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Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul valda sündinud ja meie
seast lahkunute andmeid. Lehte lisatakse nende laste nimed,
kelle vanemad on vallale nime avaldamiseks andnud loa.
Toimetusel on õigus vajadusel tekstidele teha keelekorrektuuri.
Kõige uuemad uudised Tartu vallas toimuvast leiad Tartu
valla kodulehelt ning Tartu valla või Kuukirja Facebooki lehtedelt. Ära unusta alla laadida Tartu valla äppi! Äpi kaudu
saab vallale edastada oma mõtteid ja teavitada parandust
vajavatest objektidest.

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-post: kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 1. detsembrini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
 Oled huvitav ettevõte Tartu vallas või tead
inimest või tegu, mis vääriks kajastust? Saada
vihje Tartu valla Kuukirjale!

Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5200

Skanni QR-kood
Tartu valla äpi
allalaadimiseks!
PIIRISSAARE TEENINDUSPUNKTI RUUMIDE
KASUTAMINE

Lõplikult on valminud Piirissaare teeninduspunktis asuv
kogukonna köök, mis on nüüdsest avatud kasutamiseks
(sünnipäevad, peied ja muude ühisürituste läbiviimine)
kõikidele saare elanikele. Samuti on võimalus kasutada
teeninduspunktis asuvat duširuumi ning pesta ja
kuivatada pesu. Kindlasti pidada kinni kehtivatest
COVID-19 reeglitest. Ruumide broneerimiseks ja muudes
küsimustes pöörduda otse saarevahi poole, Toomas
Lindjär v: tel. 529 4630, e-post: toomas.lindjar v@
tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127 Tartumaa
Tel. 525 4948, e-post: tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 5302 6608, e-post: laeva@tartuvald.ee
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Vastuvõtt T kell 9–10, muul ajal kokkuleppel
e-post: toomas.lindjärv@tartuvald.ee,
piirissaare@tartuvald.ee, Tel. 529 4630
Tartu Vallavalitsuse ja teeninduspunktide
lahtiolekuajad:
E, K, N 08.00–16.30, T 8.00–18.00, R 8.00–15.00
Lõuna 12.00–12.30
Vastuvõtuajad: Tartu Vallavalitsus, Tabivere ja
Piirissaare teeninduspunktid:
T 8.00–12.00 ja 12.30–18.00, R 8.00–12.00
Laeva teeninduspunkt:
T 8.30–12.00
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Tartu Vallavolikogu esimesel istungil
valiti volikogu esimees ja aseesimees
Tekst ja foto: Estrit Aasma, Tartu valla kommunikatsioonispetsialist
Tartu Vallavolikogu kogunes 11.
novembril oma esimesele istungile
Jääaja Keskusesse.
Päevakorras oli kolm punkti, millest esimesega valis vallavolikogu salajase hääletuse teel välja vallavolikogu esimehe ning teisega valiti samuti
salajase hääletuse teel vallavolikogu
aseesimees. Kolmanda päevakorrapunkti raames kuulati ära Tartu Vallavalitsuse tagasiastumispalve.
Häälteenamusega valiti vallavolikogu esimeheks Vahur Poolak ja aseesimeheks Martin Pedak.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 24. novembril kell 16.00.

Istungi ülekannet on võimalik järgi
vaadata volikogude infosüsteemis
VOLIS.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid

Haldusreformijärgse Tartu Vallavolikogu teise koosseisu liikmed enne
uue vallavalitsuse moodustamist.
Tagareas vasakult Varmo Veski, Jarno Laur, Jaanus Robi, Alo Ainomäe,
Valeeri Rubeika, Aigar Lepp, Tõnu Kalja, Meelis Villems, Vahur Jurs, Priit
Kirss, Agu Laas, Andres Kuusik, Tarmo Raudsepp.
Esireas vasakult Külli Suvi, Helin Veetõusme, Karmen Kukk, Mareh
Kalda, Vahur Poolak, Martin Pedak, Veronika Täpsi, Marike Adamka, Laura
Tamme, Kert Kingo.
Fotolt puuduvad Janek Hoﬀmann ja Aivar Soop.

Tartu valla lumelükkamise piirkonnad 2021/2022
Info: Tartu Valla Kommunaal
Koostaja: Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Piirkondlikud talihooldajad lükkavad
lahti ka erateed hooneteni, kus elavad
rahvastikuregistrĳärgsed Tartu valla
kodanikud. Seoses sellega

Tartu valla lumelükkamise piirkonnad 2021/2022

Töid teostavad traktorid on kuni 4
meetrit kõrged ning sahad kuni 4
meetrit laiad. Arvestada, et puude oksad kaarduvad lume raskuse all tee kohal madalamale ning võivad takistada
lumetõrje teostamist.
Infot lumetööde korralduse kohta
leiab Tartu valla kodulehelt geoportaalist. Vali teemakaart „Lumelükkamine 2021/2022.“ Avaneb kaart Tartu
valla lumelükkamise piirkondadega.
Vali huvipakkuv piirkond. Piirkonna kohta avaneb infokast, mis näitab
vastavalt valikule kas piirkonna nime,
numbrit, hooldajat ja tema kontakte
või asutusüksuse infot. Infot saab kastis vahetada üleval paremal olevast
kolmnurgast.

Nr 4 Vedu. Hooldaja Metsamaa OÜ. Kontakt: Avo Oja, tel 513 4597, oja@hot.ee

Nr 1 Kõrveküla-Vahi, nr 2 Lähte, nr 12 Tabivere, nr 16 Äksi.
Hooldaja Tartu Valla Kommunaal.
Kontakt: Aigar Lepp, tel 5647 4475, kommunaal@tartuvald.ee

palume erateede omanikel sissepääsud üle vaadata ning tagada Nr 3 Kukulinna. Hooldaja Taivo Kingla FIE.
Kontakt: Taivo Kingla, tel 5647 7810, kingla@hot.ee
turvaline lumetõrje.

Nr 5 Tammistu-Möllatsi. Hooldaja Agrimajanduse OÜ.
Kontakt: Kalmer Loos, tel 5645 4971, kalmerloos@gmail.com
Nr 6 Maramaa. Hooldaja Tagavälja OÜ.
Kontakt: Tanel Läte, tel 525 1025, latetanel@gmail.com
Nr 7 Kärkna. Hooldaja Hillar Kald „Pärna talu“
Kontakt: Hillar Kald, tel 506 8690, hillar.kald@mail.ee
Nr 8 Metsanuka. Hooldaja Kolliotsa OÜ.
Kontakt: Tarmo Sild, tel 521 9247, kolliotsa@gmail.com
Nr 9 Vesneri. Hooldaja Forevi OÜ.
Kontakt: Vahur Puusta, tel 553 3981, vahur.puusta@gmail.com
Nr 11 Valmaotsa-Laeva, nr 10 Kärevere, nr 13 Koogi. Hooldaja TREV-2 Grupp
AS. Kontakt: Marten Miil, tel 554 8979, marten.miil@trev2.ee
Nr 14 Elistvere, nr 15 Maarja-Magdaleena. Hooldaja Lombinurga OÜ.
Kontakt: Mäidu Mets, tel 5800 3934 või 5670 2526, lombinurga@gmail.com
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Tartu valla kaasav eelarve 2022
Katrin Sisask, Tartu valla Kuukirja toimetaja
Tartu valla kaasavasse eelarvesse
2022 said kõik valla elanikud esitada
ideid kuni 31. oktoobrini 2021.
Oodatud olid elanike investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 20 000 eurot. Rajatav objekt
pidi olema avalikuks kasutamiseks
ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate
aastate eelarvetele.
Kaasava eelarvega soovib Tartu
vald viia valla eelarve toel ellu kodanikuinitsiatiivina sündinud mõtteid.
See osa vallaeelarvest koostatakse
kodanike ettepanekute ja rahvahääletuse alusel. Kaasava eelarve osa suurus 2022. aasta eelarve koostamisel on
30 000 eurot ja ühe idee maksimaalne
maksumus 20 000 eurot. Seega saab
ellu viidud vähemalt kaks enim hääli
saanud projekti.
2022. aasta kaasavasse eelarvesse
esitati 22 ideed. Komisjoni liikmed

vaatasid kõik ideed ükshaaval läbi ja
kontrollisid vastavust nõuetele. Hääletusele suunati 9 ideed.
Välja jäid ideed, mis ei vasta tingimustele, näiteks on maksumus rohkem kui 20 000 eurot, asukoht ei ole
sobiv jne. Osade edasi saanud ideede
puhul täpsustatakse näiteks asukohta
või muid detaile.
Tartu valla kaasava eelarve 2022
hääletamine toimub 4.–17. detsembrini 2021 elektroonilises keskkonnas
VOLIS, tuvastades ennast ID-kaardi
või mobiil-IDga. Valla kodulehel www.
tartuvald.ee on VOLIS-e link, mis suunab hääletama. Hääletada saab ka vallamajas ja teeninduspunktides 4.–17.
detsembrini. Igal hääletajal on 3 häält,
kuid samale ideele mitut häält anda ei
saa.
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased vallaelanikud, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu
vald. Kaasava eelarve hääletusel võit-

nud ideed viiakse ellu 2022. aastal ning
elluviimise korraldab vallavalitsus.
Eelmise kaasava eelarve hääletuse tulemusel võitis 2021. aastal 209
häält kogunud idee bussipeatuste
valgustamine päikesepatareil töötavate valgustitega Tartu vallas. Et
välja selgitada enim valgustamist vajavad bussipeatused, korraldas vallavalitsus rahvaküsitluse. Tänaseks on
bussipeatuste valgustite rajamiseks
sõlmitud töövõtuleping ja töödega on
alustatud. Peatused valmivad plaanide kohaselt selle aasta lõpus.
Eelmisel kaasava eelarve hääletusel
jäi teiseks 139 häälega Kõrveküla aleviku mänguväljaku uuendamist puudutav idee. Töid selleks alustati suve
lõpus ja mänguväljak on tänaseks valmis.
See, millised ideed saavad enim
hääli 2022. a kaasavas eelarves, selgub
detsembri keskpaigas. Jääme põnevusega ootama!

TARTU VALLA KAASAVA EELARVE 2022 RAHVAHÄÄLETUSELE SUUNATUD IDEED
IDEE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vasula puhkeala teerajad

eeldadatav
maksumus

9 999 €

ettepaneku
esitaja

asukoht

Tauri

Vasula

Kärkna lastemänguväljaku
uuendamine

20 000 €

Sirli Paistu

Kärkna

Laeva küla puhkeala

20 000 €

Veronika Täpsi

Laeva

Laeva ujumiskoha korrastamine

20 000 €

Asta Nõmmeots

Laeva

Maarja-Magdaleena kogukonna
virgestusala

20 000 €

Kristiina Raja

Maarja-Magdaleena

Mänguväljaku uuendamine Kubjaringi ja Hariduse tänava vahelisel alal

20 000 €

Ave Tõnissaar

Kõrveküla

Mart Toots

Tabivere

Pikniku- ja lõkkeplatside rajamine
Tabivere randa

7 000 €

Kaasaegne koerte mänguväljak

20 000 €

Karin
Schmidt-Raig

Maarja-Magdaleena

Äksi vabaõhu võimlemissaal

20 000 €

Tiina Tambaum
ja Anne Vaher

Äksi
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Foto on illustratiivne

1. VASULA PUHKEALA TEERAJAD

Emajõe jõeriik Vasula alevikus vajaks hädasti looklevate
jõekäärude vahele kergliiklusteid, kus saaks jalutuskäikude ajal nautida seda kaunist loodust.

Laeva järve ääres olev rannaala

4. LAEVA UJUMISKOHA KORRASTAMINE
Foto on illustratiivne

2. KÄRKNA LASTEMÄNGUVÄLJAKU
UUENDAMINE

Kärkna lastemänguväljak vajab uuendust, et see oleks mitmekesisem ja igas vanuses lastele kasutatav. Hetkel suuremad,
kui 5+ vanuses lapsed turnivad vaibakloppimis puul ehk turnikal ja puude otsas ning see ei ole turvaline. Vaja oleks just
selliseid ronimisatraktsioone ja näieks kiikesid, mis sobiks ka
vanematele lastele. Meie lapsed on väga elavad ja see annaks
neile paremad võimalused oma aega veeta.

