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Karksi valla infoleht Nr 5 (250) mai 2017
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Pink meie Helvele

•

Lastekaitsepäev pakub huvitavaid tegevusi

12. aprilli keskpäeval avasime Karksi külamaja juures nimelise pingi sildiga „Teenekas mälestuste hoidja Helve Joon“. Plaan
talle nimeline pink pühendada tekkis juba mõnda aega tagasi ja tänu vallavalitsuse toetusele sai see ka teoks. Suutsime selle
hoida Helvele üllatuseks. Tore, et paljud inimesed leidsid aega tulla teda õnnitlema.
Veelkord palju õnne ja tugevat tervist Sulle, Helve! Loodame, et leiad ka mahti istuda pingile, meenutada möödunut ja
mõelda uutele plaanidele.
Tea Saaremägi

Foto: Anneli Mäeots

Taaskord hakkab kooliaasta lõpu poole tüürima ja suvi koputab õige pea uksele.
Enne vaheaega on ootamas kõiki üks tore päev täis põnevaid ettevõtmisi, sest 1.
juuni on lastekaitsepäev. Sellel aastal toimuvad tegevused Karksi-Nuia keskväljakul, Karksi valla kultuurikeskuses ja selle ümbruses.
Päev algab kell 9.00 keskväljakul, kus muuhulgas tehakse drooniga pilt tähistamaks Eesti Vabariik 100 sündmusi. Kultuurikeskuses avavad noortekeskuse noored muffinikohviku, seebitoas saab valmistada kirjusid seepe. Kell 10.00 ootab nii
suuri kui väikseid põnev Mustkunstiteater. Peale seda avab uksed Elamusvideo,
mis võimaldab näha ja kogeda asju, mida sa päris reaalsuses veel kogenud ei ole
ja milleks ei pruugi kunagi võimalust tekkida. Tegemist on HTC Vive peakomplektiga (prillidega), mis võimaldavad liikuda 360 kraadi elamusvideos. Valikus on
kolm erinevat filmi, üks kord maksab 5 €.
Närvikõdi ja teravaid elamusi jätkub veelgi, sest külla tuleb trikirattur Reigo
Suia, kes näitab kell 11.00 kultuurikeskuse parklas trikke ja räägib ohutusest ekstreemspordis. Võimalus on ka ise mõõtu võtta tõukerataste ja rulade vigursõidus.
Seega, rulad ja tõukerattad kaasa! Jõukatsumised jätkuvad Kitzbergi mäel, kus on
võimalik õppida ja võistelda discgolfis. Kell 12.40 oodatakse kõiki kultuurikeskuse parklasse, kus Karksi vallavalitsuse ja volikogu liikmed võtavad mõõtu AKG
noortega tänavakorvpallis.
Kohtumiseni lastekaitsepäeval!
Leana Liivson

Selle suve laat Karksi-Nuias
Karksi valla kodukandipäevade ajal korraldame taas kultuurikeskuse ümbruses suvelaada. Pealaval on oodata huvitavat kultuuriprogrammi.
Esimesed müüjad on juba oma kauplemise huvist märku andnud. Nüüd on õige
aeg kõikidel kaubapakkujatel endale müügiplats broneerida. Käsitöö müügikoha
(3x3) hind on 5 €. Tööstuskauba ja istikute pakkujatel ning väiketoitlustajatel on
müügikoha (3x3) hind 10 €.
Registreerumine laadale meiliga: kultuurikeskus@karksi.ee või helistada tel 435
5529, 5198 1363. Registreerumisel lisada järgnevad kontaktandmed: nimi, telefon,
tootevalik, müügipinna suurus.
Kai Kannistu

Vallavanem Taimo Tugi päeva nimikangelast tervitamas.

Viljandimaa rahvakunstimeister 2017 on Juta Räägel
8. aprillil toimus Karksi valla kultuurikeskuses XXI Viljandimaa rahvakunsti päev. Peakorraldaja MTÜ Viljandimaa
rahvakunstiühingu poolt kutsutud lektorite Riina Tombergi ja
Kristi Jõeste ettekanded rahvuslikest kampsunitest ning kinnastest olid äärmiselt kaasahaaravad ja põnevad.
Kultuurikeskus vastutas reklaami, isetegevuslaste kontserdi
jakogu maja täitvate näituste eest. Näha sai meie käsitööringi
liikmete näputöid, Karksi valla kunstnike loomingut, Tõrva
naiste ristpistes valmistatud seinapilte, eelmise ja tänavuse
aasta rahvakunstimeistrite autoritöid. Meeleolukal kontserdil esinesid rahvatantsurühmad Kadri ja Samm sassis Anneli
Foto: Kai Kannistu

Arraste juhendamisel ning rahvamuusikaansambel Lustipill
Valdur Ilvese juhendamisel.
Päeva tipphetkeks oli Viljandimaa rahvakunstimeistri 2017
väljakuulutamine. Austava nimetuse pälvis Eesti käsitööliidu
meistrite poolt tunnustatud Juta Räägel, kes on pühendunud
kunstile, sealhulgas ka rahvakunstile. Ta valmistab rahvatantsijatele kaabusid ja viltmütse. Tema viltimistöödest on olnud
Karksi valla kultuurikeskuses mitmeid isikunäitusi. Lisaks
praktilistele töödele on Juta valmistanud omapäraseid villast
tehtud maale. Tema loomingut on olnud näha ka Lätimaal
Kööna keskuses. Juta on juhendanud töötubasid üle Eesti ja
andnud oma viltimisoskusi edasi arvukatele huvilistele. Juta
Räägeli meisterdatud viltmütsid on 2016. aastal ilmunud Inna
Raua raamatus „Vändra kihelkonna rahvariided“.
Kai Kannistu

Alli Laande sai Karksi valla teenetemärgi
Vallavolikogu otsustas anda Karksi valla teenetemärgi mulgi keele ja kultuuri
edendajale ning mulgi keele õppe propageerijale Alli Laandele.
Alli Laande on sündinud 16. aprillil 1957. aastal Vastemõisas, kuid tema tegemised ja toimetamised on toimunud Halliste ja Karksi kihelkonnas ning on väga
tihedalt seotud Mulgi kultuuri ja keele edendamisega.
Foto: Kai Kannistu

Fotokonkurss
Laste ja noorte kultuuriaasta puhul kuulutab Karksi valla
kultuurikeskus välja fotokonkursi „Lapsed ja noored Karksi
vallas“. Kõikidest esitatud fotodest koostatakse näitus, mida
järgnevatel kuudel on võimalik nähaKarksi valla kultuuriasutustes. Konkurss kestab 1. juunist 1. juulini. Paremaid töid
premeeritakse kodukandipäevade avamisel 7. juulil.
Kategooriad on: „Lapsed ja noored Karksi valla minevikus“, „Lapsed ja noored Karksi valla olevikus“, „Lapsed ja
noored Karksi valla tulevikus“. Konkursi tingimuseks on, et
fotol peab olema vähemalt kolm inimest.
Tööd võib saata e-posti aadressile leana.liivson@karksi.ee
või tuua kultuurikeskusesse Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
Leana Liivson

Juta Räägel.

Alli Laande.
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KARKSI
VALLAVOLIKOGUS
20. aprilli istungil
Võtsid osa: Kerti Einstein, Monika
Erreline, Jüri Kert, Liidia Klaas, Kati
Kuusk, Laili Lamp, Leo Liiber, Toivo
Kõss, Heino Luik, Anu Rebane, Enn
Sarv, Tarmo Simson, Andi Sõmmer,
Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi.
Puudus Ain Peensoo.
Otsustati anda Karksi valla teenetemärk mulgi keele ja kultuuri edendajale
ning mulgi keele õppe propageerijale
Alli Laandele.
Määrati kokkuleppel Abja Vallavolikoguga, Halliste Vallavolikoguga ja
Mõisaküla Linnavolikoguga Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvuks 21.
Otsustati moodustada kokkuleppel
Abja Vallavolikoguga, Halliste Vallavolikoguga ja Mõisaküla Linnavolikoguga Abja, Halliste, Karksi valla ja
Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimisteks
üks 21-mandaadiline valimisringkond
nr 1, mis hõlmab Abja, Halliste ja
Karksi valla ning Mõisaküla linna haldusterritooriumeid.
Otsustati lõpetada Karksi valla osalus
äriühingus Polli Prügila OÜ ja võõrandada otsustuskorras Karksi vallale kuuluv osa nimiväärtusele vastava hinnaga
26 eurot Mittetulundusühingule LõunaEesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise
Arenduskeskus.
Otsustati osaleda MTÜ Viljandimaa
Ühistranspordikeskuse loomisel ja volitati Viljandimaa Omavalitsuste Liitu
asutama MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskust.
•

•

Me puutume vallamajas iga päev kokku
väga paljude eluliste rõõmude ja muredega. Rõõmusid jagub vähem, muresid
ja probleemkohti hulgaliselt rohkem.
Üsna sageli ei ole me kõige ja kõigiga rahul. Liigne negatiivsus aga ei tule
tervisele kuidagi kasuks. Ma loodan, et
aprill kui tervise- või südamekuu andis paljudele tõuke pöörata suuremat

tähelepanu oma tervisele, toitumisele,
liikumisele ja tavadele ning jätta hüvasti negatiivsete harjumustega. Kindlasti
ei tule midagi lihtsalt. Kõige parem on
ette võtta konkreetseid samme kvaliteetsemaks eluks. Õnneks on vaja teha
kokkulepe ainult endaga. Statistiliselt
meie eluiga küll pikeneb, kuid viimaste
andmete kohaselt on langenud tervena
elatud aastad. Isiklikult loodan, et kel-

lelgi ei ole jäänud liikumisharrastustega
tegelemine võimaluste puudumise taha,
kuigi gümnaasiumi võimla ja ujula on
seoses rekonstrueerimisega alates poolest märtsist suletud. Valla poolt oleme
proovinud parendada terviseradade olukorda, kuid Rahumäe terviserada vajab
veel korrastamist. Koos Karksi-Nuia
Tulekaitse Seltsi ja kettagolfi sõpradega
on discgolfi rada saanud korralikud viskealad, mis seni puudusid. Kindlasti pakub paljudele liikumishuvilistele rõõmu
ka Karksi-Nuia–Ainja kergliiklustee.
Kasutagem siis kõiki võimalusi tervise
eest hoolitsemiseks ja liikumisharrastusega tegelemiseks!
Karksi vallavolikogu spordikomisjon
on otsustanud, et valla esindused pannakse kokku ning saadetakse välja nii
Sakala mängudele 18.–21. mail kui ka
Eesti valdade suvemängudele Vinnis
8.–9. juulil. Soov on moodustada kon-

kurentsivõimelised
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mees-

ja naiskonnad

võimalikult paljudel aladel. Kui kellelgi
on tahet osaleda võistkondades, siis palun võtta ühendust kas valla spordijuhi
Leo Liiberiga või minuga.

