad
discgolfi rajad Kilingi-Nõmmes ja Viljandis. Karksi vallas ja Mulgimaal püsirada
veel ei olnud.
2011. aastal tutvustas Ardo Sepp kodukandipäevadel kõigile huvilistele seda
meile uut sportmängu. Osalenute mõtted
liikusid juba siis püsiraja loomise suunas.
2014. aastal sai discgolfi rajamise idee
hoogu juurde. Kevadel tulid Mati Ilissoni
eestvedamisel kokku valla ettevõtjad, kes
otsustasid seljad kokku panna ja asuda tegutsema. Discgolfi korvid soetati ettevõtjate toel ja igaühele neist sai oma rada.
Nüüd on vald jõudnud sellesse etappi, et
3. oktoobril vaba aja messi raames avame Kitzbergi kuju juures Karksi-Nuia
discgolfi raja. Peale mängu tutvustust

Beebide-väikelaste
mänguring
Ootame beebisid-väikelapsi koos vanemaga lasteaia laulu- ja mänguringi. Üheskoos
õpime lihtsaid laulukesi, hüpitus- ja liisusalme ning lasteriime, julgustame lapsi
muusika järgi liikuma ning teeme tutvust
pillidega. Lapsed saavad oma esimesed
kogemused suhtlemises eakaaslastega
ning emmed-issid jagada lastekasvatamise
rõõme ja muresid.
Kohtume neljapäeval, 8. oktoobril kell
13.00 lasteaia saalis. Info tel 523 1776.
Ade Laande
muusikaõpetaja

oktoober 2015

Foto: Ain Peensoo

Aeg juustesse toob halli
ning näkku künnab eluvaod.
Ent läinud aastaist hetked kallid,
on hindamatud meie jaoks.

Õnnitleme sünnipäeva puhul

Discgolfi korvide soetamist toetanud asutuste ja firmade esimese turniiri võitis
Karksi-Nuia Tulekaitse Selts.
toimub võistlus, millest võivad osa võtta
kõik soovijad. 10 korviga rada kulgeb Jalaka kinnistul ja on ca 1600 meetrit pikk.
Discgolfi raja loomist toetasid: Wilson
Learning Estonia OÜ, POP! Cafe, T&D
Sanfox, Luuka Turism, Karksi TSK, OÜ

Bestway Grupp, Muhk Invest OÜ, Ethel
Disain OÜ, Karksi-Nuia Tulekaitse Selts,
Iivakivi AS ja Karksi vald.
Taimo Tugi
vallavanem

Karksi vald läbi aja
Foto: erakogu

1. oktoober
1. oktoober
3. oktoober
4. oktoober
5. oktoober
5. oktoober
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10. oktoober
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11. oktoober
11. oktoober
14. oktoober
14. oktoober
15. oktoober
15. oktoober
18. oktoober
19. oktoober
20. oktoober
21. oktoober
25. oktoober
30. oktoober

Kalju Lõivukene		
Aadu Vaarmets		
Salme Ruusing		
Jaan Mets		
Malle Sepp		
Luule Torim		
Marjunella Tahker		
Helle Joonas		
Helmi Kahu		
Juta Ikkonen		
Aliide Mets		
Ilme Küber		
Leili Nuut		
Olev Lepp		
Alvine Torim		
Rutti Einsoo		
Peeter Schihalejev		
Leeni Fomitšev		
Oskar Soovik		
Paavo Tross		
Eugen Jents		
Asta Pedaja		
Vello Ainsalu		
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70
90
80
89
75
86
90
92
65
80
65
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89
90
86
80

Õnnitleme väikest vallakodanikku ja tema vanemaid
3. septembril sündis Heidi Ööveli ja Mihkel Tiido perre poeg Pärtel

EELK Peetri
koguduse teated

Pöögli restoran, mida pidas Libe pere, asus Nuia–Abja tee ääres Soka orus
Hans Sirvinskyle kuuluvas majas.
Foto: erakogu

Ootame laagrisse
Tuhalaane külamaja ootab lapsi vanuses
7–14 aastat koolivaheaja laagrisse. Kohti
jätkub 15 lapsele. Laager toimub 20.–22.
oktoobrini. Osalustasu on 30 eurot, mis
sisaldab tegevuseks mõeldud vahendeid
ja toitlustamist. Kaasa tuleb võtta oma
magamisvarustus. Laagrisse tulekuks palume registreerida e-mailile tuhalaane@
karksi.ee või telefonil 433 2137.
Anneli Anijärv
Tuhalaane külamaja juhataja

4. oktoobril kell 14.00 Jumalateenistus
armulauaga. Järgnevad kohvilaud ja
vestlusring.
18. oktoobril kell 14.00 Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga. Toome
ande altari ette. Järgneb kohvilaud.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus, piht) tel
521 2518 või e-posti teel allan.praats@
eelk.ee.

EAÕK Karksi-Nuia
kirikus
11. oktoobril kell 11.00 Jumalik liturgia. Külalisena teenib piiskop Eelija.