Foto on illustratiivne

3. LAEVA KÜLA PUHKEALA

Suvel nägime, et noored ja nooremaealised 26+ kogunesid
õhtuti Laeva Kultuurimaja välilavale ja õuealale aega veetma.
Sellest tulenevalt teeme ettepaneku rajada kultuurimaja
taga ja kõrval asuvale õuealale mitmeotstarbelise
vabaajaveetmise koha. See poleks ainult lebotamise ala,
vaid suurepärane võimalus kõigil veeta sisukalt aega.
Seal võiks olla kiiged, võrkkiiged, mõnusad istumisalad
ja piknikulauad, mis looksid võimaluse veeta mõnusat
piknikku. Ka kultuuriüritustel oleks hea sinna oma asju
toetada ise samal ajal üritustest osa võttes. Paigaldada
võiks õuekeskkonda sobivad seltskonnamängud – male,
kabe vms. Kultuurimaja õueala looks suurepärased
võimalused oma atraktsioonidega kõigile – pikniku
pidamiseks, vaba aja veetmiseks, ühistegevuseks peredele
jne. Samas looksime ka keskkonna atraktiivsemate
õueürituste korraldamiseks.

Laeva järve ääres olev ujumiskoht tahaks põhjalikku korrastamist, mida ei ole siiani tehtud. See on Laeva külas
ainuke koht, kus elanikud saavad suve perioodil nautida
vee ja vabaaja mõnusid. Järveäärne kallas tuleks asendada uue ja värske liivaga. Kuna see on koht mida kasutavad
suve perioodil nii täiskasvanud kui ka lapsed, siis peaks
olema korrastustööd tehtud nii, et igal Laeva küla ja ka väljastpoolt tuleval inimesel oleks kena ja turvaline tulla Laeva jõe äärde. Kindlasti peaks olema paigaldatud WC mida
seal ei ole, kuigi teemat on arutatud. Kindlasti ei ole antud
kohas sobilik koerte ujutamine, sest seal ujuvad lapsed.
Seega võiks seal olla vastav keelusilt, mis ütleb, et lemmikloomad ei ole sinna oodatud. Kindlasti peaks korrapäraselt
puhastama Laeva jõge ning selle ümbruses olevat muruplatsi, mis kuulub vallale.

Foto on illustratiivne

5. MAARJA-MAGDALEENA KOGUKONNA
VIRGESTUSALA

Maarja-Magdaleena on arenev piirkond. Uuenev lasteaed
meelitab siia järjest enam noori peresid. Viimased piiranguterohked aastad on kogukonnas märgatavalt suurendanud huvi värskes õhus liikumise ja sportimise vastu. Tänapäeva kiire elutempo tõttu on vajalik, et vaba aja veetmise
võimalused oleksid kõigile tagatud kodukoha läheduses.
Maarja-Magdaleena Põhikooli staadionil on virgestusala
rajamiseks sobilik koht olemas, kuid puuduvad vajalikud
atraktsioonid ja valgustus.
Küla keskusest jalutuskäigu kaugusele staadionile viib
valgustatud kergliiklustee. Virgestusala ümbruses on võimalus mängida jalgpalli ja korvpalli ning tegeleda mitmete
teiste kergejõustiku aladega.
Aita virgestada Maarja-Magdaleena kogukonda!
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9. ÄKSI VABAÕHU
VÕIMLEMISSAAL

Kõneall olev uuendamist vajav mänguväljak Kõrvekülas

6. MÄNGUVÄLJAKU UUENDAMINE
KUBJARINGI JA HARIDUSE TÄNAVA
VAHELISEL ALAL

Kõrvekülas on palju peresid, kus kasvamas erinevas vanuses lapsed. Kohaliku elanikuna näen mänguplatsil sageli
viibimas emasid-isasid väikelastega ja ka kooliealisi endale
tegevust otsimas.
Eesmärk ja sihtgrupp: Uus turvaline ja mitmekülgne mängulinnak on lõbusaks aja veetmise kohaks pere pisematele,
ka suuremad saavad eakohastel atraktsioonidel oma osavust proovida. On tõeliselt rõõmustav, kui kodulähedane
õueala pakub meelepärast tegevust ning meelitab lapsi pikemalt õues aega veetma.

Äkslased, nii nagu kõik
teised Tartu sportliku valla elanikud, teavad, et iga
päev tuleb liikuda, võimelFotol Tõrva võimlemisala
da, venitada ja hoida lihased toonuses. Kõvad kõndĳad me juba oleme, aga lihtsalt
kõndimisest kõhulihas trimmi ei lähe. Rula- ja rulluisuparki ei malda ka enamus äkslasi oma jalga tõsta. Meil on
vaja kohta, kus saaks kõik lihasgrupid läbi võtta, tasakaalu
harjutada ning selgroo sirgeks tõmmata. Kuna Äksis on
teadaolevalt läbi aasta suurepärane võimlemisilm, on seda
kõike tore teha vabas õhus. Lisaks ei pea ilma kütma ja nii
saab võimelda täitsa tasuta. Vaja oleks ainult paar tuuletõkke seina trenažööride ja turnitorude ümber ja varikatus ei teeks ka paha.
Äksi vabaõhu võimlemissaal võiks välja näha nagu Tõrva
välivõimlemise ala (pildil), sest terviseteaduste lektor Saima Kuu Tallinna Ülikoolist ütleb, et just Tõrvas on võimalik võimelda nii, et see sobib kõikidele vanustele ja ükski
lihasgrupp ei jää puutumata. Äkslane tahab võimelda kuni
surmani!
Need Tartu valla elanikud, kellel pole kaasavas eelarves
toetamiseks oma tagaõue ideed, teie võiksite ka äkslaste
üllale plaanile oma hääle anda. Sest kui Äksi väljak õnnestub, siis saab seda paljundada igasse külasse.
Juba enne kaasava eelarve hääletust väljendasid osad äkslased ideele oma toetust ja andsid raamatukogus paberile
oma allkirja.

K
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Foto on illustratiivne

7. PIKNIKU - JA LÕKKEPLATSIDE RAJAMINE
TABIVERE RANDA

Ettepanek rajada avalikuks kasutamiseks lõkkekohad
Tabivere randa. Kaks katusealust aiamööbliga ja kaks katusega lõkkekohta, millel on ka grillimise rest. Väga hea
näitena võib tuua RMK lõkkeplatsid.

8. KAASAEGNE KOERTE
MÄNGUVÄLJAK

Projekti eesmärk on rajada
Maarja-Magdaleenasse kaasaegne koerte mänguväljak.
Eesmärk on koerte sotsialiseerimine, treenimine, uute
heade oskuste ja harjumuste
õppimine. Väljak oleks lemmikutele mängimiseks, vabalt ja
Foto on illustratiivne
ohutult jooksmiseks, treenimiseks, füüsiliste võimete parandamiseks nii lemmikutel
kui ka inimestel.
Väljak aitaks parandada inimeste ja loomade vahelisi kontakte, süvendaks loomaarmastust ja vastutustunnet.
Kuna Maarja-Magdaleenas on palju koeri, siis võiks väljak
asuda Maarja A ja O kaupluse vahetus läheduses. Treening- ja mänguväljaku rajamisega ei kaasneks ühegi puu
mahavõtmist. Ala võiks olla 20 x40 m ja aiaga piiratud. Seal
võiks olla erinevaid atraktsioone (10), istepink, prügikast.
Sihtrühmaks on kõik koerte omanikud, kes elavad Maarja-Magdaleenas ja selle läheduses ning soovivad, et nende
koerad saaksid sotsialiseeruda teiste liigikaaslastega ning
vabalt ringi joosta.

Tutvu esitatud ideedega ja
anna oma hääl parimale
ettepanekule
elektroonilises
keskkonnas VOLIS.

Hääletamine toimub

4.–17. detsembrini 2021
Igal hääletajal on kolm häält.
Samale ettepanekule mitut häält anda ei saa.
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Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist,
palun vaata oma andmed üle!
Liina Osila, Rahvaloenduse projektijuht
Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja eluruumide loendus. Kümme
aastat tagasi tuli loendaja koju ning
ühiselt märgiti muuhulgas üles nii
pereliikmete andmed kui ka eluruumide suurus, köögi ja vannitoa olemasolu jne.
Seekord saame suurema osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt
registritest ja küsitluse ankeet saab
olema kõigest lehekülg. Rahvaloenduse projektĳuht Liina Osila toob välja
kõige olulisema, mida loenduse kohta
praegu teadma peaks.
Loendus põhineb suures osas registriandmetel
E-riigile kohaselt korraldame loenduse suuresti registrite põhiselt. See
tähendab, et riik saab pea kogu vajamineva info erinevatest riiklikest
registritest. Näiteks rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, hariduse
infosüsteemist. Kokku on loenduse
jaoks kasutatavaid registreid ligi 30.
Lisaks registritest andmete kokku kogumisele toimub ka valikuuring, mille
lühikesele küsimustikule saavad vastata kõik Eesti inimesed.
Esimene käik on rahvastikuregistrisse
Loenduse ja registrite andmete kasutamise eelduseks on, et sealne info
oleks ajakohane ja usaldusväärne. Selleks ongi vaja iga Eesti elaniku panust.

Kutsume kõiki esimese sammuna
rahvastikuregistrist oma andmeid üle
vaatama ning ajakohastama andmeid
oma hariduse, rahvuse, elukoha ning
kontaktide kohta. Registris saab lisada elukohana ka mitu aadressi ehk kui
alalisi elukohti on mitu, siis tuleb valida üks neist peamiseks ning ülejäänud
aadressid saab esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste järgi tuleks uude
kohta kolides end kuni 14 päeva jooksul rahvastikuregistris registreerida
ja see kehtib ka rendikorterite puhul.
Andmete korrastamine on suur samm
eesootava e-loenduse õnnestumiseks.

on ühtne loendusmoment ehk konkreetne kokkulepitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogutakse olenemata
andmete esitamise ajast või viisist.
Eesti loendusmoment on sel korral
31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva seisuga ning
nii tekib niiöelda pilt meie rahvastiku,
perekondade ja eluruumide seisust
just sel ajahetkel. Nii toimides on andmed võrreldavad ka rahvusvaheliselt.
Kui perre sünnib laps 31.12.2021 kl
00.15 siis see laps seekordses rahvaloenduses ei kajastu.

E-küsimustik avaneb vastamiseks
28. detsembril
Valikuuringusse valitud 60 000
inimesele on küsitlusele vastamine
kohustuslik, kuid vastama on oodatud
kõik Eesti elanikud. Küsimustikus on
mõned küsimused keelte (sh emakeele) oskuse, rahvuse, murrete, religiooni, tervise ja rände kohta. Millegi üleliigse küsimiseks või juba registrites
olemasoleva kohta keegi inimesi tülitama ei hakka. Valikuuring on veebis
vastamiseks avatud vahemikus 28.
detsember 2021–15. jaanuar 2022. Julgustame kõiki seda täitma, iga vastus
läheb arvesse ja on väga oluline täpsete tulemuste saamiseks.

Ettevaatust kelmidega
Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepanelik, sest mitmetes riikides on rahvaloenduse tuules ka kelmid aktiviseerunud. Ka Eestis võivad pahatahtlike
eesmärkidega inimesed paraku rahvaloenduses näha võimalust inimeste kõnetamiseks. Seetõttu tuletame
meelde – rahvaloendaja ei küsi kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole,
krediit- või deebetkaardi numbreid,
palgainfot. Samuti ei nõuta küsitlemise eest tasu ega ka vastamata jätmise
eest ei trahvita. Igasugusest kahtlustest tuleks kindlasti politseile teada
anda.