Aprillikuus tähistasid oma juubelit
kaks tähelepanuväärset vallakodanikku
–Helve Joon ja Alli Laande. Lisaks
sünnipäevaõnnitlustele tunnustati neid
ka külarahva ja valla poolt vääriliselt.
Soliidses eas kadestamisväärse tegutsemistahtega on nad eeskujuks paljudele
meist. Tänutäheks selle eest otsustas
vallavalitsus kiita heaks Karksi külamaja idee paigaldada külamaja ette Karksi
valla aukodanikule Helve Joonele temanimeline pink ning Alli Laandet otsustas vallavolikogu tunnustada Karksi
valla teenetemärgiga. Mõlemad juubilarid on näidanud üles aktiivset tegevust
vallaelu arendamisel, nende panus on
olnud märgatav. Nad on igati tunnustuse väärilised. Veelkord aitäh teile!
Mai teisel pühapäeval, 14. mail tähistame emadepäeva. Kodu, kus on
ootamas armastav ja hooliv ema, võiks
olla meil kõigil. On ju emad need, kes
täidavad kodu soojuse ja armastusega.
Õnneliku pere südameks on õnnelik
ema, kelle lakkamatu hoolivus oma
pere vastu tekitab hubaselt sooja tunde.
Kahjuks on meil peresid, kus ema enam
nende seas ei ole, kuid mälestus temast
on kustumatu. Olen mõtetes ka kõigi

teiega.
Armsad emad, aitäh teile, et olete
olemas. Soovin teile kõikidele armastusest pakatavat, tunneterohket ja tujuküllast emadepäeva!
Taimo Tugi
vallavanem

•

•

•

KARKSI
VALLAVALITSUSES
28. märtsi istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Arvo Maling ja vallasekretär Inge Dobrus. Puudus Taimo Tugi.
Eraldati Spordiklubile Sea-Doo &
Ski-Doo Karksi valla eelarvest 400 €
Mattias Siimannile jetivõistlustel osalemiseks Euroopa MV Poolas ja maailmameistrivõistlustel USAs.
Eraldati MTÜ-le Karksi Sport Karksi
valla eelarvest 1600 € ujumise ettevalmistuslaagri korraldamiseks 20.–23.
märtsil 2017. aja Eestis erinevatel ujumisvõistlustel osalemiseks.
Eraldati Auto-Motoklubile Ligur
Racing Karksi valla eelarvest 1500 €
sõitja Janno Liguri Euroopa meistrivõistlusel ja Eesti meistrivõistlustel
osalemiseks 2017. aastal.
Eraldati MTÜ-le Karksi Tehnikaspordiklubi Karksi valla eelarvest 1000 €
motokrossi Nuia Suursõit ja külgvankrite karikavõistluste korraldamiseks
Ainja krossirajal 18. juunil 2017. a.
Eraldati Varik Motocross Team
MTÜ-le Karksi valla eelarvest 1500 €
2017. aasta külgkorvide maailmameistrivõistluste võistlushooajal osalemisega
seonduvate kulutuste katmiseks.
Eraldati MTÜ-le Karksi Sport Karksi
valla eelarvest 1800 € 26. aprill
3.
mai 2017. a noorsportlaste Kreekas
treeninglaagris osalemiseks, lennukipiletite ja majutuskulude katmiseks.
Eraldati MTÜ-le Kodukuru Karksi
valla eelarvest 300 € projekti pärandlugude kogumiku „Mulgimaa võlu ja
valu“ II osa kirjastamiseks.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanne tööde tegemise kohta Kekani
kinnistul Sudiste külas.
Otsustati pikendada Kaitseliiduga sõlmitud üürilepingu kehtivusaega kuni
28.02.2020 Rahumäe 2a III korrusel
asuvate äriruumide nr 50 ja 51 kasutamiseks.
Anti Pärnu Spordikoolile luba projektlaagri korraldamiseks 17. juunist
kuni 22. juunini aadressil Kooli tn 1,
Karksi-Nuia eesmärgiga valmistada ette
võrkpallurid ja kergejõustiklased võistlusteks.
Väljastati ehitusluba: kaupluse laiendamiseks Väike kinnistul Karksi külas,
majutushoone püstitamiseks Mõisatalli
•

•

•

•

•
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kinnistul Polli külas, sidekaabelliini rajamiseks Teeääre, Puidukoda, KarksiNuia–Anikatsi tee kinnistutele Karksi
külas.
Määrati Karksi vallas, Morna kü(katastritunnus
las,
Mornaõuna
60001:003:0003) katastriüksuse kohaaadressiks Õnne.
•

10. aprilli istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi
ja vallasekretär Inge Dobrus.
Arutati sotsiaaltoetuste ja -teenustega
seotud küsimusi.
EraldatiKarksi valla 2017. aasta eelarvest Sudiste Maanaiste Seltsile tegevuskuludeks 8068 € ja Karksi-Nuia Tulekaitse Seltsile tegevuskuludeks 1500 €.
Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks 5-liikmeline
komisjon koosseisus: esimees Taimo
Tugi, liikmed Liivi Loi, Inge Dobrus,
Margus Hütt ja Tõnis Laurik.
Anti Karksi-Nuia Spordikoolile luba
korraldada 21. aprillil 2017 kell 18.00
orienteerumise linnasprindi võistlus
stardipaigaga vallamaja parkla.
Eraldati reservfondist 2198 € Karksi-Nuia Lasteaiale juurviljatükeldaja
ostuks.
Määrati projekteerimistingimused
Nuia–Halliste 15 kV Fiider ehitusprojekti koostamiseks Karksi küla, Polli
küla ja Karksi-Nuia piirkonnas.
Väljastati ehitusluba juhtimishoone
püstitamiseks Nuia alajaama kinnistul
Kõvakülas.
Arutati korraldatud jäätmeveoga seotud küsimusi.
Nõustuti kaevandamisloa andmisega
Liivram OÜ-le Muri külas Müüri kinnistul.
Otsustati vormistada eraldi katastriüksustena järgmised munitsipaalomandisse antud teed: Metsaleeli–Saksaveski 3
katastriüksusena, Ainja–Tauli tee T4 2
katastriüksusena, vormistadaPolli–Kaubi–Allaste tee lõik 1 eraldi 2 katastriüksusena, vormistada Polli–Kaubi–Allaste
tee lõik 3 eraldi 2 katastriüksusena.

Hajaasustuse programm
Programmi kaudu saavad hajaasustusega maapiirkondades elavad pered taotleda
toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks programmis ettenähtud tingimustel. Viljandimaal
võetakse 2017. a hajaasustuse programmi taotlusi vastu kuni 12. juunini.
Lisainfo:
http: //www. karksi. ee/hajaasustusprogramm;
http: //viljandi. maavalitsus. ee/hajaasustuse-programm-2015;
http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.
Tõnis Laurik
majandusspetsialist
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Projekteerimistingimuste andmine

detailplaneeringu olemasolul
Loode tn 40 mööblitehase laiendamiseks
Karksi Vallavalitsus teatab Karksi-Nuias Loode tn 40 kinnistu 15.06.2001 kehtestatud detailplaneeringu täpsustamisest projekteerimistingimuste abil vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p1 alusel, detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud
rohkem kui 5 aastat.
Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Karksi vallamajas 02.05.2017–16.05.2017 Viljandi mnt 1 KarksiNuia ehitusinseneri kabinetis tööaegadel E, T, K, N 8–17, R 8–14.30.
Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressil vald@karksi.ee.

Selgusid Karksi valla mälumängu võitjad
Viimast Karksi valla mälumänguhooaega alustas sügisel kaheksa võistkonda, kuid
19. aprillil osales lõpumängus vaid neli. Esikoha saavutas võistkond „Kusti“, keda
esindasid gümnaasiumi õpetajad Siret Vene, Jaan Usin ja Indrek Ikkonen, teiseks
jäid miinus kahe punktiga võistkonna „Hei“ auväärsed mälumänguveteranid Eugen Jents, Jaan Kukk ja Enno Juhanson, kolmandaks „Oomega“ mängurid Tõnis
Laurik ja Urmas Suurpuu napi eduga „Tuhalaane“ ees, keda esindasid Enn Sarv,
Viivika Sarv ja Anti Sõlg. Üldarvestuses jäid viiendaks „Pollikad“ ja kuuendaks
„Karksi Silgud“.
Kohaliku mälumängu traditsioon ulatub viiekümne aasta tagusesse aega, kui esmased mängud korraldas Peeter Lapp.
Rein Palu ja Enn Kauber
mängujuhid
Foto: Kai Kannistu

24. aprilli istungil
Võtsid osa: Are Jänes, Katrin Kivistik,
Alli Laande, Arvo Maling, Taimo Tugi
ja vallasekretär Inge Dobrus.
Arutati sotsiaalteenustega seostud küsimusi.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi
aruanne tööde tegemise kohta Saaretare
kinnistul Metsakülas.
Anti Eesti Karpkalapüüdjate Seltsile
luba korraldada 29. juunist kuni 2. juulini 2017 Karksi-Nuia paisjärvel Eesti
karpkalapüügi võistlused 2017.
Arutati Karksi valla eelarvestrateegiat
2018–2021 ja otsustati eelnõu esitada
volikogule.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Krossiraja kinnistule Ainja kü•

•

•

•

Võidukad kilvarid Indrek Ikkonen (vasakul), Siret Vene ja Jaan Usin.