Karksi-Nuia Pensionäride
Ühenduse jututuba

Käsitöö näitus-müük
Avasime Karksi külamajas koostöös Karksi Kultuuriseltsiga käsitöö näitus-müügi,
mis jääb avatuks külamaja lahtiolekuaegadel E 10.00–16.00 ja T–R 9.00–16.00
Vaadata ja osta saab kultuuriseltsi naiste
kootud vaipu ja sokke ning õmmeldud
patju. Ka küla tublid käsitöötegijad on
toonud oma näputööd kohale.
Ootame uudistama ja ostma!
Tea Saaremägi
külamaja juhataja

Foto pärineb 1930. aastate algusest.

toimub teisipäeval,
20. oktoobril kell 11.00.

Foto: Margus Mõisavald

Hüdrosilindreid ja teraskonstruktsioone
valmistav AS Nuia PMT võtab tööle
keevitusroboti operaatori ja tootmistöölise. Väljaõpe kohapeal. Soovituslik
eriharidus või eelnev töökogemus metallitööde valdkonnas. Avaldus ja CV
saata aadressile arvo.maling@nuiapmt.
ee, info telefonil 528 4740.
Müüa või üürile anda äsja täielikult
renoveeritud 3toaline korter KarksiNuias, J. Kivistiku 1. Korteris uus
köögimööbel ja tehnika. Üldpindala
on 63 m², lisaks on korteril avar rõdu
ja suur kelder. Maja on soojustatud ja
korteril on eraldi küttearvesti. Korter
asub esimesel korrusel. http://www.
kv.ee/2555504.
Helista ja küsi lisa tel 521 4202!
Nahkru talu müüb toidukartulit. Erinevad sordid 0,20 € / kg. Vedu.
Info tel 516 5187.
Talu müüb toidukartulit „Vineta“ ja
„Laura“. Info tel 506 0979.
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 tel 514 9877.
Müüa saematerjali, voodri-, põrandaja terrassilauda. Transport tasuta.
Tel 5374 1112.
TaSo Team OÜ teostab kaeve-, laadimis- ja planeerimistöid laadurekskavaatori ja roomikekskavaatoriga. Võsa
lõikus giljotiiniga. Koostöös T&D
Sanfox-ga paigaldame täislahendusena
maakütteid (toodetele ja töödele garantii). Küsige hinnapakkumist.
Tel 522 6090, www.tasoteam.ee

Mulgi mälumäng alustab neljandat hooaega
See kõiki viit Mulgimaa kihelkonda hõlmav, Karksi valla kultuurijuhi Kai Kannistu eest veetav ja kõigis Mulgi valdades-linnades poolehoidu ja kaasategemist
pälvinud teadmisteproov on saanud tõesti
traditsiooniliseks.
Sellekski hooajaks on planeeritud viis
vooru: 21. oktoobril Mõisaküla kultuurimajas, 18. novembril Tõrva kultuurimajas, 20. jaanuaril Paistu rahvamajas,
17. veebruaril Ala rahvamajas ja 23.
märtsil Kaarli rahvamajas. Algus ikka
kell 7 õhtul.
Seni on osalenud kuni 20 võistkonda,
igas 5 teadjat inimest. Viimasel hooajal
kahanes see arv 15-le, ent korraldajad
loodavad, et mingil põhjusel loobunud
võistkonnad jälle välja tulevad ja ka uusi
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Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Karksi-Nuia		
Pöögle			
Karksi-Nuia		

Osa vanast käänulisest Nuia–Abja teest on säilinud kohalikuks liikluseks
veel tänapäevalgi. Paksu kruusakihi all on peidus munakivisillutisega tee.
1960ndatel aastatel ehitati uus ja otsem maantee Nuiast Apja. Rajati kõrge
teetamm läbi oru, mille järel asulatevaheline tee lühenes mitme kilomeetri
võrra. Foto 11. märts 2014.
tarku viisikuid lisandub. Kõik kaasa lüüa
soovijad andku endast teada 15. oktoobriks e-aadressil: kai.kannistu@karksi.ee;
infot küsigem telefonilt 5198 1363.
Küsimused, kokku 24, on üha Mulgimaa teemadel – ajalugu ja vanad asjad,
mulgi keel ja kultuur, isikud ja ettevõtlus,
loodus ja varia jm; paar küsimust esitatakse vihjetega. Žürii püüab hoiduda liiga
keerukatest või süvateadmisi nõudvatest

küsimustest.
Meie mängu toetavad kultuuriministeerium, Mulgi kultuuri programm ja instituut ning omavalitsused. Iga vooru järel
saab parim võistkond hoiule rändauhinna
(mulgi kaabu), võistluse lõpul jagub peale esikolmiku auhindade meeneid kõigile
osavõtjaile.
Olav Renno
žürii liige

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame
kaastunnet omastele
MuhkInvest OÜ

NADEŽDA SUVOROVA
14.03.1958–24.08.2015
Karksi
VELLO VIITRA
07.07.1933–20.09.2015
Karksi-Nuia

Üldehitustööd
+372 5554 4156
muhkinvest@gmail.com

FELIKS TALV
11.05.1941–20.09.2015
Karksi-Nuia

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.