Loendusmoment on aasta viimane
päev
Üks rahvaloenduse põhimõtteid

Lisainfot rahvaloenduse kohta saab
uurida kodulehelt www.rahvaloendus.ee ning küsida statistikaameti
telefonil 6259300.
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Tabivere harrastusteater
pääses riigifestivalile
Kalev Pärtelpoeg,
Tabivere Rahvamaja juhataja
Eesti harrastusteatrite riigifestivalile valiti 12 etendust üle
Eesti. Nende seas ka Tabivere harrastusteater E.H.K. etendusega „Õiekesed“ Autor Natalja Šor. Tõlkis, kohandas ja
lavastas Esta Sokk. Mängivad – Helgi Herman ja Esta Sokk.
Tegu on südamliku komöödiaga ühes vaatuses.
Harrastusteatrite riigifestival toimub 21.–23. jaanuaril
2022. a Türil. Sellel aastal tegid festivali programmi valiku
Ruth Grünthal (Eesti Harrastusteatrite Liit), Madis Kolk
(Teater.Muusika.Kino) ja Eliise Künnis, Anna Alamets,
Sebastian Talmar, Alissĳa E. Jevtjukova (TÜVKA lavastaja
tudengid).

Foto: Tabivere Rahvamaja arhiiv
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Antiikhõbe tähistas 15. aastapäeva
Ellen Pogost,
Seltsingu Antiikhõbe liige
Alustasime oma tegevust 20. oktoobril 2006. a Kõrveküla Põhikooli
juures raamatukogus Raamatusõprade Eakate Ühendusena (RSEÜ).
Meie innustajaks ja abistajaks oli
Tiina Kohver.
Algses nimekirjas oli meid 18, juhatuses Ellen Pogost, Tiina Kohver, Lembi Sokk ja Ants Viro. Mitmed alustajatest on lahkunud taevastele radadele,
osa ei saa enam tervislikel või muudel
põhjustel üritustest osa võtta ja on
asendunud oma vallast pärit uute inimestega. Praegu on meie nimekirjas
26 inimest, neist aktiivseid osalejaid ja
korraldamisel abistajaid on 16. Eakate
nimel olen mina ja seltsingu liige Merike Roosaar aeg-ajalt valla Kuukirjas
kirjeldanud meie tegemisi.
Oleme veidi eakamate (vanim meist
üle 80 aasta, enamus 70-80 aastased)
ja hõbedapäiste huviliste seltsing.
Huvitume kõigest, millest koosneb

elu ja ilu, ujume ja teeme vesivõimlemist, joonistame, luuletame ja vahel
tikime-koome. Vajadusel kurdame
üksteisele oma muresid ja leiame ka
lahendusi. Tervisel ja headel peresuhetel on tähtis koht meie vestluste ja
loengute teemades. Huvi pakuvad erinevad tervislike toitude retseptid ja
ühised maitsmised. Paljudele pakub
huvi roheviljelus, alternatiivmeditsiin, kristalliteraapia ja massaaž.
Seoses koroona piirangutega on aga
meiegi kohtumised jäänud harvemaks
ja saanud teistmoodi sisu. Ära on jäänud Kõrveküla lasteaia Päikeseratas
basseinis ujumine, kohtumisi oleme
korraldanud võimalusel õues, aga nii
saab see olla vaid soojal ilmal ja enamasti suvel. Nii oleme sügis-talvisel
ajal vaikselt oma kodudes tundes tihti suhtlemisvaegust ja üksildust. See
tekitab stressi ja vahel soodustab ka
krooniliste vaevuste ja haiguste teket.
Kohtumisteks saame kasutada endi-

selt lasteaia keldris olevaid ruume,
mida jagame sõbralikult Kõrveküla
maanaisteseltsi Miina liikmetega, aga
tihti ei anna viiruse laialdane levik
meile võimalust kokku tulla.
Õnneks oleme saanud vallalt kahel
viimasel tegevusaastal toetust, mille abil oleme külastanud Mäetaguse,
Kubja ja Tõrva tervise spasid. See on
toonud leevendust ära jäänud basseinikülastustele.
Lasteaia keldris olevas köögis kohtusime ka selle aasta 20. oktoobril,
et tähistada oma seltsingu 15. aastapäeva. Vaatamata raskele olukorrale
kavatseme jätkata oma tegevusi. Endiselt harime oma ilu ja hinge ning
omandame uusi teadmisi ja oskuseid.
Aastad on teinud meie tervisega oma
töö, seetõttu rõhume enam terviseloengutele ja -üritustele.
Püsime terved!

II Tartumaa loometalgutel arendasid ligi
90 inimest kohaliku elu edendavaid ideid
Kaidi Randpõld, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja
Kristi Vals, Võrumaa Arenduskeskus
Tartu Vallavalitsus ja Kõrveküla
Põhikooli pere võõrustasid oktoobrikuu alguses Tartumaa II loometalguid. Nüüd, novembri alguses,
kogunesid loometalgutel osalenud
meeskonnad taas, et rääkida kuidas
on kuu aega möödunud ja millised
on edasised plaanid. Korraldajad jagasid vebinaril tagasisidest saadud
infot.
Loometalgute tagasisides selgus, et
talgutele tuldi enamasti tuttava inimese kaudu, peamiselt sooviga rakendada enda teadmisi ja oskusi huvipakkuva teema arenduses, kaasa aidata
koduvalla idee arengule, jagada enda
ideed ja leida juurde uusi mõttekaaslasi või ajendas huvi loometalgute metoodika kohta, et kuidas ikkagi võõrastest inimestest moodustub toimiv
ja töökas meeskond.
Loometalgute formaadiga jäädi
rahule. Need, kes olid eelmisel aastal osalenud ühepäevastel talgutel,
tundsid seda vahet eriti selgelt. Oli

2021. a loometalgulised oktoobris Kõrveküla Põhikoolis
Foto: Timo Arbeiter

mitmeid, kes ikka imestasid, et mida
me kaks pikka päeva siin teeme, kuid
nagu talgute ajal kohapeal, nii ka tagasisides selgus, et ajast jäi kõvasti puudu.
Kõige olulisem roll on talgutel alati
mentoritel, nemad aitavad leida õige

teeotsa, mida mööda ideed edasi arendada. Talgulised hindasid kõrgelt nende panust, toodi välja, et nad innustasid ja ka irriteerisid, julgustasid ideed
vaatama suuremalt ning nõudsid olukorra analüüsimist mitmest erinevast
aspektist, samuti tuli mõelda varup-
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laanide B, C ja D peale. „Nad andsid
meile õnge ja meie meeskond õngitses
erinevaid ideid,“ kommenteeris üks
osaline.
Talgute formaati kuuluvad töölehed, mida tuli järgemööda täita, toodi välja, et nende põhjal oli hea mõtet
seada ning töölehtede vahel edasi-tagasi liikudes mõtet analüüsida.
Osalejad tõdesid üllatusega, et võõrastest inimestest, kes asusid üheskoos mõttetööle, kujunes nende kahe
päeva jooksul hea sõpruskond ning
nüüd suheldakse igapäevaselt.
Kõik meeskonnad on enda idee
arendamisega kuu aja jooksul edasi
tegelenud, kes vähem, kes suuremas
mahus. Juba varsti saab kuulda tegevustest, kuhu oodatakse osalejaid
ning teada on, et emakeelepäeva paiku hakkavad toimuma mitmed sündmused.
Õ-õhinat, nagu ütles Õ-keskuse ehk
kirja- ja keelemehe Äksi Andrease kiriku pastori Otto Wilhelm Masingu
muuseumi rajamise eestvedaja Aune
Sepp, oli tunda ja näha kõikide meeskondade lugudes.
Ülevaade Tartumaa II loometalgute
tulemustest
Loometalgud põhinevad Võrumaa
Arenduskeskuses väljatöötatud Vunki mano! metoodikal, mis on mõtteviis, mille abil saab igaüks käivitada
muutuseid, mida ühiselt ellu viia. See
on üks võimalus, kuidas arendada ja
võimestada kogukondasid ning luua
koostöö- ja kokkupuutepunktid inimese, kogukonna ja riigi vahel.
Nii tegelesid üheksa meeskonda kahel päeval sotsiaalselt innovatsiooni
kandvate ideed arendusega. Sotsiaalse innovatsiooni all mõeldakse loomingulisi ning uusi väärtusi loovaid
lahendusi ühiskondlikele probleemi-

dele, millel on pikaajaline mõju ja mis
tõstavad inimeste heaolu. Sotsiaalne
innovatsioon on uued ideed, tooted,
teenused ja mudelid, mis ühelt poolt
vastavad ühiskondlikele vajadustele
(ja teevad seda tõhusamalt kui alternatiivne lahendus) ning loovad uusi
sotsiaalseid suhteid ja koostööd.
„Kas kino saab“, küsis II Tartumaa
loometalgutel inkubatsiooni auhinda
üle andes Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg ja peaauhinda üle andes ütles
Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts, et kino peab saama!
Peaauhind 3000 eurot ja loomemajanduskeskuse üheaastane inkubatsioonipakett anti üle meeskonnale
„Kriimani kinomõis“. Kastre vallast
pärit meeskond mõistab, et kultuuri
kaudu saab mõjutada palju laiemate
probleemide lahendamist ühiskonnas.
Tartumaa Arendusseltsi toetus
1000 eurot idee elluviimiseks läks
meeskonnale, mis tegeleb vaimse kultuuripärandi nähtavamaks tegemisega. SA Tartumaa Turismi auhind
annab hoogu juurde Õ-tiimile ehk
O. W. Masingu pärandi jäädvustajatele. Naiskond Väekad Naised pälvisid
Tartu Ärinõuandla ja ka Tartumaa
Omavalitsuste Liidu heaoluauhinna.
Rohetiiger võimestab naiskonda, mis
hakkab ellu viima algatust „Kultuurikodaniku Akadeemia“ programm.
Eesti Rahvakultuuri Keskus jõustab
ideed „Ajapaik“.
Hea lugeja, kui tajusid, et soovid
mõne meeskonna tegemistega liituda,
siis palun võta ühendust kaidi.randpold@tartumaa.ee. Loometalguliste tegemistega saad kursis olla ka Facebooki
avalikus grupis #tartumaine ideede kiirendi Tartumaa loometalgud.

Mida andsid sulle Loometalgud?
Vastab Aune Sepp Õ-tiimist, kes esitas O. W. Masingu muuseumi idee
Loometalgutele.
Oli hea mõte minna Tartumaa Loometalgutele ideega rajada Äksi pastoraati O. W. Masingu muuseum. Saime
meeskonnaga väärtuslikku infot ning
hoogsa tõuke projektiga alustamiseks.
Oma meekonnaga: Esa Luukkala,
Katrin Sisask, Rasmus Karja, Kalev
Pärtelpoeg ning mina, asutasime MTÜ
Otto Wilhelm Masingu selts ning kõik
huvilised on oodatud meiega liituma.
Ühendust meiega saab e-posti aadressil o.w.masing@äksi.ee. Oleme paika
pannud lähemate aastate tegevusplaani. Seal on üritusi nii lastele kui ka
täiskasvanuile Äksi Pastoraadis ja kirikupargis. Paralleelselt tegeleme ajaloo
uurimisega ning vastavate spetsialistide otsimisega, kellega koos paari aasta
pärast esimest muuseumi eksponaati
avada. Kuna tänasele kaunile eesti keelele on nii kirjasõnas kui ka häälekõlas
suuresti aluse pannud Otto Wilhelm
Masing, siis kuulutame uue aasta alguses välja Õ-konkursi, millele ootame
omaloomingulisi kirjatükke nii lastelt
kui ka täiskasvanuilt.
Otto Wilhelm Masing elas Äksis
oma elu viimased 17 aastat, töötas kohaliku kiriku õpetajana ning Tartumaa praostkonna praostina. Ta tegeles
ka aktiivselt esimeste ajakirjanduslike väljaannetega, eesti keeleuuendajana ning andis välja esimesed eestikeelsed Aabitsad. Samuti töötas Otto
Wilhelm välja lastele omanimelise
lugemaõpetamise meetodi.
Soovime, et kultuurilooliselt ja
ajalooliselt rikas Äksi kirikuküla nii
enda kogukonnale kui ka külalistele
tulevikus taas suuremat huvi pakuks
ning Otto Wilhelm Masingu elu ja tööd
vääriliselt eksponeeriks.