•

las.

Määrati Kõvakülas, Kiini-Hansu katastriüksuse (60002:003:0031) jagamisel moodustunud katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Kiini-Hansu, pindala ligikaudu 13,02
ha, sihtotstarve maatulundusmaa;
-6 Valga–Uulu tee, pindala ligikaudu
1154 m2, sihtotstarve transpordimaa.
Arutati korraldatud jäätmeveoga seotud küsimusi.
Määrati Kõvakülas, Liiva katastriüksuse (60002:003:0171) jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Liiva, pindala ligikaudu
15,03 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa;
-6 Valga–Uulu tee, pindala ligikaudu
3779 m2, sihtotstarve transpordimaa.
Määrati Kõvakülas, Ületee katastriüksuse (60002:003:0550) jagamisel
moodustunud katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Ületee, pindala ligikaudu 19142 2,
sihtotstarve elamumaa;
-6 Valga–Uulu tee, pindala ligikaudu
1117 m2, sihtotstarve transpordimaa.
Otsustati vormistada eraldi katastriüksustena järgmised munitsipaalomandisse antud teed: Kruusakarjääri tee eraldi
•

•

•

•
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•
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katastriüksusena, Pöögle–Käära tee

eraldi 7 katastriüksusena, Remsi–Laatsi tee eraldi 4 katastriüksusena, Kark-

Karksi-Nuias tuleb X meefestival
Meefestivali üritused Karksi-Nuias toimuvad 8.–9. septembril. See on kogu
pere üritus, kuhu kõik on teretulnud.
Üheks traditsiooniliseks meefestivali
osaks on kultuuriprogramm „Tänu ja
valgus“, mis algab reedel, 8. septembril kell 19.00 meie esivanemate pühapaigas Karksi ordulinnuses. Viltuse
torniga Karksi Peetri kirikus toimub
kontsert, kus esinevad meie muusikakooli noored. Sellele järgneb kümne
tuleskulptuuri süütamine külavanemate
ja korraldajate poolt tähenduslike soovidega šamaani trummi saatel. Kohal
on ka tantsijad ja tuležonglöörid. EV
100. aastapäevale mõeldes süütame oru
nõlvale sümboolsed küünlad.
Laupäeval, 9. septembril kell 9.00
avatakse Karksi-Nuias Lõuna-Mulgimaa
sügis- ja käsitöölaadal müügipunktid.

si–Turva–Liivaku tee eraldi 6 katastriüksusena.
Arutati Karksi-Nuia Lasteaia personali koosseisu muutmist ja otsustati teha
vallavolikogule ettepanek vähendada
1,0 lasteaiaõpetaja ametikohta ning
moodustada 1,0 lasteaiaõpetaja assistendi ametikoht.
•

Kell 10.00 saavad sõna külalised ja tutvustatakse päevaprogrammi. See on populaarseks saanud sügisene üritus, kus
tutvustatakse mesinduse vajalikkust, on
erialased loengud, meetarvikute müük,
mee ja meetoodete tutvustamine ning
müük. Avatud on õpitoad lastele ja külla
tuleb mesimumm ilusa kollase rongiga.
Laadale on oodatud oma tooteid tutvustama ja müüma koduperenaisi, talunikke, käsitöömeistreid ning firmasid meilt
ja kaugemalt. Keerleb loosiratas, saab
nautida meelelahutusprogrammi, toimub „Nunnu“ konkurss. Uudisena on
avatud lett „ Sügisannid kolivad sügisel
purki“. Ürituse korraldajad on KarksiNuia AMS, Karksi valla kultuurikeskus, Eesti mesinike liit ja Karksi vald.
Jälgigem reklaami valla kodulehel!
Korraldusmeeskonna nimel
Leili Nael
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Talgurahvas teeb Eestimaale kingitusi

Mänguteraapiast saab abi

Talgurahvas peab plaani ja valib töid, et olla valmis maikuu esimesel laupäeval, 6. mail peetavaks ühiseks talgupäevaks. Tänavuse, kümnenda, Teeme Ära egiidi all toimuva
üle-eestilise talgukevade märksõnaks on valmistumine: Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks, aga ka looduse vingerpussideks ja kliimamuutusega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaadki üha sagedamini puudutavad.
Eestimaa lipuehtesse
Talgupäev peetakse ikka sarnaselt eelmistele aastatele nii,
et iga kogukond saab ise otsustada, millised tööd ühiselt ette
võetakse. Üheks üle-eestiliseks üleskutseks on tänavu lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada
Eestimaa ehtesse. Koostöös Lipuvabriku ja EV100 korraldustoimkonnaga kutsume kogukondi ise valmistama ja paigaldama lipuvardaid. Kogukondade innustamiseks saadame igasse
talgupaika ühe suure EV100 sümboolikaga mastivimpli.
Noored talgutele
Noori kutsume talgutele koostöös XII noorte laulu-ja tantsupeo meeskonnaga, mis on võtnud tänavuse suve suursündmuse lipukirjaks „Mina jään! “. Kõik koolid ja klassid, koorid ja tantsurühmad on oodatud talguid eest vedama ja neil
osalema, et teha korda kodukandi laululavad ja tantsuplatsid.
Kodukoha väikeste ja suuremate lavade ja tantsuplatside korrastamine koostöös koolide, külaseltside ja kohalike omavalitsustega võimaldab ühtlasi kaardile märkida kõik esinemis- ja peokohad Eesti eri paigus, kus sel ja järgmisel aastal
korraldatakse EV100 tähistamiseks kohalikke üritusi.
Loodusõnnetusteks valmis
Eesti riigi juubeli ja laulupeo lainele häälestudes ei saa aga
tähelepanuta jättaka meie elukeskkonda ning sellega seonduvaid muutusi. Sel kevadel pöörame tähelepanu kliimamuutuse
mõjudele ning valmisolekule võimalikeks loodusõnnetusteks.
Igal aastal räsib Eestit mitu suuremat tormi, mille tõttu mõni
paik saab suurt kahju, eluks vajalikud ressursid lõpevad otsa,
taristu lakkab toimimast, inimesed kannatavad ja isegi elud
võivad sattuda ohtu.
„Valmisolek loodusõnnetuste põhjustatud hädaolukordadeks tundub esialgu kauge ja võõra murena. Kui aga olukord

Lõpetasin mänguteraapia koolituse, kus
omandasin mänguterapeudi kutse. Viin
teraapiat läbi Karksi-Nuia lasteaias.
Mänguteraapia aitab lapsel turvalises
keskkonnas tegeleda läbi mängu talle
olulise sündmusega ning väljendada
oma mõtteid ja tundeid. Samuti toime
tulla oma tugevate tunnetega, mõista
enda ja teiste käitumist, leida lahendusi,
leppida muutustega, suurendada eneseusku ning olla julgem ja usaldavam.
Mänguteraapiast saab laps abi, kui ta
on elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedase kaotus,
elukoha, lasteaia, kooli vahetus vms).
Ta on kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda, on käitumises agres-

ootamatult käes, võib see valusalt puudutada meist igaüht ja
ka meie lähedasi,“ rääkis üle-eestiline talgujuht Tarmo Tüür.
„Just seepärast algab valmisolek igast inimesest endast, meie
teadlikkusest, õigest käitumisest ning vajalikest varudest. “
„Tänavuse talgupäeva raames ärgitame inimesi läbi mõtlema, millised on nende kodukohas võimalikud ohud, et teha
talgukorras natuke ettevalmistusi ja olla ühiselt valmis, nii
oma peres kui koos kogukonnaga. Inimeste suurem teadlikkus ohtudest ja kogukonna ühine valmisolek tugevdavad
ühtekuuluvust ning loovad ka turvatunde. Kui oleme valmis
võimalikeks hädaolukordadeks, on parem tunne ka pidu pidada teades, et meil on olemas lähedased, kodu ja kogukond,
kellega koos elu suuri sündmusi tähistada. Nii tekib veelgi
suurem rõõm koosolemisest! “
Kuna hädaolukorras muutub operatiivne info eriti oluliseks, pannakse sel kevadel koostöös Päästeametiga talgute
igasse stardipaketti üks mitmeotstarbeline raadio, millel on
vändaga generaator juhuks, kui elekter pikemalt ära läheb.
See on sümboolne märguanne kogukondadele, et nad ise oma
varud üle vaataksid ja ohud läbi mõtleksid. Ohtude kaardistamiseks oleme välja töötanud küsimustiku koos soovitustega, mis aitab võimalikke riske paremini reastada ja vajalikke
talgutöid planeerida. Olgu see siis allikakoha puhastamine
puhta joogivee saamiseks, kraavide puhastamine üle kallaste
tõusva jõevee paremaks ära voolamiseks vms. Ettevalmistusi
hädaolukorras hakkamasaamiseks on kõige parem teha just
talgukorras.
Talguveebist leiab mitmeid soovitusi oma talgute korraldamiseks ja tänavuste fookusteemadega sidumiseks, kuid mõistagi võib planeerida ka kõiki muid töid, mis teie kogukonnas
vajalikud. Teeme Ära kodulehel on juhised ka talguhundi passi saamiseks ning talgupäeva partnerite pakkumised nii talgujuhtidele kui talgulistele. Talguid saab kirja panna ja end osalejana registreerida talguveebis aadressil www.teemeara.ee.
Iga talgutegu on kingitus Eestimaale. Kohtumiseni Teeme
Ära talgupäeval, 6. mail kõikjal üle Eesti!
Enn Sarv
Teeme Ära koordinaator Viljandimaal
–

–

–

Foto: Kersti Jõesoo

Mänguteraapia tuba lasteaias.