Raamatuklubi Tolstõi Toi sai aastaseks
Kaja Randviir,
Raamatuklubi Tolstõi Toi liige
Selles, et sündis meie raamatuklubi
Tolstõi Toi, oli omajagu „süüd“ eelmise sügise koroonalainel, kus sai
rohkem kodus toimetatud ja õhtune
kinoseanss tuli toanurgast kergelt
kätte.
Vaadates ﬁlmi ühest Teise Maailmasõjaaegsest raamatuklubist (nimi oli
sellel klubil kusjuures „Kartulikoorepirukas“), tekkis mõte – oo, väga lahe,
meil võiks ka sõpradega midagi sellist
olla. Film jäi nagu kummitama ja ühel

päeval sõbranna Tiinaga filmist ja
sellega seonduvast muljeid vahetades
tuligi kaalumisele midagi sellist ette
võtta.
Seega, tehtud-mõeldud – sõpruskonnas sai välja käidud idee luua raamatuklubi. Viirustel on viimasel ajal
olnud kasvamiseks soodne pinnas ja
lugemispisikuga nakatunud huvilised
said esimest korda kokku eelmise aasta 7. novembril Järveotsa talus. Paika
loksutati seltsingu põhikiri, „ajurün-

nati“ klubile nimi ja loositi raamatuvalimise järjekord. Kõik muidugi egiidi
all „toit olgu maitsev ja rikkalik” (nagu
põhikirjas ära märgitud). Sai kokku
lepitud, et raamatut saab valida kordamööda ja „mis kellegi poolt on valitud, seda ärgu kahtluse alla seadku
teine mitte” – see tuleb kõigil klubilistel teatud ajaperioodi jooksul (enamasti 5 nädalat) läbi lugeda.
Esimese raamatu sai loosi tahtel valida Katrin. Selleks oli Indrek Hargla
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„Vabaduse kõrgeim määr”, mida kuu
aja pärast analüüsides teatas Aide, et
temale on sellised raamatud vastunäidustatud ja kui vaja, saab ta selle kohta tuua ka arstitõendi. Tihti selgubki
protsessi käigus, et esitame väljakutse iseendale – tuleb ju läbida ka need
raamatud, mida harilikult ei oleks
ise lugema hakanud. Püüamegi siis
mugavustsoonist välja tulla ja ajatada
oma lugeja-tippvorm järgmiseks raamatukohtumiseks.
Kokkusaamised peale raamatute
lugemist on toimunud väga erinevates
kohtades (paiga määrab see, kes valib
raamatu). Kõik võtavad süüa-juua kaasa ja operatsioon „Raamat” võib alata.
Tiina valitud raamatu „Dorian Gray
portree” koosolemine toimus skulptuuriretkena, kuna Tartus on ka raamatu autori Oscar Wilde`i kuju. Kõndisime mööda Tartu postamente ja
hindasime kokku 22 skulptuuri, milledest kõige siiram tundus Pronkssiga.
Järgnevad kuud olid õues olemiseks
natuke külmad ja toas koos olemiseks
oli liikvel liiga palju viiruseid. Kogunemine tehti Zoomis ja Ave poolt valitud
Jostein Gaarderi „Apelsinitüdruk”
tõi meie Zoomi-kogunemisele ohtralt
emotsioone, värvi, maitset ja vitamiine, mida igaüks doseeris oma arvutiekraani taga vastavalt oma parimale
äranägemisele.
Mina valisin 2 raamatut: Jaan Krossi „Taevakivi” ja „O. W. Masingu kirjad
J. H. Rosenplänterile”. Saime teada, et
härra Masing oli väga suur eesti keele
ja meele austaja ning kirjakeele, ilukirjanduse ja ajakirjanduse arendaja.
Tema tõi eesti keelde tähe „Õ” ja püüdis juurutada mitmeid uudissõnu,
nagu näiteks: komestebiilia, potabiilia, viidervomm ja trikiminne, mis
lahtiseletatult on vastavalt söödav,
joodav, õlu ja massaaž. Ta oli aga veidi
pahane oma elukoha üle Äksis suure
tee ääres, kuna ta pidi selle tõttu „..tegelema permanentselt külaliste majutamisega..”.
Anita valitud Orson Scott Cardi
„Enderi mängu” arutamise õhtul läks
analüüs välja kuni kaitseväes lubatud
juuksepikkusteni. Uurisime kohe tuttavalt meesnoorsoolt, kuidas asi tegelikult on. Noorsugu oli teemas pädev
ja saimegi vastuse – pikk siil ei seisa
ju püsti. Helbe sõitis Jõgevalt kohale
rongiga ja tagasi väntas rattaga täielikus tormis ja paduvihmas. Müts maha
selliste lugejate ees.
Tove Janssoni „Muumitrolli“ pikniku pidasime Saadjärvel parve peal.
Kuna Aide valitud raamatu pealkirjaks oli „Muumipapa ja meri”, siis so-
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Raamatuklubi liikmed arutamas Tove Janssoni raamatut „Muumipapa ja meri“
Foto: Raamatuklubi Tolstõi Toi erakogu

bis selline paik ideaalselt. Tekkis küsimusi väikese My õdede arvu suhtes
ja üleüldse – kes on kellega sugulane
ning miks Muumimammal ei õnnestunud ennast kehtestada.
Hilissuvine seiklus ümber Saare
järve ning järgnev piknik sai teoks
tänu Helbe laste soovitatud Jonathan Auxieri raamatule „Osav Peter ja
tema Fantastilised silmad”. Tublimad
sukeldusid koos oma silmadega järve
ning menüüs olid sel puhul ka vutimunadest tehtud kolme värvi silmamunad.
Raamatu mahu panime põhikirja
sõnadega „Raamat ei tohi paks olla”
ja arvan, et meil on õnnestunud leida
kesktee- kõige paksem raamat on olnud tüsedusele kalduv 444 lk. Søren
Sveistrupi krimka „Kastanimunamees”, mille valis Maarja. Kokkusaamine Saadjärve ääres langes nagu tellitult kokku kastanite valmimise ajaga,
nii et laual oli muude söökide seas ka
kuhi kastanimune. Samal üritusel tähistas Aune oma pedagoogitööst välja astumise ja raamatuklubisse sisse
astumise tähtpäeva – soovisime talle
palju häid mõtteid ja teravaid silmi
raamatute valimisel ja lugemisel.
Oleme lugenud selle aasta jooksul
klubi vormis 9 raamatut ja nüüdseks
on loetud arvatavasti 11, sest ka Kaili
otsustas meile lugeda anda 2 raamatut
– Karel Čapeki „Aedniku aasta” ning
Inna Gensi „Kodud ja kujutelmad”.
Kus see kohtumine aset leiab, pole selle teksti kirjutamise ajal veel teada.
Otse loomulikult tuleb meil rinda
pista ka mõne probleemiga, näiteks
sellega, kust vajalik raamat üldse leida. Raamatute hankimine on täiesti

omaette protsess, sest raamatukogudes on selliseid vähem laenutatavaid
raamatuid sageli 1, harvem 2. Seega on
võimalikud variandid: vaadata ringi
koduses raamatuvarus või teha ring
peale maakonnale või püüda tellida
suurem kogus kohalikku raamatukokku või leppida kokku mõne klubilisega, et ta püüaks saadud raamatu
kiiresti läbi lugeda ja sulle edasi anda
või püüda osta antikvariaadist/poest
või raamatuvahetuse portaalist. Katse-eksituse meetodil järele proovitud
– mõned toimivad, mõned mitte nii
väga.
Iga raamatu kohta oleme teinud ka
väikese viktoriini nii paljude küsimustega, kui kellelgi mõttesse on tulnud ja igast korrast jääb klubi päevikusse mitu lehte kroonikat.
Üks põnev hange oli mul viimaste
raamatutega, mida oli antud hetkel
mõlemat koos vaid Elvas. Veeretasin
siis ennast autoga Elvasse ja küsisin
raamatukoguhoidjalt teoseid. Vastuseks sain: „Aa, kas Äksi raamatuklubi, jah..?”. Võite arvata, milline üllatus
see oli...Elame ju ekraanide-suhtlusvõrgustike jne. ajastul ja ju siis kusagilt olid meie raamatuklubi toimetamised juba silma jäänud ka kaugemal.
7. novembril sai meie „Tolstõi Toi”
juba aastaseks, viskame luti nurka
ja teeme piduliku aastapäevaürituse
kõigi tulede ja viledega.
Kõik, kes lugemispisikuga nakatunud, teavad, et selle viiruse vastu ei ole
õnneks veel loodud toimivat vaktsiini.
Seda saab ravida ainult rohke ja veel
rohkema lugemisega.
Siit ka üleskutse – igasse kogukonda
kasvõi mitu raamatuklubi!
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35 aastat Äksi Raamatukogu
Anita Priks,
Äksi Raamatukogu direktor
Maailm me ümber on pidevas
muutumises...
Äksi Raamatukogu 35 tegevusaasta jooksul
Anita Priks tordiga
on kunagisest
maiustamas
leivaisast „AvanFoto: Katrin Sisask
gardi” kolhoosist saanud Tartu vald. Raamatukogu
on kolinud kolhoosi kontorist Saadjärve kaldal asuvasse sauna, millest
nüüdseks on saanud hoopis Saadjärve
Looduskeskus. Raamatukogu kõrval
seisnud katlamaja kohal laiub Äksi Kivipark ning Äksi spordihoone asemel
kõrgub uhke Jääaja Keskus...
Uutele töökohtadele on suundunud
kauaaegsed kaasteelised, nende asemele aga tulnud teised. Igavikuradadele on lahkunud pikaajalised ning
armsad lugejad, kuid raamatukogu
kasutajaiks astuvad siiakanti kolinud
uustulnukad, kellest paljudest saavad
ajapikku vanad olĳad.
Aastakümnete jooksul on korraldatud sadu üritusi ning ettevõtmisi.
Mitmed üritused ammendavad ennast ajapikku, kuid alati tuleb asemele
midagi uut ning toredat, on põnevaid
ideid ja lennukaid mõtteid...
Raamatukogu algaastatel toimus
rohkesti lasteõhtuid, ekskursioone, jaani- ning jõuluõhtuid, teatri- ja
kino ühiskülastusi, spordilahinguid
„Vanemuise” teatrirahva ja kohalike
põllumeeste vahel. Lastele toimusid
Klubikool ja näitering. Äksis sai kunagi alguse ülevallaline konkurss Raamatumissi leidmiseks ning koos Vedu
Raamatukoguga pandi alus tänaseni
toimuvatele Tartumaa lasteraamatupäevadele.
Ajapikku tulid mitmete ürituste
asemele külapäevad ja laste koolisaatmispeod, küla koristustalgud ja
tähtpäevakontserdid, seejärel soomepoistega seotud üritused, Saadjärve
päevad, looduse- ja reisimuljeõhtud,
Äksi Huvikoja kohtumis- ning kirjandusõhtud, erinevad näitused ja muuseumiööd, käsitöölaadad ning õpitoad.
Käsikäes raamatukoguga on alati tegutsenud Äksi Segakoor. Kunagi
sportliku tegevusena alanud naiste
body shapingu on tänaseks asendanud tervisevõimlemine. Äksi Raamatukogu lugejatest on alguse saanud