Südamekuu lasteaias

Lihavõtte linnuvaatlus Tuhalaanes
Südamekuu raames toimus Tuhalaanes lihavõtte linnuvaatlus,
mida juhendas Eesti ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse
spetsialist Riho Kinks. Asjalikke kommentaare rääkis juurde
meie valla kuulus linnuteadja Olav Renno. Saime kokku Kirikumäel, kust läksime edasi kalmistule ja lõpetasime järvede
ääres. Vahetpidamata sädistasid linnud laulda. Järvel ujusid
koos sõtkad ja Tuhalaane vapilind kühmnokk-luik. Saime
kokku umbes 15 linnuliiki.

siivne (raske oma tundeid väljendada),
tal on madal enesehinnang, on kiusaja
või kiusatav. Ka siis, kui ta on haigestunud või vajab pikaaegset ravi.
Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub
palju erinevaid vahendeid kasutatakse
liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, mänguasju, vett, värve, looduses
leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne.
Mänguteraapia sobib lastele alates kolmandast eluaastast. Eelmise aasta lõpus
sisustati lasteaias mänguteraapia tuba
lastega individuaalseks tegelemiseks.
Kersti Jõesoo
lasteaiaõpetaja

Päeva teises

pooles läksime külamajja, et maitsta tervisele
väga kasulikke suhkruvabu toite. Sõime naadisuppi, kukeseene salatit ja jõime kasemahla. Laud oli ülimaitsvaid toite täis,
mille eest hoolitsesid Maia ja Viivika. Aitäh neile!
Oli tore ja tervislik päev. Suur tänu osalejatele ja juhendajatele!
Enn Sarv
Tuhalaane külavanem
Foto: Enn Sarv

Traditsioonilisel südamekuul toimus lasteaias palju erinevaid südant rõõmustavaid
ja turgutavaid tegevusi. Lasteaia koridorides ja õuealal olid aktiivseks tegevuseks
lastele ja nende vanematele seiklusrajad, kus sai lustlikult liikuda, hüpata ja rõngastest läbi pugeda. Esmaspäeviti toimusid ühised virgutusvõimlemised. Koos rühmaõpetajatega valmistasid lapsed tervislikke salateid. Aprilli alguses said lapsevanemad maitsta lõunasööke. Iga päev joonistati ja meisterdati rühmades töid, mis
kujutasid südamele kasulikke tegevusi ja toiduaineid.
12. aprillil rõõmustasid Karksi-Nuia muusikakooli lapsed toreda kontserdiga ja
13. aprillil käisid majas ringi sportlikud pühadejänkud.
18. aprillil toimus perematk, mis algas lasteaia eest ja kulges mööda Aia tänavat
terviserajale, kus kohtuti huvitavate tegelastega ja läbiti erinevaid takistusi. Matka
lõpus said lapsed koos vanematega mängida ja nautida kaunist kevadilma. Kõigile
pakuti värskeid puu- ja köögivilju ning vett. Lasteaia lapsed said matkal koguda
paberist südamele rõõmsavärvilisi täppe, et neid raja lõpus Lepatriinu Adele näidata. Matkal osales 223 inimest.
27. aprilli õhtupoolikul esines ansambel K-Duur, kelle koosseisus astusid üles
lasteaia vilistlased Sulev Helina juhendamisel.
Õpetaja Annika Artla eestvedamisel said töötajad õhtuti südamele kosutust erinevatel tervislikel liikumistegevustel matkaradadel ja discgolfi mängides.
Südamenädal lõppes volbritralliga lasteaia õuealal, kus tehti üheskoos kokkuvõte
lõppenud kuust. Suur tänu korraldajatele ja osalejatele. Tervist kõigile!
Katrin Kivistik
Foto: Katrin Kivistik

Varakevadel on looduses veel vähe eredaid värve.
Vähemalt üks kirgas laiguke õnnestus kaadrisse püüda.

Tuhalaanes tehti nalja
Esimesel aprillil saime külarahvaga
kokku hubase külamaja II korrusel, et
naljapäeval natuke lustida. Meid tuli
ootamatult külastama Naljakott. Panime
küll tähele, et Maia korraks ära läks,
aga ei osanud sellest midagi arvata. Ja
tagasi tuli, oh üllatust, Naljakott, kes
puistas nalju ja anekdoote lausa varrukast. Juba varem olime külarahvale öelnud, et naljapäeva kohviõhtule võetagu
kaasa mõni lõbus juhtum elust enesest,
mida siis teistega jagada ja koos naerda.
Ja lugusid tuli. Juttude vahele mängis
Ermas pillilugusid. Aitäh Maiale, Ellenile ja Viivikale, kes hoolitsesid kohvilaua eest. Oli tore üritus.
Enn Sarv
Tuhalaane külavanem
Tuhalaane Naljakotil olid silmad
ka kuklas
nalja tegemisel ei tohi
valvsust kaotada.

Foto: Enn Sarv

–

Südamekuu perematkal.
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Foto: Margus Mõisavald

Haridus on elusorganism
Haridus on alati kõneainet pakkunud. Kas PISA testi tulemused näitavad
meie õpilaste tegelikku läbilöögivõimet, kas erivajadustega laste koht on tavakoolis, kas nutiseadmed pärsivad või hoopiski hoogustavad lapse arengut, kas
meie õpetajakoolitus on piisav, et ajaga kaasas käia need on mõned sel talvel
meedias tõstatatud küsimused. Eesti kooli jätkusuutlikkus johtub enamast kui
pelgalt õpilaste arvust. Ühest küljest on haridusametnikud rõhutanud, et koolidel on üha suurem vabadus valida endale oma nägu ja töökorraldus, teisalt
tegutsevad õppeasutused siiski kindlas süsteemis ja piiratud eelarvega ning
sõltuvad ühiskonna hoiakutest.
–

August Kitzbergi nimelise gümnaasiu-

mi direktor Jaak Israel, kui mitmest
ministeeriumist või ametkonnast sõltub
kooli igapäevane töö?
Kõiki ette loendada oleks raske. Haridusministeeriumist ja rahandusministeeriumist eelkõige, kuid väga olulisel
määral ka sotsiaalministeeriumist, mis
reguleerib tervise ja tööohutusega seonduvat. Ministeeriumide alluvuses on
omakorda ametkonnad, mis koguvad
andmeid, teostavad kontrollkäike ja
annavad suuniseid. Loomulikult peab
hariduselu olema kooskõlas kõigi riigi
seadustega. Bürokraatiat on päris palju.
Näiteks võib töötervishoiu järelevalve
nõuda uue tualettruumi rajamist, hoolimata sellest, et igati kõlbulik WC asub
piltlikult öeldes kahe sammu kaugusel
jäiga ettekirjutuse järgi peaks see olema igal korrusel. Samas teinekord on
üksikasjalikest nõuetest ka kasu. Näiteks saime turvalisusele viidates hankida rahastust ujula renoveerimiseks.
Seadusloomega kursis hoidmiseks peab
pidevalt tööd tegema.
Kui palju on teil tulnud selgitada lapsevanematele või koolist eemal seisvatele inimestele, miks ei saa üht või teist
pealtnäha head plaani rakendada, sest
see kas läheb vastuollu seadusega või
–

pole paratamatul põhjusel praktikas

teostatav?
Selgitamist on väga palju, sest üldjuhul inimesed ei hooma pooltki, millega
tuleb koolitöö korraldamises arvestada.
Oma rolli mängib seegi, et paljude vanemate isiklik kokkupuude haridusasutusega jääb nõukogude aega, mil kooli
käsutuses olid hoopis teistsugused mõjutusvahendid. Näiteks eeldatakse, et
me saame õpilast väära käitumise eest
karistada meetmega, mis on tänapäeval
lausa seadusvastane. Samuti pole harjunud inimesed pöörduma politsei poole juhtumite lahendamisel, mis on aset
leidnud õpilastega väljaspool kooliaega
ja kooli territooriumit. Ikka võetakse
meiega ühendust, ehkki me ei saa sel
juhul rohkem sekkuda, kui anda soovitusi.
Teine selgitusi vajav valdkond puudutab arendustegevust. Lapsevanem
võib välja pakkuda kõiksugu valikaineid ja õppesuundi, teadmata, et küsimus ei pruugigi olla niivõrd rahas või
tööjõu leidmises, vaid hoopiski taas
seadusandluses: on kindlaks määratud
lubatud tundide arv nädalas, mille hulka
peavad ära mahtuma kõik riikliku õppekava kohustuslikud ained. Ülejäänud
mängumaa on üsna ahtake ja täidetud.
Kolmandal juhul tullakse mõttega, mis
inimesele endale võib tunduda uudne,
kuid mis on tegelikult meil juba ammu
rakendust leidnud. Inimene lihtsalt pole
kursis. Hiljuti pöördus meie poole lapsevanem, kes soovitas koolis rääkida
lastele interneti turvalisusest ja kutsuda
esinema veebipolitseinik. Seda kõike
oleme praktiseerinud juba aastaid ning
seda tehakse mitte ainult kampaaniakorras, vaid ka erinevates ainetundides.
Viimane näide: koolidele tuli märgukiri
„Sinivaala“ mängust tunduvalt varem,
kui teema üldse ajakirjandusse jõudis ja
loomulikult reageerisime viivitamatult.
Jälgime õpilasi ning sageli saab vanem
just koolist esimesed signaalid, et ta
lapsega on midagi lahti.
Kas siit võib järeldada, et lapsed ja
vanemad ei suhtle kodus piisavalt, et
koolis toimuv jõuaks vanemateni?
Sageli jääb mulje, et nad ei suhtle
üldse või toimub see läbi Facebooki. On
vana tõde, et ei piisa küsimusest „Kuidas sul täna koolis läks?“, sest enamus
lapsi vastab selle peale lihtsalt „Hästi,“
ja teema ongi ammendatud. Kui aga uurida, et mida laps koolis uut teada sai ja

milliseid oskusi õppis, annab see kindlasti parema ülevaate.
Kui palju on üldse neid inimesi, kes
tahavad ja oskavad hariduses kaasa
rääkida?
Ühest küljest on selgitus- ja suhtekorraldustöö koolis lakkamatu, ent samas
on palju neidki, kes ei soovi tihedamat
kontakti ega avalikult kaasa rääkida.
Seda oli hästi näha viimasel lastevanemate koosolekul, kus korraldasime töötoad kõigil praegu aktuaalsetel teemadel
hariduslikest erivajadustest digipöördeni osavõtt oli siiski kesine. Seega olen
ma igati rõõmus nende vanemate üle,
kes söandavad ja tahavad kooliellu sekkuda. Isegi kui see põhjustab lahkarvamusi, on see ikkagi parem ja edasiviivam kui passiivsus.
Kui palju sõltub kool päevapoliitikast
nii võimuparteidest kui ka näiteks
kohalikest valimistest?
Kui võtta suure poliitika mõõdupuuga, siis minu kui koolijuhi jaoks pole
vahet, kes on valitsuses, sest ministrist
ehk määravamadki on ametnikud, kes
poliitikat kujundavad ja eelnõusid ette
valmistavad.
Mis aga puudutab kohalikke võimumänge, siis see annab koolis rohkem
tunda. Küllap kogeme seda sügiseste
valimiste ja valdade ühinemise järel.
Kas koolijuhil oleks mõttekas otseselt
osaleda (kohalikus) poliitikas või on
liiga selge poliitiline enesemääratlus
pigem takistuseks?
Mina olen seda meelt, et koolijuhil on
parem ennast erakondlikult mitte siduda. Ka mind on nii üks kui teine poliitiline jõud värvata püüdnud, kuid ma
pole suutnud ennast täielikult samastada
ühegagi neist. Hariduspoliitikas võin
ma mõnda vaadet jagada Reformierakonnaga, teist jällegi sotsiaaldemokraatidega ja nii edasi. Ma ei saa endale liiga kindlaid, parteiplatvormist sõltuvaid
piire seada, see oleks kooli juhtimise ja
arengu seisukohalt kahjulik.
Kui vahepeal tuli riigilt haridusuuendusi kui Vändrast saelaudu, siis praegu näib mulle, et hoog on raugenud.
Kas see on märk hariduselu stabiliseerumisest või just vastupidi esmase valuga sai välja antud käsulaudu, mille
täitmine pole koolidele /omavalitsustele
jõukohane ja nüüd on mõttekam oodata teemade vaibumist?
Tundub küll, et viimase põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse vastuvõtmisega
seotud või selle järellaines sündinud
algatustest mõnedki pole osutunud
kõlbulikeks. Näiteks on osa toonastest
ettekirjutustest vaikselt dokumentidest
kustutatud. Korraliku seaduskuuleka
koolina nägime omal ajal palju vaeva,
et kõiki ministeeriumi poolt tulnud ettekirjutusi täitaja meil see õnnestus. Mõni
„eliitkool“ samaga toime ei tulnud ja
nagu ajaproov näitab, säästsid nad sellega väärtuslikke töötunde. Olen nüüd
ära õppinud, et tark ei torma küllap
üksnes kabinetitarkusest sündinud eluvõõrad ettevõtmised hääbuvad. Paraku
on see kaasa toonud ka selle, et me ei
rutta ka pilootprojektides osalema, vaid
eelistame kõrvalt vaadata, kas asjal on
jumet. On tekkinud suurem ettevaatlikkus konkreetsest rahastusperioodist sõltuvate algatuste osas. Haridus on siiski
õnneks elusorganism, mis korraldab
ennast vajadusest ja praktikast lähtudes
ka ise.
Äsja saime teada, et PISA testi tulemuste põhjal pole Eesti õpilased mitte
üksnes heade oskuste ja teadmistega,
vaid ka üsna õnnelikud. Samuti ei
põe nad kontrolltööde eel ärevust. See
kummutab seni levinud müüdi ülekoormatusest ja koolistressist. Kuidas
hindate meie hariduselu üldpilti?

August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi direktor Jaak Israel.

–

–

–

–

Jutt tohutust ülekoormusest ja koolikiusamisest on suuresti vildaka käsitluse ja süvenematute tõlgenduste vili,
mida sotsiaalmeedia on võimendanud.
Jutt õpilaste suurest töömahust on alguse saanud eliitkoolidest, kus iseseisvad
ülesanded on palju põhjalikumad ja aeganõudvamad. Sealsed õpilased teevad
tõesti palju tööd, aga samas on see
nende teadlik valik ja investeering oma
karjääri. Üks Eesti keskmine tavakool
ei nõua oma õpilastelt kaugeltki samas
ulatuses pühendumist, kuid meedias
püstitatud teema tõttu hakkavad noored
ennast kergesti samastama, omamata võrdlust. Pole harv, kui kurdetakse
nii-öelda kontrolltööde hulga üle, kuid
kui süveneda, siis selgub, et õpilased
nimetavad kontrolltööks ka väikseid sõnadetöid või tunnikontrolle. Samuti ei
pöörata tähelepanu sellele, et mõneks
mahukamaks tööks, näiteks referaadiks
või esitluseks, on antud pikk tähtaeg.
Viimasel minutil ärgates võivad ülesanded muidugi kokku kuhjuda. Aja planeerimine on meie õpilastel sageli nõrk
koht. Kui laps vastab, et ta kaks tundi
õppis, siis sageli selgub lähemal uurimisel, et selle perioodi vältel tegeles ta
paralleelselt veel mitme asjaga.
Koolikiusamise alla on samuti hakatud liigitama igasuguseid väikseid
konflikte
lihtsalt on selgeks õpitud
üks moesõna, millega hetkeemotsiooni
ajel sildistatakse ka seda, kui keegi sind
tõukab. Muidugi ma ei taha öelda, et
koolikiusamise suhtes ei pea valvas olema, kuid tuleks eristada süstemaatilist
tegevust koolipoiste rüselemisest.
Kui ma võrdlen Eesti kooli nende Euroopa koolidega, mida olen külastanud,
siis esmalt jääb silma meie koolide hea
materiaalne baas. Siia on ikka tugevasti
panustatud alates õpikeskkonnast, infotehnoloogiast kuni tasuta koolitoiduni.
Kui ma nüüd omakorda võrdlen August Kitzbergi gümnaasiumit mõne teise samas suurusjärgus gümnaasiumiga,
siis võin samuti ilma valehäbitakinnitada, et me elame hästi. Olin hiljuti tunnistajaks, kuidas üks kool taotles omavalitsuselt ühe projektori soetamist, mis
muide jäigi hankimata. Meil on neid
29. Infotehnoloogiliste vahendite poolest saame paljudele silmad ette anda.
Hea meel on näha, et uue digikohvri
kasutamine tundides on mitme õpetaja
jaoks tavaks saanud.
Kas olete oma töös tunnetanud, et riigil on selge välja kujunenud haridusnägemus suund, mida tuleva kümne
aasta jooksul järgida ?
Kindlasti on üheks märksõnaks digipööre, milles näen häid võimalusi, kuid
mis meie inimeste elatustaseme juures pole lähitulevikus siiski täismahus
teostatav. Meie õpilased ei saa endale
lubada sarnaseid infotehnoloogilisi vahendeid nagu kava ette näeb. Mina toetan infotehnoloogia rakendamist koolitunnis, sest see on üks uue põlvkonna
kõnetamise ja neile omase õpikeskkonna loomise viise. Muidugi tuleb kõiges
olla mõõdukas, kuid on kindel, et nutisõltuvus ei saa kunagi algust koolist
–