raamatuklubi „Tolstõi Toi”. Mitmete
ettevõtmiste raames tehakse edukalt
koostööd Soomepoiste Pärimusühingu, Jääaja Keskuse ja MTÜ-ga Äksi aleviku kogukond.
Äksi Hobikojas on aastate jooksul
tutvust tehtud paljude käsitööliikidega. Erilisteks lemmikuteks kujunesid
klaasimaal ning klaasisulatus, salvrätitehnika, polümeersavist ehted,
seepide valmistamine, küünalde kaunistamine, viltimine ja kohvrite kaunistamine. Viimastel aastatel tegutsetakse innukalt keraamika vallas, sest
eks ole savi voolimine ju nii mõnusasti
pingeid maandav tegevus! Erinevaid
käsitööoskusi omandama on alati teretulnud kõik uued huvilised!
Nii on elu Äksi Raamatukogus olnud aastakümneid – aastad mööduvad, tuuled pöörduvad, raamat see
alati jääb! Kuid kas ikka jääb?
Viimaste aegade jooksul on Eestimaa raamatukogutöötajate hinge
hakanud vaevama kahtlused, sest
aasta-aastalt jääb vähemaks inimesi,
kes pere ja töö kõrvalt võtavad aega ka
lugemiseks. Eriti vähe on aga neid lapsi, kes üldse vabatahtlikult raamatuid
lugeda viitsivad. Kui aga pole lugejate
järelkasvu – siis pole tulevikku ka raamatukogudel.
Kahju on mõelda, et tänapäeva lapsed ei tea midagi maailmakirjanduse
kullafondist. Nad ei tea, mida hüüavad
kevadeti üksteisele põhja poole rändavad haneparved, mida hõikas nõupidamiskaljult oma karjale Seeonee
huntide juht Akela, mida nägid kullaotsijad esimest korda Raevuka Oja
orgu jõudes, mis värvi oli D´Artagnani
hobune või millise värsi kirjutas Gemmale enne surma Kiin...
Enam ei too lugemine lugejate silme ette liikuvaid pilte – raamatulehtedel olevad sõnad on tühjad, puudub
oma lemmiktegelastele kaasaelamine. Noored on veendunud, et nad on
interneti kaudu ühenduses kogu maailmaga, kuid tegelikult on nende üha
kiirenev maailm aina pealiskaudsem
ja ahtam.
Kuhu suundub maailm ja Äksi Raamatukogu järgmise 35 aasta jooksul?
Tulevik on meie kätes…
Pikkadeks ja pimedateks talveõhtuteks soovitan Hiina tuntuima ulmekirjaniku Liu Cixini triloogiat
„Mälestusi Maa minevikust“, millest seni on eesti keeles saadaval

kaks osa – „Kolme keha probleem“ ja
„Pime mets“.
Maailmas tunnustatud kirjanik Liu
Cixin seob mitmeid auhindu võitnud
triloogias osavalt ühtseks tervikuks
kokku Hiina ajaloo, teaduse, sotsioloogia ja ulme. Tegemist on hariva, huvitava ning väga põneva teosega, mis paneb mõtlema tõsistel ja päevakohastel
teemadel.
Triloogia 1. osas saadetakse Maalt
kosmosesse raadiosignaal maavälise eluga kontakti saamiseks. Signaal
jõuab ka Trisolarise planeedi väljasuremisohus tsivilisatsioonini, kes
alustab kohe ettevalmistusi Maa koloniseerimiseks. Samal ajal tekib Maal
kaks koolkonda: ühed usuvad, et tulnukate saabumine muudab maapealse elu paremaks, ning teised arvavad,
et peatselt saabuvad võõrad tähendavad inimkonna hukku.
Osa teose tegevusest leiab aset Hiina kultuurirevolutsiooni ajal ja teine
osa olevikus. Raamatul on kaks peategelast: insener Ye Wenjie töötab
salajases sõjaväebaasis 1970ndatel,
nanotehnoloog Wang Miao teenib leiba tänapäeva Hiinas. Wang Miao lugu
kulgeb olevikus ja kronoloogiliselt, Ye
Wenjie lugu tuleb lugejani aga kildude
kaupa.
Trisolaarlased on tulekul, ent nende kohalejõudmine võtab aega sajandeid.
Eriti huvitavad on kirjeldused,
kuidas toimib kolme keha probleem.
Nimelt on Trisolaarlaste tähesüsteemis kolm päikest, mis muudavad elu
planeedil kaootiliseks ja väljakannatamatuks – kord on liiga kuiv ja palav,
siis jäiselt külm, aastaajad vahetuvad
silmaga nähtavalt ja ette hoiatamata,
vaheldub ka aastate pikkus... Tsivilisatsiooni säilimiseks on vaja leida uus
elupaik – Maal aga on ideaalsed tingimused.
Kaunis keel ning piiramatu fantaasia muudavad lugemise tõeliselt nauditavaks ning sunnivad innukalt ootama triloogia viimase osa ilmumist.
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Tartu vallas avati esimene
raamatute laenutuskapp
Teksti koostas: Katrin Sisask
Info: www.tartuvald.ee/raamatute-laenutuskapp
27. oktoobril avati pidulikult esimene Tartu valla raamatute laenutuskapp Kõrvekülas.
Pakiautomaadi põhimõttel 24/7
töötav Kõrveküla Raamatukogu raamatukapp asub Kooli ja Vasula tee
ristmiku kõnnitee ääres.
Teavikuid (raamatuid/ajakirju) saavad tellida Kõrveküla raamatukogus
lugejaks registreerunud kasutajad.
Lugejaks saab registreeruda nii raamatukogus kui ka internetis: https://
lugeja.ee.
Korraga saab tellida kuni viis teavikut, mida on võimalik kätte saada
ööpäevaringselt raamatute laenutuskapist. Tagastatavaid teavikuid raamatukappi panna ei tohi! Raamatute
tagastamiseks saab kasutada raamatukogu ukse kõrval olevat raamatute
tagastuskappi. Teenus on lugejale tasuta.
Enne tellimist
Vaadake e-kataloogist URRAM, kas
soovitud teavik on Kõrveküla raamatukogus olemas. E-kataloogi URRAM
leiate Kõrveküla raamatukogu kodulehelt https://tmk.tartuvald.ee/

Tellimiseks on kaks võimalust
Saatke e-kiri raamatukogu@tartuvald.ee, kus on märgitud soovitud
teaviku(te) autor ja pealkiri, soov saada tellimus kätte raamatukapist ja
telefoninumber, millele soovite saada
SMS-i.
Helistage Kõrveküla raamatukogu
lahtiolekuaegadel (E–T, kell 11–18.30,
K–R, kell 11–17) telefonil 733 7771, tellige teavikud, teatage soovist saada tellimus kätte raamatukapist ja telefoninumber, millele soovite saada SMS-i.
Teaviku reserveerimine URRAMIS
Logige sisse Kõrveküla raamatukogu kodulehelt https://tmk.tartuvald.
ee/ oma kontole lugejaportaali www.
lugeja.ee kaudu. Otsige kataloogist
soovitud teavik ja reserveerige see.
Minge tagasi lugejakontole ja valige
reserveeringu asukohaks „raamatukapp“.
Tellimuse täitmine
Tellitud teavikud laenutatakse lugeja kontole ja pannakse raamatukappi raamatukogu tööajal. Pärast kella
16 saadetud tellimused täidetakse
järgmisel tööpäeval. Lugejale saade-

Tartu valla esimene raamatute
laenutuskapp Kõrvekülas
Foto: Hele Ellermaa

takse avamiskood SMS-i (või e-posti)
teel. Laenutusaega arvestatakse päevast, mil teavikud pannakse raamatukappi. Laenutuaeg on 21 päeva.
Lugeja saab tellimuse kätte, kui
sisestab talle saadetud avamiskoodi
raamatukapil olevale koodipaneelile.
Pärast teavikute väljavõtmist peab
lugeja raamatukapi ukse korralikult
sulgema.
Tellitud teavikuid hoitakse raamatukapis kolm päeva alates raamatukapi avamiskoodi saatmisest. Kui lugeja
ei ole kolme päeva jooksul tellitud teavikuid kapist välja võtnud, tellimus
tühistatakse ja laenutused tagastatakse lugejakontolt. Palume tellimusele
järele tulla esimesel võimalusel, et
raamatukapis oleks kohti järgmistele
tellimustele.

Elistvere
raamatukogust
Madli Kaasik,
Elistvere raamatukogu lugeja
13. oktoobril toimus Elistvere raamatukogus Täiskasvanud Õppija
Nädala raames õpituba lugejatele.
Kaunistasime raamatukogu juhataja Heli valmistatud võileivatorti.
Tublimad kaunistajad olid Evi,
Maire ja Heli. Kahju oli torti lõigata
ja süüa. Õnneks tegi Heli foto kõigile
vaatamiseks. Vahetasime raamatuid,
täitsime küsitluslehed raamatukogu
töö kohta. Kolm tundi möödus märkamatult. Lahkusime rõõmsas tujus.
29. oktoobril, raamatukogupäevade
lõpupäeval, kogunesid lugejad raamatukogusse, et tähistada raamatukogupäevi. Juhataja Heli oli koostanud 15

Täiskasvanud Õppija Nädalal valminud võileivatort
Foto: Heli Täpsi

mõistatust loodusest ja elust. Iga õige
vastuse eest saime kommi. Võitjaks
jäi Evi. Kaks küsimust jäi vastamata.
Need olid: miks on hundinui endale
sellise nime saanud? (Vanasti kasteti huntide peletamisks hundinuia
„nuiad“ tõrva sisse ja pandi põlema.

Sellega peletati karja tulnud hunte.)
Mida peetakse ilmas kõige vanemaks?
(Vett ja tuld.)
Kohvi ja teed juues ning kringlit
süües vestlesime ka päevakajalistel
teemadel. Leidsime, et koos käia on
väga tore.

NOORED
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D.O.Wirkhausile pühendatud Noorte
Puhkpilli- ja löökpillimängijate Konkurss
Priit Sonn,
Wirkhaus 2021 peakorraldaja
Kaks aastat ära jäänud D. O. Wirkhausile pühendatud Noorte Puhkpilli- ja löökpillimängĳate Konkurss
toimus sel aastal taas. Andekad
pillimängijad kogunesid 15.–17. oktoobril Kõrveküla Põhikoolis olevates Tartu Valla Muusikakooli ruumides.
Konkursi korraldas Tartu Valla
Muusikakool koostöös Tartu Vallavalitsusega. Üritust toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kontsert ja Sihtasutus Teater Vanemuine.
Esmakordselt viidi terve konkurss
läbi Tartu Valla Muusikakooli uutes
ruumides Vasula tee 12. Osales 132
noort muusikut 21-st muusikakoolist
Lõuna-Eestis. Koos õpetajate ja kontsertmeistritega küündis osalejate arv
183-ni. Lisaks lapsevanemad, pöidlahoidjad ja muusikanautijad, kellest
moodustus publik.
Konkursante hindasid oma ala professionaalid: Hanna Taube (Pärnu ja
Koeru Muusikakooli saksofoniõpetaja), Heimo Hodanjonok (Vanemuise
Sümfooniaorkestri klarnetist), Valdo
Rüütelmaa (vaskpillipedagoog, Eesti Puhkpillimuusika Ühingu vastutav sekretär, orkestrijuht), Marion
Strandberg (Vanemuise Sümfooniaorkestri f lötist), Peeter Malkov
(f löödisolist, G. Otsa nim. Tallinna
Muusikakooli flöödiõpetaja), Mihkel
Kallip (trompetisolist, H. Elleri Muusikakooli trompetiõpetaja), Toomas
Vana (Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestri tromboonirühma kontsertmeister), Ilja Šarapov (Vanemuise
Sümfooniaorkestri löökpillirühma

Flöötide Grand Prix sai Eliisa Suburg
Foto: Katrin Sisask

Löökpillide Grand Prix sai Helga Aints
Foto: Katrin Sisask

Trompetite esimeses vanuserühmas sai
esimese koha Tartu Valla Muusikakooli
õpilane Mehis Burget
Foto: Tartu Valla Muusikakooli kogu

kontsertmeister), Ele Sonn (Tartu Valla Muusikakooli direktor, Teater Vanemuise kontsertmeister), Priit Sonn
(Heino Elleri Muusikakooli ja Tartu
Valla Muusikakooli vaskpilliõpetaja,
orkestrĳuht).
Sel aastal anti ﬂöötide ja löökpillide esimeses vanuserühmas välja kaks
Grand Prix-d, mille omanikud said endale päris oma esimese pilli – ﬂöödi ja
väikse trummi.
Uhkeks ﬂöödiomanikuks sai Eliisa
Suburg Tartu I Muusikakoolist, kelle
õpetaja on Oksana Iljašenko ja kont-

Foto: Tartu Valla Muusikakooli kogu

sertmeister Karmen Pae.
Väikse trummiga läks võistluselt
koju Helga Aints Heino Elleri Muusikakoolist, kelle õpetaja on Heigo Rosin
ja kontsertmeister Ieva Kostanda.
Ka korraldaja kool ei jäänud pärjamata – trompetite esimeses vanuserühmas sai esimese koha Tartu Valla
Muusikakooli õpilane Mehis Burget,
kelle õpetaja ja kontsertmeister on
Priit Sonn.
Nii esinejad kui ka korraldajad jäid
konkursiga väga rahule, jääb üle loota,
et Wirkhaus 2022 saab toimuma!