–

selleks on digivahendite kasutamise
maht liiga normeeritud, eesmärgipärane ja läbimõeldud. Muidugi ei kao kuskile ka raamatud, õpetajad isiksusena ja
inimlik suhtlus.
Teine märksõna on muutunud õpikäsitlus, kuid mulle on jäänud pisut hämaraks, mida sellega silmas peetakse.
Üks nimetab muutunud õpikäsitluseks
üht, teine teist. Sisuliselt sarnaneb asi
sellele, kui viisteist aastat tagasi hakati rääkima ainekesksuse asendamisest
inimkesksusega ja integreeritud õppest.
See termin vajaks selgemat ühtsemat
lahti rääkimist enne, kui sellest saab
järjekordne õõnes fraas.
Samuti vajab läbivaatust hindamissüsteem. Kujundlik hindamine on hea ja
toimub tegelikult juba praegugi kõrvuti
numbrilisega, kuid üksnes sellele üle
minek pole mõeldav, kuna see nõuab
tohutult aega ja võib lõpuks suure infohulga tõttu muutuda segaseks. Eestlane
on ikka pigem arvude usku. Nii et viiepallisüsteem võiks jääda, kuid ma leian,
et kõik hinded ühest viieni tuleks lugeda
positiivseteks. See võimaldaks õpilasel
liikuda klassist klassi ja lõpetada kool
ka kahtedega sealt edasi vaatab juba
järgmine õppeasutus või tööandja, kas
ta on sellise hinnetelehega inimesest
huvitatud või mitte. Selline hindamine
suurendaks nii õpilase kui vanema oma-

line omada üldpilti Eesti haridusest.
Koolijuhid, kelle asutused valivad oma
õpilasteks parimatest parimad ja kes
varjatult rahastavad ennast lapsevanemate toel, ei saagi aduda olukorda, kus
tuleb tegelda kõigiga, sõltumata nende vaimsetest võimetest ja sotsiaalsest
taustast. Eliitkoolis toimivaid süsteeme
propageerides loovad nad väärkujutelmi
tavakooli lastevanemates ja õpilastes.
Nood hakkavad ihaldama samasugust tulemust, kuid pole valmis ega võimelised
sama palju omalt poolt panustama. Nad
isegi ei teadvusta, kuidas eliitkoolid on
oma tulemuseni jõudnud, sest seda poolt
ajakirjanduses ei presenteerita.
Veel ajab mu harja punaseks üks asi:
kui avatakse mõni uus, nii-öelda alternatiivse või muutunud õpikäsitlusega
kool, siis puhutakse asi meedias suureks. Kuulutatakse enneolematute uuenduste ja inimkesksuse etalonidena välja
võtteid ja metoodikaid, mis on paljude
koolide igapäevatöö osa, olgu selleks
siis õuesõpe või ainete lõimimine. Kõlavate siltide kleepimine tavalistele asjadele on meil levinud.
Millisena näete AKGd kümne aasta
pärast?
Valdade ühendamise järel jätkub lepingu kohaselt kõik neli aastat veel
vanaviisi. Sealt edasi tuleb küll hakata vaatama, mis saab, sest õpilaste arv
vastutust.
väheneb. Kindlasti osa koole kaob või
Kui hästi analüüsivad riiklikud ametmuutub nende kooliastmete hulk. Tõekonnad infot, mida nad koolidest näoliselt muutub gümnaasiumi pidamisaavad? Meenub sügisene tagasiside ne isegi suurele liitvallale varem või
eksamitulemuste kohta, kus võrreldi hiljem raskeks. Hoolimata koolitüübist,
võrreldamatut: valikeksami tulemusi mis meil siis on, näen ma ette hea kaaskohustusliku eksami omadega. Jutt aegse hariduse andmist uuele põlvkonkäib võõrkeelest, mille põhikooli lõpunale omases võtmes, heade tehniliste
eksamiks valivad selles aines tugevad vahenditega ja tugeva õpetajaskonna
õpilased, kuid mis on küpsuseksamina juhendamisel.
Küsitles
kohustuslik igale gümnasistile tema
Katrin Johanson
keelelisest andekusest sõltumata?
Eks siin ole sarnaseid juhtumeid olnud. Eelkõige analüüsitakse kooli tööd
tõesti eksamitulemuste põhjal, samas Kodu
kui teised näitajad jäävad tahaplaanile. Võtame kasvõi selle sama õpilaste Kui ma olin väike,
rahulolu. Hea näide on meie mullune tundus maailm lihtsam,
lend, kes sai riigieksamitel läbi aegade päike erksam
madalaima tulemuse see tähendab, et ja keerulisus veidram.
Eesti üldises pingereas jäi August KitzKui ma kasvasin,
bergi gümnaasium keskmikute gruppi, siis maailm muutus.
kuid oma kooli lendude võrdluses olid Selle keskpunktis polnud
enam mäng ja lõbu,
näitajad kehvad. Samas hindasid mullused lõpetajad rahulolu-uuringus meie vaid tasapisi hakkas
end tähtsustama muu.
õpikeskkonda, suhteid õpetajatega, traditsioone ja valikuvõimalusi väga kõrKuid ka siis veel
gelt, andes lendude seas parima hinnanpoleks osand aimata
gu. Sellistele väärtustele meil riiklikult ma sõna tähtsust „kodu“.
See tuli hiljem,
ja meedias palju tähelepanu ei pöörata.
Kui palju ringleb Eesti meedias väärkui veelgi aastaid
infot või vildakaid tõlgendusi, mis an- oli möödunud
navad meie haridusest nihkes pildi, ning kui see tuli,
luues eelarvamusi?
siis ka jäi.
Faktides eksimine jääb ehk hooleKui ma olin väiksem,
tusvigade tasandile, kuid keerulisem siis ei huvitanud mind
on ühiskonna hoiakute kujundamisega.
see koht, see maja,
Minu hinnangul on kuritegu lasta arvaneed tänavad ja teed.
musliidritena luua hariduselust kuvandit Need polnud rohkem,
eliitkoolide direktoritel. Muidugi on kui mängukohad lapsele.
nende artiklite hulgas tuumakaid sõnaElo-Ayla Piir
8.a klass
võtte, kuid laias laastus on neil keeru–

–

–
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Esimesed sõjajärgsed

KULTUURIKALENDER

(Sarja algus veebruaris 2004)

Tuhandete kinnipeetute ja Venemaale küüditatute korraga vabanemine 1950ndate keskpaigas tõi kaasa mitmeid probleeme. Kodumaale naasnud vajasid elu-, töö-ja õpikohti. Paljud
kooliealised lapsed valdasid eesti keelt halvasti või ei osanud
emakeeles üldse rääkida. Vabanenute seas oli muidugi ka
seiklejaid. Ühel 1955. aasta suvepäeval Hallistes tuli meie
poole võõras kehvades riietes mees, kes tutvustas end Juhan
Sillaotsana. Ta palus raha laenuks, et sõita rongiga Viljandisse ja edasi bussiga Tartusse ning teadis täpselt ka pileti hinda.
Ta tundus olevat haritud, valdas vene ja saksa keelt, oskas
isa viiulil lugusid mängida, rääkis elust sõjaeelses Tartus,
mida ka samast pärit ema teadis. Mehele sõiduraha andes ta
küll kahtles, et vaevalt laenu kunagi tagasi saab, kuid summa
polnud eriti suur. Paar päeva hiljem kuulsime, et sama mees
ostis Halliste kauplusest alkoholi, mida raudteejaamas jõi.
Tolle seiklejaga kohtusin veel mitmel korral. Ükskord Abjas
tädi Leena juures Kirsi tänaval, kus ta oli tädilt saanud lisaks
rahale ka süüa ja öömaja, teine kord Tartus raudteejaama
lähedal. Seal ta peatas mind sõnadega „räägime nüüd mehejuttu“ ning küsis jälle võlgu rongipileti raha sõiduks Elvasse.
Jutu jätkuks ta mainis, et on kunagise Tartu rõivakaupluse
omaniku Sillaotsa poeg. Aastaid hiljem juba Nuias olles kuulsin, et sama seikleja olnud ühe Nuia naisterahva elukaaslane.
Võib ette kujutada, kui palju lisatööd tõid taolised „rändurid“
miilitsale ning teistele kohalikele võimuorganitele.
1990ndatel ostsin Viljandi antikvariaadist Rootsis trükitud
Meinhard Leetmaa mälestuste raamatu. Autor kirjeldab seal
1944. aasta viimaseid lahinguid Eesti pinnal ning kuidas ta
taganevatest sakslastest maha jäi ja end vale nime all varjama asus. Mälestuste üks lõik hõlmab elu-olu Karksi-Nuias
1940ndate lõpus. Leetmaa oli leidnud elukoha Saksaveskil
ning saanud tööle Kasel asunud Kohaliku Tööstuse Kombinaadis. Raamatus on värvikas kirjeldus talupidajate koosolekust Sudistes, kus külatola pakkunud loodavale kolhoosile
naljakaid nimesid. Keegi kohalik naisterahvas aga tundnud
Leetmaa ära kui kunagise kõrge ohvitseri ning viimane pidi
kiiruga Karksi mailt lahkuma. Hruštšovi „sula“ saabudes õnnestus tal saada luba sõita Rootsi oma pere juurde. Raamat
peaks olema saadaval ka raamatukogudes.
Vahetult pärast sõda varjas end Karksi mail valenime kasutades Otto Tiefi valitsuse põllumajandusminister Kaarel
Liidak. Kahjuks ta haigestus ja suri. Tema põrm sängitati
Nuia Rahumäe kalmistule. „Organid“ said aga loost teada ja
arvati, et varjajaks oli EW peaminister Jüri Uluots, kes oma
1944. aasta alguse raadiokõnes kutsus mehi astuma vastu
idast sissetungijatele. Liidaku haud kaevati lahti, kuid veenduti, et surnu pole Uluots. Viimasel oli õnnestunud poolhaigena siiski Rootsi põgeneda, kus ta ka jaanuaris 1945 suri.
Taasiseseisvuse saabudes korraldati Liidaku kalmul mälestusteenistus, kus viibisid ka tema välismaal elavad omaksed
ja teised sugulased. Haud sai ka tähise õige nimega. Nõukogude võimu ajal teadsid seda vaid paar Nuia haigla töötajat,

KARKSI VALLA KULTUURIKESKUS

01.–31.05
18.00

Sinises saalis Enn Alliku isikunäituse avamine.
Näitus jääb avatuks kuni 31.05

P 07.05

09.00

E 08.05

18.00

Pühapäevane kohtumine. Linde aitab märgata ja määrata ornitoloog
Riho Kinks. Võta kaasa binokkel!
Karksi-Nuia muusikakooli õpilaste kevadkontsert

T 09.05

Austraalia filmifestival

15.00

18.00
R 12.05

18.00

P 14.05

12.00

K 17.05
K 24.05

18.00
17.00

19.00
01.–30.06
N 01.06

09.00

„Õpetaja Carey kontsert“. Pilet 3 / 4
„Kimalase lend“. Pilet 3 € / 5 €
Kevadkontsert. Ansamblid Estonian Voices ja Plutoonika. Pilet 12
Emadepäeva tähistamine
€

€

€/

10 €

August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilaste kevadkontsert

Lastefilm „Meistrimehed Pat ja Mat Suur film“. Pilet 3 / 2
Eesti film„Kallis õeke“. Pilet 4 € / 3 €
Näitused „Karksi-Nuia kunstistuudio retrospektiiv 20“ ja„Tänapäeva
Soome plakat“
€

–

€

Lastekaitsepäeva tähistamine

KARKSI KÜLAMAJA
L 06.05
K 17.05

10.00

Teeme Ära talgupäev. Päeva

11.00

Ootame aktiivset osavõttu!
Hooaja viimane eakate ennelõuna

lõpetame ühises lauas talgusuppi süües.

LILLI KÜLAMAJA
R 12.05

12.00

P 21.05

12.00

Riiete müük
„Minu vana, sinu uus“ kirbukas

Mais külamajas näitus „Karksi vald 25“

TUHALAANE KÜLAMAJA
Tartus Tamme linnaosas Soinaste tänava äärde ehitatav
teleantennimast on saavutanud poole kõrguse.
30. märts 1957. a.

nende hulgas doktor Leo Kirotar ja hiljem Siberisse küüditatud Salme Rausk.
Ühel suvepäeval, sõites jalgrattal Õisust kodu poole, nägin
Ülemõisa kohal paksu suitsuja leeke. Koolimaja kõrval põles
mitu hoonet, mis kuulusid endisele kooliõpetajale. Tuletõrjujad püüdsid küll tuld kustutada, aga maju ei suudetud päästa.
Räägiti, et põleng saanud alguse turbakuuri katust remontinud töömehe hooletust suitsetamisest.
Mida aeg edasi, seda vähem jäi mahti kodus toimetada. Eriti pingeline oli 1958. aasta suvi, mille esimene pool möödus
Pärnu lähedal Reiu sõjaväelaagris. Päeval toimusid maastikul
taktikaõppused, mõnikord öösiti pidi käima karauulis, st valvamas kasarmuid ja sõjaväekauplust, kaasas lahinguautomaat
AK-47 paukpadrunitega. Järgneval päeval pooluimasena õnnestus lähedal metsatukas sineli all veidi magada. Laagrile
järgnes kuu aega tootmispraktikat Tallinnas tehases Punane
RET, kus konveierilt tulid raadiovastuvõtjad „Estonia“, hulga lampide ja kõlaritega tugevas puitkastis, mis andis erilise
maheda heli. Pooljuhid, mikroskeemid japlastmassid polnud
veel masstootmisse jõudnud.
Ahto Jänes
järgneb

Liikumisharrastus ja sport käsikäes
Aprill on südamekuu ja kindlasti on
see sobiv aeg siseruumidest õue minna. Need, kes on harjunud igapäevaselt
liikuma ja regulaarselt tervisespordiga
tegelema, selleks erilist korraldust ei
oota. Nemad on õues vaatamata halvale ilmale. Nii on ikka näha kergliiklusteedel energilisel sammul kõndivaid
liikumisharrastajaid. Tänavapildist ei
ole kadunud Enna Vallase juhendatavad
kepikõndijad.
Südamekuul pöörati erilist tähelepanu suhkru ületarbimisele ja sooviti
teada meeste liikumisharrastusi. Karksi
vallas on naisi liikumisharrastajate seas
kordades enam, tervisespordi valdkonnas on seis võrdne. Kolmel päeval oli
kõikidel võimalus kergliiklusteedel oma
nimi kirja panna, mida 82 inimest tegigi. Igal aastal on maavalitsuse tervisetuba südamekuud toetanud reklaamplakatite ja väikese rahasummaga, mille vald loosib kinkekaartide näol välja.
Sellel aastal möödus kuu ilma kisa ja
kärata. Kergliiklusteel ennast kirja pannud liikumisharrastajate vahel loositud
kinkekaartide omanikud on Virve Saaremägi, Katariina Lumpre ja Eva Mägi.
Südamekuul lõid aktiivselt kaasa kool ja
lasteaed ning seal alles tehakse kokkuvõtteid.
Sportliku poole pealt alustan malest.
Gümnaasiumi aulas toimunud võistlus
tõestas, et Ion Mõndresku on endiselt
valla tugevaim maletaja. Teine koht
läks Suure-Jaani Hillar Kuhile, kolmas
oli Paul Põder, kellele järgnes Mati
Saks. Järgmist kohta jagasid omavahel
Eugen Jents ja Tõnis Kask. Samas selgitasid gümnaasiuminoored oma parimaid maletajaid.
Viljandimaa maanteejooksu võistlustel meeste 10 km sai teise koha Siim

II korruse fuajees näitus „Väärtuslik Lahemaa“

T 02.05

Kambek, seitsmes oli Romi Kruuse ja
üheksas Marco Kahu. Oma vanuseklassis said medali Annika ja Rety Artla,
Merili Tõnisson, Berit Kask, Carmen
Einstein ja Eneli Põder. Korraldajate
tänusõnad kuuluvad kohalikule politseile võistluste turvamise ja Viljandimaa
spordiliidule medalite eest.
Orienteerumise linnasprindis tuli rajale 30 võistlejat vallast ja kaugemalt.
Joosti äsja trükist tulnud uue kaardi
järgi. Rajameister oli Kersti Mardiste
koos abikaasaga. Karksi valla orienteerujatest said parima tulemuse kirja teiseks tulnud Kati Kuusk ja Eero Maling,
kolmandaks jäid oma vanuseklassis
Timo Metsaroos jaKarl Mattias Kuusk.
Samuti pandi pronksmedal kaela vallavanem Taimo Tugile. Järgmine orienteerumispäevak toimub 4. mail. Kõigil
kolmel eespool nimetatud võistlusel oli

suureks abiks sekretärina ametis olnud
Jaak Israel.
Jüripäeva tähistamist on aastaid korraldatud koostöös tublide kultuurikeskuse töötajatega, mis õnnestus sellelgi
aastal. Kitzbergi mäejooksus selgitati
parimaid 317,5 m pikkusel tõusul. Naiste kolm paremat olid Kairit Lillepeska,
Elise Pajo ja Helena Maling. Meeste
võit läks Eero Malingule, kellele järgnesid Margus Hanni ja Remy Raheste. Võitjad süütasid jüripäevatule ning
peale seda anti start kümnendale linnaorienteerumisele. Rändauhinna mõõga
sai aastaks ajaks enda kätte hoiule võistkond Mikatse ehk perekond Maling.
Tahaks loota, et maikuu ilm näitab
paremat nägu, sest siis on palju koolispordi võistlusi ning 18.–21. maini toimuvad Sakala mängud.
Leo Liiber

L 06.05

10.00

Teeme Ära talgupäev

N 11.05

12.00

L 13.05
L 27.05

12.00
15.00

Hooaja viimane Tupperware perenaiste tund
Emadepäevale pühendatud aktus

L 03.06

12.00

Kohviõhtu
Lastekaitsepäev

MURRI HÄÄRBER
L 06.05

10.00

Murri häärberis hoogtööpäev

KARKSI-NUIA LASTEAED
16.00
Tibude rühma kevadpidu
17.00
Oravate rühma kevadpidu
16.00
Piilude rühma kevadpidu
K 10.05
17.00
Mõmmide rühma kevadpidu
Kiisude rühma kevadpidu
N 11.05 16.00
17.00
Jänkude rühma kevadpidu
Kooliminejate liikumispäevViljandi staadionil
T 16.05 09.00
K 17.05
KIKi projekt „Päev talus“, Jänkude rühm Lilli loodusmajas
16.00
Mõmmide ja Oravate rühma lõpupidu
R 26.05

T 09.05

KARKSI-NUIA RAAMATUKOGU

Näitused
02.–31.05
02.–31.05

Reisile läbi ilukirjanduse

Salajased päevikud

Aprillikuu noored
Karksi-Nuia noortekeskuse kuu noored on Tarvo Teiss ja Henri Karg. Poisid
võtavad osa erinevatest üritustest ja igapäevategevustest noortekeskuses. Hiljuti
korraldasid nad eduka ja rahvarohke lauajalgpalliturniiri. Tarvo ja Henri on oma
tegemistes pühendunud, hoolsad ning eeskujuks paljudele teistele.
Kai Kotkas

Foto: Kaire Kannistu

Tarvo Teiss ja Henri Karg.

Tänuavaldus
Tavapäraselt süütasid mäejooksu võitjad Eero Maling ja Kairit Lillepeska ritule,jü misolin aorient rumisel maj ka s.

Tänan Karksi küla jaKarksi valda mulle osutatud tähelepanu ja au eest minunimelise pingi paigaldamisel! Südamlik tänu kõigile, kes mind sellel meeldejääval päeval
heade soovide ja lilledega üllatasid!
Helve Joon
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See viimane Jaanijooksu Jaanisimman

Igas õies on killuke päikest,
mis saatmas Su töid ja Su käike.
Igas õies on naeratus peidus,
igas õies me õnnesoov leidub.