Tabivere Huvikooli 10. sünnipäev
Tekst ja fotod: Sigrid Salomon,
Tabivere Huvikooli
Tantsustuudio õpetaja
Novembri esimesel nädalal oli Tabivere rahvamaja rohkem täis pillimängu, laulmist ja tantsimist kui
tavapäraselt, kuna Tabivere Huvikooli õpilased ja õpetajad valmistusid suureks juubeli kontserdiks. 5.
novembril esinesid kooli õpilased
ja õpetajad oma armsatele vanematele ja külalistele varasemalt õpitud
kontsertkavaga.

Tabivere Huvikooli õpilased koos löökpilliõpetaja Tõnis Kirsipuuga imiteerivad
kehapilli abil novembrikuu vihmasadu

NOORED
Tabivere Huvikoolil täitus sel sügisel 10. aastat tegutsemisest. Tabivere
Huvikool on kasvanud välja Heino Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist
iseseisvat nime kandvaks huvikooliks. Meie huvikooli püüdluseks on
väärtustada igat last ning leida just temale sobivaid lahendusi ja võimalusi,
lähtudes lapse huvidest ja võimetest.
Just seetõttu on Tabivere Huvikoolis
võimalik õppida imeliste ja oma ala armastavate õpetajate juhendamisel klaverit, kitarri, ﬂööti, trumme, viiulit,
lõõtspille, laulmist ja tantsimist ning
isegi teha bändi. Samuti on Tabivere
Huvikoolis kunstiklass. Sel sügisel
lisandus ka meile uus eriala – puidutöö. Tihtilugu pilliõppes osalevad õpilased leiavad ka tee laulmise või tantsimise juurde ja vastupidi.
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Tabivere Huvikooli pilliõppeõpilased esitavad viiulitel ja akordionitel pala
„Üksinda ma kõnnin metsas“. Õpetajateks Karl Kobin ja Kert Krüsban

Nii lapsevanemad kui ka õpilased
on öelnud, et küll on hea, et on võimalus tegeleda ja käia huvikoolis niivõrd
kodule lähedal. Huvikooli õpilased,
õpetajad ja lapsevanemad on kasvanud nende aastatega justkui üheks
suureks pereks, mida linnades nii kergesti ei kohta.

Tabivere Huvikool tänab südamest oma endiseid ja seniseid õpilasi,
õpetajaid, lapsevanemaid ning kõiki
toetajaid, kes oma nõu või jõuga on
10. aasta jooksul meile toeks olnud.
Suured tänusõnad lähevad ka Tartu
vallale, Tabivere Põhikoolile, Tabivere
lasteaiale ja rahvamajale.

KOOL

10 aastat legendaarseid lugemisöid
Maarja-Magdaleenas
Kristi Jaanus, J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli õpetaja
„Õpetaja, ma ei saa magada. Te norskate hirmsasti,“ kurdab esimese
klassi noormees, kellel keset ööd on
nohinat täis aulas uni ära läinud.
Ohates lohutan kerge unega last ja
suunan poisi ettevaatlikult teiste magajate vahelt tema madratsi
juurde. „Proovi magada, ma valvan
siin.“ Noormees poeb magamiskotti.
Puud kõiguvad tugevas tuules. Uni
tuleb peale. Vahetan asendit. Magamiskoti poolt kostub magamisnohinat. Mõtlen, et istun veel natuke...
Ava r i itu l i v i l k sat ab. K i n n ise
aulaukse tagant kostub ühtlane piiksumine. Teine teravam piiksumine
kõlab alumiselt korruselt. Elektrikatkestus. Üleval piiksub internetiseade,
mis hakkab häält tegema, kui voolu ei
ole, all piiksub veel haledamalt tuletõrjeandur Nublu.
Uni on läinud. Kell on pool kolm.
Kümnes lugemisöö on võtnud oma
koha legendaarsete lugemisööde reas,
sest hommikused toimetused tehti
elektrita.
Legendaarsed lugemisööd Maarja-Magdaleenas said alguse 2012. aasta oktoobris, mil tekkis mõte kutsuda
enne sügisvaheaega kooli kirjanik ja
teha üks lahe ööüritus. Kuna peaaegu
naaberkülas Luual elas kirjanik Veiko

Belials, siis tema saigi esimese legendaarse lugemisöö esimene külaline.
Juba siis sai alguse taskulampidega
otsimismäng pimedas, mis on iga lugemisöö kohustuslik osa.
2013. a külastas Maarja-Magdaleenat Mika Keränen, kes jäi meelde
lausega: „Minu nimi on Mika Keränen. Mika nagu siga. Nii hääldatakse
mu eesnime.“ Kirjanik oli üllatunud
sellest, et koolimaja köeti alles puuküttega. Tal oli just valmimas raamat
„Küttepuude vargad“, kus tegevus toimuski puuküttega koolimajas. Mika
Keränenile maitses väga meie kooli
koka legendaarne seljanka.

2014. a tuli Maarja-Magdaleenasse
Mika Keräneni hea sõber, luuletaja
Contra ja legendaarne lugemisöö alapealkirjaga Luuleöö jäi meelde paberlennukitel luulelennutamise ning ülipika küsimuste ja vastuste vooruga.
2015. a järgnes meeleolukas Teatriöö legendaarse näitleja ja kirjanik
Mercaga, kus noored said proovile
panna endi näitlejameisterlikkust.
Näiteks esitada pantomiimina legendaarseid muinasjutte „Kolm karu“ või
„Punamütsike“.
2016. a tuli legendaarne Krimiöö Ilmar Tomuskiga. Miks Krimiöö? Sest
Kribu ja Krabu on Ilmar Tomuski välja
mõeldud detektiivid, kes pistavad rinda nii kriminaalsete viineripirukate
kui ka koolipapaga. Digipöörasest

10. lugemisöö külaline Anti Saar koos Maarja-Magdaleena kooliperega
Foto: Erika Aasa
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koolistki kirjutas Ilmar Tomusk juba
ammu enne distantsõpet.
2017. a oli kõige menukam ja seega kõige legendaarsem lugemisöö,
kus üks kuraasikas esimese klassi
õpilane külaliselt küsis: „Sa, Mihkel
Raud, „Sipsikut“ üldse oled lugenud?“
Mihkel Raud ei jäänud vastust võlgu:
„Tead, olen küll. Aga kas sa tead, kes
selle raamatu kirjutas? Minu isa Eno
Raud.“
2018. a sügisel külastas legendaarset seitsmendat lugemisööd Heiki Vilep, kes on lastele kirjutanud mitmeid
jutu- ja luuleraamatuid. Tookordse lugemisöö tegi eriti legendaarseks põgenemistuba, kus ühe ukse taga luuras
verejanuline „kummitus“.
2019. a tuli meile külla legendaarne

kultuskirjanik Andrus Kivirähk, õpiti
uusi põnevaid lauamänge ja noortekeskusega koos toimus legendaarne
Öödisko, mille lõpulugusid kõik tantsĳad täie hinge ja häälega kaasa laulsid.
2020. a sai koroonapiirangute tõttu
legendaarne lugemisöö nimeks Lugemisõhtu (sest ööseks ei saanud jääda)
ja külla tuli loomaökoloog Tuul Sepp,
kelle just ilmunud lasteraamat „Allikahaldjas“ oli saanud Tartu lastekirjanduspreemia. Teadlasena juhatas
Tuul Sepp lugemisöö teaduse juurde,
rääkides teadlase põnevast elust ja
sellest, kuidas tema enda ja ta laste
lapsepõlvest sündiski „Allikahaldjas“.
2021. aasta lugemisööl jätkus teaduse teema, kuna see oli ühtlasi ka

Mr Teddy seiklused MaarjaMagdaleenas ja Slovakkias

Hea Lapse sügispeol
käis Mai Kallaste
Maarja-Magdaleenast
Tekst ja foto: Kristi Jaanus

Kristiina Raja ja Kristi Jaanus
Foto: Kristiina Raja

9. oktoobril toimus Tallinna Kirjanike majas Hea Lapse sügispidu.
Hea Lapse peatoimetaja Kätlin Vainola ja lastekirjanik Leelo Tungal
andsid kätte Hea Lapse septembri
esikaane konkursi auhinnad.

Alanud õppeaasta kolmandal nädalal jõudis Maarja-Magdaleena Põhikooli Mr Teddy.
Tegemist on pehme kaisukaruga,
kes Rootsis asuva Lögdeå kooli 2. klassi õpilaste poolt ümbermaailmareisile
saadetud. Karu kõhul olevas kirjas seisis palve karuga midagi toredat ette
võtta. Loomulikult saatsime Mr Teddy
meie 2. klassi õpilastega koolipäevast
osa saama.
Romet ja Katre õpetasid karule
nii eesti keelt kui ka matemaatikat,
samuti käis ta 1. klassi lastega koos
Maarja-Magdaleena raamatukogus
ning aitas päeva lõpus ka direktoril
mõned dokumendid vormistada. Karu
käis veel Elistvere loomapargis tutvumas Eesti kuulsaima karu Karoliina
ning hunt Korooniusega.
Kõige suurem rõõm oli karust aga
õpetaja Kristil, kes teda reisikaaslasena Slovakkiasse rahvusvahelisele
exlibriste kunstikonkursi autasustamisele kaasa võttis. Reisiseltskonnas
olid lisaks õpetaja Kristile ka kunstiõpetajad Tiina ja Külvi, õpilased Triin
ja Paul Johan, giid Sven ja reisi organisaator Ädu Tartu Lasteraamatukogust.
Reis kulges läbi Läti, Leedu ja Slovakkia ning kestis kokku seitse päeva.
Mr Teddy külastas koos Hlohoveci
suunduva Eesti reisiseltskonnaga
imeliste vaadetega Orava lossi, kus
mängukaru kohtus Draculaga. Ora-

Rakett 69 laagri öö. Külla tuli kirjanik
Anti Saar Tartust.
Anti Saar oli kümnendaks legendaarseks lugemisööks põnev külaline,
sest tal olid põnevad mõtted. Näiteks
alustuseks küsis ta, et kas Tartust on
Maarja-Magdaleenas käinud rohkem
inimesi või on Maarja-Magdaleenast
rohkem inimesi käinud Tartus?
Kuna Anti Saare leivatöö on tõlkimine, siis pidi ta järgmisel päeval Pariisi sõitma. Nii arvas ta, et MaarjaMagdaleenast on pigem rohkem inimesi Pariisis käinud, kui et vastupidi.
Kui selle mõttekäiguga jätkata, siis
hetkel tundub, et Maarja-Magdaleenast on Tartus vähem kirjanikke käinud, kui Tartust on kirjanikke käinud
Maarja- Magdaleenas. Aga mine tea?

Mr Teddy osales koos 2. klassi
õpilastega mitmetes koolitundides

va lossis on nimelt ﬁ lmitud maailma
esimene ﬁlm Draculast. Külastati Slovakkia termaalbasseine, milles oli mineraaliderohke kuum vesi ning väga
kõrged liutorud, mis meeldisid väga
Triinule ja Paul Johanile.
Karule kohaselt liikus Mr Teddy ka
lähedalasuva mäe koobastes ja käikudes. Lõpuks ronis kogu reisiseltskond
ka Madal-Tatra mäestiku kõrguselt
kolmanda mäe Chopoki tippu, 2024
meetri kõrgusele.
Hlohovecis meeldis Mr Teddyle
suviselt soe ilm ning kõikjal õitsevad
roosid. Viinamarju sai otse põõsa
küljest süüa ja sügisest ei olnud veel
märkegi. Mõte soojemast maast hakkas Mr Teddyle meeldima. Kui kõik
exlibriste konkursil osalejad said Hlohoveci kunstimuuseumis kokku, siis
otsustas karumõmm jätkata oma teekonda Türgi õpetajaga. Maailma näinud karuna teadis Mr Teddy, et Türgis
on veel soojem kui Slovakkias. Pärast
pidulikku konkursi lõpetamist ning
jätkas ta oma teed Istanbuli suunas.
Loodame, et Mr Teddy ümbermaailmareis viib teda veel paljudesse huvitavatesse paikadesse.

Konkursil osales 200 kunstitööd.
Välja anti 9 preemiat. Kolm igas vanuserühmas. Meie koolist sai nooremas vanuserühmas auhinna 2. klassi
õpilane Mai Kallaste. Oli väga vahva
pidu ajakirja Hea Laps maskoti Triinu-Liine, mustkunstnik Fred Erik
Juhansoni, meisterdamise ja tordisöömisega.

Mai Kallaste Hea Lapse sügispeol
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Ille Kukk pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu
aasta treeneri tunnustuse
Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
Ille Kukk (64) on kergejõustikutreener Tartu Valla Spordikoolis,
treeningud toimuvad Kõrveküla
spordihoones ja Tartu Kalevi kergejõustikukoolis. Lisaks töötab
ta Kõrveküla Põhikoolis kehalise
kasvatuse õpetajana. Tema päevad
mööduvad koolilapsi ja noori kergejõustiklasi kasvatades ning innustades. Treeneri tööd on ta teinud juba
üle kolmekümne aasta.
Euroopa Kergejõustikuliidu aasta treeneri tunnustuse sai Ille Kukk
Eesti Kergejõustikuliidu ettepanekul. Möödunud suvi oli treenerile
edukas. Tema käe all treeniv sportlane Uku Renek Kronbergs püstitas
Tallinnas toimunud juunioride EM-il
800 m jooksus Eesti alla 18-aastaste
rekordi ja lisaks U18 poiste teatekolmiku 3 x 800 m jooksus U18 ja U20
rekordi. Mari Mai Ruus võistles U20
EM-l 5000 m jooksus. Eesti noorte
meistrivõistlustelt tuli ilus saak treenerile meistrimedaleid ja mitmed õpilaseid olid edukad Balti noorte meistrivõistlustel.
Ille Kukk on aga ise ka edukas kergejõustiklane. Tema sportlaskarjääri
tipptulemused 3000 ja 5000 meetri
jooksus on veel täna, 35 aastat hiljem
endiselt Eesti rekordid!
Ta alustas treeninguid 1970. aastal,
olles 13-aastane Tartu kergejõustikukoolis Linda Ojastu õpilasena. Alates
1975. aastast jätkas ta treeninguid
keskmaajooksjana alguses Alfred Piskuse, hiljem Endel Pärna ja Andres
Nirgi juhendamisel. Ta lõpetas 1981.
aastal Tartu Riikliku Ülikooli Kehakultuuriteaduskonnas kergejõustiku
treener / kehalise kasvatuse õpetaja
eriala. 1991. aastast on ta Tartu Kalevi kergejõustikukooli treener ja
2005. aastast Tartu Valla Spordikooli
treener ning 2001. aastast Kõrveküla Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Ille Kuke nimel on Eesti rekordid 1984. aastal Donetskis joostud
3000 m jooks ajaga 8.55,75 ja 1985. aastal Leningradis joostud 5000 m jooks
ajaga 15.30,84.
Ille, milline õpetaja ja treener te
olete? Nagu lastele meeldib öelda –
meeldivalt sihikindel, nõudlik, rõõmsameelne. Eks treeningutel ole nõudlikkus ikka igapäevane.

Ille Kukk koos oma lapselaste Angelina Maria ja Aleksandraga
Foto: Erakogu

Millised on eeldused, et lapsest
saaks andekas kergejõustiklane?
Peamiseks eelduseks on lapse enda
soov ja tahe spordiga/kergejõustikuga
tegeleda. Noored peaksid rõõmu tundma sportimisest, tulema treeningtundi rõõmsameelselt. Kindlasti on üheks
positiivseks toeks kodu toetus ja soov
aidata noori sporditeel.
Miks on tänapäeva lastel ja noortel
oluline trennis osaleda ka siis, kui
nad ei soovi saada tippsportlaseks?
Spordiga tegelemine arendab igakülgselt. Korralikkus, distsipliin, tahtejõud – kõik need omadused arenevad
koos sportimisega. Spordiga tegelemine õpetab oskust olulisel momendil
end kokku võtta. Tublid noored spordis on edukad ka kooli õppetöös.
Kuidas on uus spordihoone muutnud tundide ja trennide läbiviimist?
Sellest aastast muutusid meil Kõrvekülas sportimise tingimused ideaalseks. Kehalise kasvatuse tunnid on
lastele fantastilistes tingimustes ja
vahenditest puudust pole. Sama saame ka öelda treeningute läbiviimise
tingimuste kohta. Saalis saab pikalt
joosta, teha hüppeid hüpperajal, hüpata kõrgust. Mitmekülgsus on olemas
– see meeldib lastele ja vahendite rohkus teeb treeningtundide läbiviimise
kergemaks ja vaheldusrikkaks.
Kirjeldage oma tavalist tööpäeva.
Tööpäevad algavad ikka hommikupoolikul kehalise kasvatuse tundidega
Kõrveküla Põhikoolis. Suureks plussiks pean seda, et kooli õpilased saavad vahetult peale koolitundide lõppu
tulla kergejõustikutreenni, mina olen

neile siin olemas ja juhendamas.
Väga toredad ja suurepärased on
mind ümbritesevad kolleegid koolimajas ja spordikoolis. Suur aitäh teile,
et olete minu jaoks olemas!
Õhtupoolsed treeningud sportlastega teeme Tamme staadionil või siis
Tartu Ülikooli spordihoones. Paraku neile vastavaid tingimusi siin kohapeal veel pole. Paljud Tartu valla
spordikooli õpilased jätkavad oma
kooliteed Tartu linna gümnaasiumites ning nende jaoks olen treeningutel
Tamme staadionil või TÜ spordihallis.
Kas õpilased ja noored kergejõustiklased teadvustavad, et nende treener on Eesti rekordiomanik?
Noorte kergejõustiklaste eesmärgiks
on kindlasti treeneri tulemused ületada. Jah, nad teavad minu tulemusi. Samuti kooli õpilased teavad ja eks nad
vahel mulle ka ütlema tulevad – sul
sellised tulemused ja kohad saavutatud.
Te innustate iga päev oma õpilasi,
aga mis innustab teid?
Kindlasti innustavad mind minu enda
noored sportlased, kui oleme koos
seadnud eesmärgid, kuhu liikuda.
Noorte tahe sportida ja eesmärgid panevad ka treeneri pingutama.
Mis teid kõige rohkem rõõmustab?
Noorte ilusad sportlikud tulemused ja
kindlasti minu toredad väiksed naerusuised lapselapsed Angelina Maria
ja Aleksandra.
Olete te proovinud ka teisi spordialasid peale kergejõustiku?
Kui Tartu Ülikooli astusin, kutsuti
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mind ujumise osakonda; koolis olin
tugev suusataja. Ilmselt see vastupidavuse geen sellega olemas oli.
Mida peate oma suurimaks saavutuseks?
Läbi aastate võidetud 43 Eesti meistrikulda, püstitatud Eesti rekordeid,
mis kindlasti on eesmärgiks paljudele
noortele ja ootavad ületamist.
Millised on olnud suurimad raskused? Suurimad rõõmud ja üllatused?
Küllalti keeruline oli noortega tegelemine ja nendega treenimine 2020. aas-

ta kevadel ja kogu möödunud 2021. a
hooaeg. Viirusest tekkinud olukord
pani sportimisele rasked tingimused.
Treenisime, kuid paljud võistlema ei
pääsenud.
Rõõmu treenerile toovad noorte tulemused ja saavutused. Koolis õpetajana töötades on rõõmsad momendid
need, kui lapsed tulevad rõõmuga tundi ja rõõmsameelselt sellest tunnist
lakuvad, öeldes aitäh hea tunni eest.
Siiraks rõõmuks, mis tõi pisarad
silmanurka, olid ilusad jooksud noortel sellel aastal staadionirajal.
Üllatuseks oli kindlasti selle aasta

tunnustamine.
Lõpetuseks, mis on sinu elu moto?
Ära kaota sihti, tasub vahepeal riskida, aga säilitada inimlikkus. Ära tee
teistele seda, mida sa ei taha, et sulle
tehtaks. Ära iial ütle iial; kõik, mis ei
tapa, teeb tugevaks, sest kuidagi ikka
saab. Mõtle suurelt, ära karda püstitada eesmärke ja nende ületamise suunas sihikindlalt liikuda. Naudi kõike,
mida teed!
Tunneme üheskoos sportimsest
rõõmu! Kergejõustik on lahe!

Saame tuttavaks – Valmar Kukk,
Kõrveküla Spordihoone juhataja
Katrin Sisask,
Tartu valla Kuukirja toimetaja
Septembri keskel avatud Kõrveküla Spordihoone on näidanud, et oli
kogukonda kaua oodatud ja vajalik.
Hommikust pärastlõunani toimuvad seal Kõrveküla Põhikooli õpilaste tunnid ja pealse seda Tartu Valla
Spordikooli õpilaste treeningud.
Õhtuti aga on spordihoone võistkondade, spordiklubide ja sõpruskondade korv- ning võrkpallitreeningute päralt.
Augustist alustas spordihoones juhatajana tööd Valmar Kukk (59). „Väga
populaarsed on erinevad aeroobikatreeningud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Seega sportimisvõimalusi
on väga erinevaid. Kes aga soovib
oma sõpruskonnaga pallimängu või
aeroobikaga tegeleda, peaksid minuga ühendust võtma e-posti aadressil
valmar.kukk@tartuvald.ee või telefonil 509 7941. Kindlasti kirjutage oma
telefoninumber, sest aegade broneerimine toimub pidevalt ja pika kirjavahetuse ajal võib olukord juba muutunud olla,“ kutsub Valmar kõiki huvilisi
spordihoonesse.
Valmar Kukk on Tartu vallas Äksis
elanud alates 1989. a, kui ta tuli Avangardi kolhoosi vorstitsehhi juhatajaks. „Olen kogu oma teadliku tööaja
tegelenud lihandusega. Alguses oma
eraﬁ rmas Äksi Vorst, hiljem vabariigi suuremates lihatööstustes Rakveres ja Valgas. Oma töös suhtlesin väga
paljude inimestega. Lisaks tegelesin
asutuste suvepäevade organiseerimisega, kus päris kopsakas osa kuulub
rahvaspordile, võimalikult meeldivas
ja võimetekohases vormis. Ise olen
spordiga väga intensiivselt tegelenud
kuni keskkooli lõpuni, käisin jalgpalli-

treeningutel ja muidugi osalesin erinevatel aladel koolispordivõistlustel.
Hiljem mängisin jalgpalli ja korvpalli
sõprade seltsis 2 korda nädalas kuni
45. eluaastani,“ räägib Valmar oma
senisest töökogemusest ja suhtest
spordiga. Lisaks on ta korraldanud
lastele spordilaagreid, tema mõlemad
pojad on laste treenerid (judo ja jalgpall). „Mulle on alati meeldinud kui
lapsed spordiga tegelevad. Pean väga
oluliseks laste liikumist ja soovi spordisaali tulla hirmu kartmata, et keegi
sind paremusjärjekorda tulemuste
järgi paneb. Seda rääkisin ka kandideerimisel ja tulemuseks olen oma
uuel töökohal, väljakutsel,“ räägib
ta oma ametikohale kandideerimise
tagamaadest.
„Seni on juhataja amet olnud huvitav, sest mulle meeldib organiseerida
ja kindlasti olen väga palju selle väikese ajaga juurde õppinud. 8. oktoobril
avati spordihoone sportimiseks. Enamus tasulistest treeningaegadest on
välja müüdud, novembri keskel saab
ka jõusaali esialgne sisu valmis. Kooli
liikumistunnid ja spordikooli treeningud toimuvad. Ka Kõrveküla lasteaialapsed said koolivaheajal oma esimesed emotsioonid saalis kätte. See
on mul ikka silme ees, kui hommikuti
tööle tulen ja saali uksest sisse vaatan,
kuidas lasteaialapsed oma esimese
emotsiooni ajel kiljatasid kui ühest
suust „VOU“ ning jooksid täistuuridel
saali teise otsa. Seega, läheb spordihoonel hästi“ kommenteerib Valmar
hetke olukorda.
Valmari tööpäevad algavad hommikul kella 9 paiku, kui koolilapsed
on juba saalis ja liikumine käib täie
hooga. Ta vaatab saalid üle ja läheb
oma töölaua taha, kus vastab kirjadele ja teeb mõned telefonikõned.