Kui Jaanijooks joostud ja pööripäeva ettevalmistuste higi saunas maha pestud, siis
teeme seda jälle reedel, 23. juunil. Tuleme igast ilmakaarest ja Eestimaa otsast
kokku Karksi ordulinnusesse, et tähistada vääriliselt ja kombekohaselt suve tähtsamat rahvapäeva ehk jaanipäeva.
Järjekorras seitsmes Jaanisimman sammub taas hästi sissekäidud kahe ansambli/
artisti rada. Käesoleva aasta rahvapeo programmi kuulub kaks tuntud ja tunnustatud ansamblit, kes on tasemel, millest me latti kunagi madalamale ei lase. Sellises
formaadis toimub ettevõtmine viimast korda.
Juba viimased kaks aastat olen mõlgutanud loobumise mõtteid, kuid traditsioonide hoidmise pooldajana alati siiski edasi liikunud. Kahjuks on aastatega sündmuse
suurtoetajad erinevatel põhjustel karavanist maha jäänud. Viimaseks lahkujaks sai
sellel kevadel ettevõte A.Le Coq AS. Valitsuse alkoholiaktsiisi kiire ning järsk
tõstmine ja suhkrumaksu kehtestamine on neil silmuse tugevalt ümber kaela pingule tõmmanud. Sellele said nad vaid üheselt reageerida tuleb kiiresti kulud
(k.a reklaam/turundus) kardinaalselt minimaliseerida. Joogitootja loobumine andis
tugeva hoobi nii simmani piletihinnale kui ka Jaanijooksu eelarvele. Pilet on sellest tulenevalt eelmüügist 10 € ja kohapealt ostes 15 €. Korraldajad peavad nüüd
omadest vahenditest leidma viisi, kuidas soetada pooltuhat pudelit spordijooki ja
limonaadi. Nende loobumine oli minule viimaseks tõukeks otsustamaks ka ise otsad kokku tõmmata. Samas tulevikku vaadates see kõik ei olegi nii dramaatiline,
kui esmapilgul tundub. Uus formaat on paljulubav ja kindlasti noortele folkmuusikutele suurt väljakutset pakkuv. Püüan enda algatatu korralikult lõpule viia ja siis
teatepulga noortele võimalikult valutult edasi anda.
Tulles simmani juurde, siis päris ehedat simmanimuusikat tulevad esitama viis
karastunud merekaru, koondnimetusega Audru Jõelaevanduse Punt. Tõelist retrotolmu hakkab üles keerutama ja vägevat nostalgiatunnet looma „Tsaka-tsaka“,
„Vesi peale“, „Kolm(kümmend) aastat pidu“ üks ja ainus N-euro! Eelmüügi piletid müügil alates 1. juunist Karksi valla kultuurikeskuses.
Tänan südamest viimaseid simmani toetajaid: Karksi valla kultuurikeskus, Karksi vallahooldus, Ethel Disain OÜ. Eraldi esile tõstmist väärib Karksi vallavalitsus,
tänu kelle igakülgsele ja asendamatule toele suudame viimast korda Jaanijooksu
Jaanisimmani võidukalt finišisse tüürida!
Almar Kalam

Õnnitleme sünnipäeva puhul

–

KARKSI-NUIAS!
Kutsume vallarahvast oma
silmi kontrollima ja

prille ostma!
Ootame Teid
12.05.2017 alates kella 10.00
Karksi Valla Kultuurikeskuses
aadressil Viljandi mnt 1.
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 385 2603
või 5698 1972.
Silmakontroll maksab 10 eurot

ja on prillitellijale tasuta!
Teede rist Karksi-Nuias 1920ndatel aastatel. Fotol vasakule jääval majal on
ukse kohal silt Restoran, paremal olevas aga asub talurahva tarbeasjade kauplus.
Seesama koht oli August Kitzbergil seisnud silme ees kavandades näidendi „Kauk Jumalõ“ni gaid teg vuspaiku.Nimelt elanud sel smajksaupme sPärna

prototüüp

Jaan

Polli
Karksi
Karksi-Nuia

16. mai
18. mai
19. mai
22. mai
24. mai
27. mai
29. mai
30. mai
30. mai
31. mai

Maido Lepik
Leili-Amalie Kirik
Tiina Virit
Aino Vene
Elmi Loit
Juhan Pugal
Vilma Vallas
Jüri Õunapuu
Leida Kupits
Asta Veidenberg

Naaris.
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90
85
85
75
75
80

Karksi-Nuia
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Karksi-Nuia
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Morna
Sudiste
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Ainja
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Ainja
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Tänuavaldus armsale
kodukandi rahvale

Mellini Puhkekeskus pakub suvehooajaks tööd koristajale, sobilik ka koolivaheajal olevale õpilasele.
Tel 510 3938, info@mellini.ee.

Mälestame jäädavalt
lahkunuid ja avaldame

ProPrits pakub mobiilset sooda- ja liivapritsi teenust. Tuleme, kuhu vaja.
Pakume parimat lahendust parimate
hindadega! Tel 5837 5516.
Selline nägi koht välja 1960–70ndatel. Nüüd tegutses majas (vasakul) apteek
kuni 1984. aasta septembrini, mil valmis uus ehitis Kalda tänaval. Maja lam 8u0tnadi te lõpuo le.Sö kla jamaj tarvetkaupluse ho ne (paremal) lam utai

Saadaval laias valikus köögivilja- ja lilletaimi. Info tel 510 1491 või kohapeal
Lilli tee 12, Karksi-Nuia, Piiri talu.

aastal.

Fremailer OÜ Massaažisalongis Kalda
tn 6A pakutavad teenused on: Root-

si klassikaline-, laste-, lümfi-, kupu-,
mee-, tselluliidi, kombineeritud-, onsite toolimassaaž ja seljamassaaž liigeste manipulatsiooniga. Salongis kasutusel seljavenituspink ja TDP ravilamp.
Info telefonil 5559 4072, Malle.
Kutselise korstnapühkija teenus Mulgimaal. Küttekollete ja korstnate puhastamine, aktide väljastamine ja küttekollete remont. Henno Sarv, tel 511 2511,
mulgi. korstnapuhkija@gmail.

com.

Kohvik Heim otsib kokka ja ettekandjat. CV palun saata gerly.martman@
gmail.com.

Olen pea üle poole sajandi Karksi mail
Sudiste külas elanud. Sudiste on mu
kallis kodukant ning Toomesoo kunagine kool, nüüd talu.
Mu juubeliga koos haaras haigus
mind oma hõlma. Ma olen kõigile tänulik, kes mind meeles pidasid lillede,
kingituste, hea sõnaga telefoni kaudu,
kaunite kaartidega.
Suur-suur tänu kodukandi rahvale!
Mingu teil kõigil alati hästi!
Lugupidamisega
Irmgard-Karin Anderson

EELK Peetri
koguduse teated
7. mail kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud.
21. mail kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Järgneb kohvilaud.
Palume võtta ühendust õpetajaga (ristimine, leer, laulatus, matus, piht) tel 521
2518 või e-posti teel allan.praats@eelk.ee.

kaastunnet omastele
LEIDA LEPIK
15.07.1932–23.03.2017
Univere
EVE LUIK

28.01.1956–24.03.2017
Polli
DOMNIKA PELISAAR
09.01.1916–30.03.2017

Karksi-Nuia
MARJUNELLA TAHKER
06.10.1930–30.03.2017
Karksi-Nuia

ARNO VÄRAV
31.01.1933–01.04.2017
Allaste
SIRJE JÄRV

Foto: Margus Mõisavald

Foto aastast 2017. Kunagiste hoonete asemele on rajatud haljasalad. 1999. aasta
sügisel ehitatud bensiinijaama lähedale on ehitatud korralikult märgistatud ja hästi
funktsioneeriv ristmik.

Äriküla

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1) kinnistu Kermi,
registriosa nr 2682139, katastriüksuse
tunnus 60001:001:0014, asukoht Karksi
vald, Polli küla, pindala 3112 m². Vara
alghind on 4000 eurot, pakkumise esitamise tähtaeg 23. mai 2017 kell 11.00, 2)
korteriomandi, registriosa nr 3023039,
asukoht Karksi vald, Polli küla, Longi tee
9–5 (484/7077 mõttelist osa katastriüksusest 60001:001:0044). Eluruumi üldpind
on 48,4 m². Vara alghind on 1000 eurot,
pakkumise esitamise tähtaeg 23. mai 2017
kell 11.30. Vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele vastavad pakkumised esitada tähtajaks
Töökoja tee 1 // Õunahoidla, Polli küla,
Polli tootearenduskeskus, ruumi „Maheviljelus ja taimekaitse“. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite ning vara
kirjelduse saamiseks pöörduda kas Eesti
Maaülikooli kinnisvaraosakonda Tartus,
Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos,
Polli tootearenduskeskuses Pollis, Töökoja tee 1 // Õunahoidla, ruumi „Maheviljelus ja taimekaitse“, Heidi Kõss, või
e-posti aadressidel mare.klaos@emu.ee
või heidi.koss@emu.ee. Lisainfo tel 731
3375. Vara ülevaatuseks kohapeal tuleb
ülevaatuse aeg eelnevalt kokku leppida
telefonil 515 8608, Kalle Põrk.

Müüa toimiv Liia lillepood koos sisustuse jakaubaga Karksi-Nuias, Rahumäe
2A. Infot saab kohapeal.

1978.

85
89
85

28. märtsil sündis Triin ja Enori Saare perre tütar Susanna
29. märtsil sündis Maarika Meieri ja Taimo Tugi perre poeg Tero
6. aprillil sündis Marilin Kiisleri ja Vallo Kanguri perre poeg Janek

ja PRILLImÜÜK
Fotod: erakogu

Asta Ain
Anni Pilk
Leili-Linda Kuut
Helje Luhaste
Edme Pass
Aliide Vaarmets
Milvi Leheste
Liidi Mooses
Enno Rüüsak
Endel Luts

Õnnitleme väikseid vallakodanikke ja nende vanemaid

NÄgemISKONTROLL

Karksi vald läbi aja

2. mai
3. mai
3. mai
4. mai
8. mai
8. mai
13. mai
15. mai
15. mai
16. mai

Metsakeskusoee
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piirangu vööndis.
Tel; S61U 90ü

19.04.1955–16.04.2017

Karksi-Nuia
ELMO SILD
24.05.1930–17.04.2017
Karksi-Nuia

HELMI REINBACH
05.08.1934–19.04.2017
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.
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.
Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar. Trükk: AS Pajo.