Valmar Kukk, Kõrveküla
Spordihoone juhataja
Foto: Erakogu

„Spordihoones on kaks tublit administraator-koristajat Merike ja Irisa,
kes vastavalt oma tööpäevale majas
korda hoiavad. Koos oleme vajalikud
tööd kokku leppinud ja nii võin õhtul
rahuliku südamega koju minna. Minu
tööpäev kestab nii kaua kui vaja. Esimestel nädalatel läks ikka kella 22-ni
õhtul, sest soovisin isiklikult treeningutes osalejaid näha ja kontaktisikutega tutvuda,“ võtab Valmar kokku
oma tavalise tööpäeva.
Lõpetuseks lisab ta: „Hea meel
on, et mind ümbritsevad toredad ja
abivalmid inimesed. Päeva jooksul
kohtume õpetajate-treeneritega, kes
oma kogemusi lahkelt jagavad. Need
on väga kogenud Ille Kukk ja Toomas
Klaup. Samas olen väga tänulik Kõrveküla Põhikooli majandusjuhile Vaido
Laanele. Kuna oleme ju kooli spordihoone, siis ka meie vastutusalad ristuvad ja koos saame need lahendatud.
Kindlasti tahan kiita alati abivalmis
Spordikooli majandusjuhti Valeeri
Rubeikat ja Kõrveküla Spordihalli juhatajat Margus Pärsikut. Need inimesed on võimaldanud mul hästi oma
tööga hakkama saada. Mõistagi ei saa
märkimata jätta Spordikooli direktorit Agu Laasi, kes väga mõistlikult
Tartu Valla spordikooli juhib.“

TEATED / REKLAAMID / KUHU MINNA
MÜÜK
Vasula Aed müüb õunu!
Õunahoidlas tööpäeviti
kell 8.00–15.00 ja iga päev
Tartu turuhoones.
Info tel. 525 1979.
OST
Noor pere ostab kodu ehitamiseks
maad otse omanikult. Tel. 5693 9277
või koduhaldamine@gmail.com
TEENUSED
Litsentsiga korstnapühkĳa, ka maale.
Oma redel kaasas. Info tel 5191 6605.
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Tartu valla

Akende võlumaa
Kutsume üles kõiki, kes tahavad tunda
jõulumaagiat, seda ka ise tekitama!
Selleks loo oma kodu- või tööakendele päris
enda isiklik võlumaailm. Valgusta oma ehitud
aken alates 1. advendist pimeda saabudes. Las
kaunistatud aknad toovad läbi kogu advendija jõuluaja meie valda maagiat, et kinkida
nii endale, oma lähedastele kui ka täiesti
võõrastele möödujatele rõõmu, põnevust ja
jõulutunnet!
Postita Facebooki ürituse alla Akende võlumaa
pilte nii enda ehitud akendest kui ka ägedatest
leidudest, mis võõrastest akendest sisse
piiludes silma on jäänud.

Meie hulgast
lahkunud
FEODORA AMELINA
17.09.1924–25.09.2021
MERALDA KONZON
03.02.1937–25.09.2021
MAIA LIIVAK
24.05.1941–01.10.2021
JAANUS ROŠIK
06.07.1978–04.10.2021
ELVE LAASMA
18.07.1936–07.10.1921
LINDA LUIK
19.07.1925–10.10.2021
KALJU KRUUSAMÄGI
28.08.1941–14.10.2021
VLADIMIR SIMONIDZE
30.08.1948–16.10.2021
LJUDMILLA MARUŠTŠAK
11.09.1939–17.10.2021
MALLE LIBLIK
13.02.1940–27.10.2021
JOONAS MÄNNIK
06.05.1995–28.10.2021

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu
eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2022.
aasta tegevuskava koostamiseks
Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele,
arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust,
suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning
rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiiﬁlist
arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30.
novembrini 2021. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa
Omavalitsuste Liidu kodulehel http://www.tartumaa.ee.

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

TIIT KUUSIK
Südamlik kaastunne Katile perega
armsa abikaasa lahkumise puhul.
Perekonnad Maisla,
Markvart, Tiits ja Undrits

Südamlik kaastunne
Raivole ja Arvole peredega.

TIIT KUUSIK

kaotuse puhul.

Mälestame endist
Tabivere kultuurimaja direktorit,
ansamblite Vicing ja KOP solisti ning
manageri.

Perekonnad Pilv, Aru ja Leontjev

Tabivere Rahvamaja

Kalli isa, äia ja vanaisa

HELDUR VOLKI

TEATED
TEATED
/ KUHU
/ REKLAAMID
MINNA
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
MARTHA KREDEMANN
TOBIAS TURK
FREDI LAUR
REMYO VEETAMM
PETRA KULL
LISANDRA SÕNA
GREGOR LAUBE
SOFIA SÄRAK
JASPER KARJA
HELGA PADRIK
TREISON TSIRP

26.07.21
22.09.21
29.09.21
02.10.21
02.10.21
07.10.21
07.10.21
22.10.21
24.10.21
24.10.21
27.10.21

Tartu vall a koduste laste jõulupeod
17.12 kell 11.00 Kõrveküla Põhikoolis
17.12 kell 15.00 Tammistu RaamatukoguKülakeskuses
18.12 kell 16.00 Laeva Kultuurimajas
19.12 kell 11.00 Tabivere Rahvamajas
19.12 kell 11.00 Maarja-Magdaleena
Rahvamajas.
Kutse peole saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile.

Armsad Tartu valla
memmed ja taadid!
Suure kurbusega südames jätame ära
Memme-Taadi jõulupeo 4. detsembril
Kõrveküla Põhikooli aulas.
Seoses koroonaviiruse kiire levikuga
ei ole võimalik suure seltskonnaga
kokku tulla.
Tartu Vallavalitsus.

Rein, Eve, Ilme, Ann e, Sirje!
Ole kui sügisene vahtraleht,
ikka sädelev ja eht!
Valgusta päeva ka siis, kui on pime,
elus vapralt nii edasi mine!

Õnn e teile!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Virve Ramm - 80!
Alati Sa kõiki aitad,
oma luuleridadega paitad.
Nüüd Sull e õnne soovime,
sama tublid oll a proovime.
Sõbrad siit- ja sealtpoolt Saadjärve

Madli! 85

Hetkeks aasta pügalaid loenda,
verstapostile nõjata selg.
Õnnepäikese säras end soojenda –
alati noorena tunneta end!

Õnnitlevad!

Renate, Salme, Reet, Evi, Eda

Kallis Madli 85!
Lisades kütet su eluteele,
tervist ja õnne soovime sull e!
Tiiu, Viive ja Renate

TAGAKÜLG

TARTU VALLA KULTUURIKALENDER

Ajas muutuv kultuurikalender on leitav aadressil: www.kultuurikava.ee
NB! Kõik soovijad saavad oma sündmuse kalendrisse ise märkida. Loo konto, logi sisse ja lisa
sündmus! Siis ei ole vaja eraldi Kuukirjale sündmusest märku anda. PALUN PANNA TÄHELE, et
olenevalt olukorrast seoses COVID-19 viirusega VÕIVAD ÜRITUSED ÄRA JÄÄDA.

NOVEMBER – DETSEMBER 2021
10. nov–
1. märts
28. nov–
6. jaan
28. nov

28. nov
Kell 15.00
28. nov
Kell 16.30
28. nov
Kell 17.00
30. nov
5. dets
Kell 13.00
9. dets
12. dets
Kell 15.00
11. dets
Kell 10–15
18. dets
17. dets
Kell 11.00
17. dets
Kell 15.00
18. dets
Kell 16.00
19. dets
Kell 11.00
19. dets
Kell 11.00
19. dets
Kell 11.00
27. dets
Kell 12.00
29. dets
Kell 12.00

MTÜ 12Kuud ja Anar Sillakivi ühisnäitus ja piltide müük
„KAKELUNGIDE VAHEL TEEME PILTI“ Jääaja Keskuses.
TARTU VALLA AKENDE VÕLUMAA. Kaunistame kõik oma
kodu- või töökohaaknad värviliste tulede ja jõulumaagiaga!
SÜÜTAME TARTU VALLAS ADVENDIKÜÜNLAD. Kell 16. oo
Tabivere Rahvamaja, Äksi Kivipark, Tammistu RaamatukoguKülakeskus, Lähte Noortekeskuse park, Laeva Kultuurimaja. Kell
17.00 Vedu Raamatukogu, Raadi Lastehoiu haljasala, Väägvere
Külaplats. Kell 18. oo Piirissaare Külakeskus, Kõr veküla
vallamaja, Vasula mänguväljak, Maarja-Magdaleena Rahvamaja,
Kärksi külaplats. Võta kaasa küünal, et viia advendituli oma koju!
KONTSERT-JUMALATEENISTUS ÄKSI ANDREASE KIRIKUS.
Esinevad Äksi segakoor, Segakoor Serviti ja Lähte naiskoor.
Tabivere Rahvamajas KUUSEPÄRJA VALMISTAMISE TÖÖTUBA.
Ettereg: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel. 5044479.
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses kontsert – MAREK
SADAM JA MARTIN TRUDNIKOV. Pilet 10 €.
Kell 19.00 LAEVA MÄLUMÄNGU III ETAPP Laeva Kultuurimajas.
II advent Tabivere Rahvamajas KINO „JÕULUD DŽUNGLIS“. Pilet
5 €/3.50 €. Info: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel. 504 4479.
Kell 11.30 ja kell 20.15 Tabivere Rahvamajas KINO „JAHIHOOAEG“
Pilet 5 €/4 €. Info: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel. 504 4479.
Ta b i v e r e R a h v a m a j a e e s I I I a d v e n t JÕU LU L A AT
ISETEGEVUSLASTE KONTSERT. Info: tel. 504 4479.
JÕULUTURG Maarja-Magdaleena rahvamajas ja õuealal. Lisainfo
tel. 520 5906.
JÕULUPIDU Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.
Info: tel 5300 1922, tammistu.raamatukogu@tartuvald.ee.
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Kõrveküla Põhikoolis. Kutse
peole saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile.
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Tammistu RaamatukoguKülakeskuses. Kutse peole saadetakse postiga elukohajärgsele
aadressile.
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Laeva Kultuurimajas. Kutse peole
saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile.
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Maarja-Magdaleena rahvamajas.
Kutse peole saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile.
Tabivere Rahvamajas PIPARKOOGIMAJA VALMISTAMISE
TÖÖTUBA. Ettereg: kalev.partelpoeg@tartuvald.ee, tel. 5044479.
KODUSTE LASTE JÕULUPIDU Tabivere Rahvamajas. Kutse
peole saadetakse postiga elukohajärgsele aadressile.
6–13-a lastele RAHATARKUSE ABC TÖÖTUBA Tammistu
Raamatukogu-Külakeskuses. Juhendaja Liina Saaremäe-Soidla.
Ettereg. kuni 22. dets tammistu.raamatukogu@tartuvald.ee.
Iga kuu viimane kolmapäev ürituste sari „EAKATE TUND“
Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses.

TAMMISTU
LAEVA

MAARJA-MAGDALEENA
KÕRVEKÜLA

ÄKSI

TABIVERE

ERINEVATES KOHTADES

EELK ÄKSI ANDREASE KOGUDUS Jumalateenistus igal pühapäeval kell
11.00. Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS Jumalateenistus igal pühapäeval kell 15.00. Lisainfo õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.

