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SAAREMAA VALD

Anepesa Arandi Hirmuste Jõempa Kandla Karida Kogula Kuuse Kõrkküla Käesla Kärla Kärla-Kirikuküla
Kärla-Kulli Mõnnuste Mätasselja Nõmpa Paevere Paiküla Sauvere Sõmera Ulje Vendise Vennati

KÄRLA ALEVIKU JÕULUKUUSK
Selle aasta jõulukuusk tuli meid rõõmustama Kärla
kooli ja spordiväljaku vahelise ülekäigutee äärest.
See kaunis kuusepuu oli mõeldud mahavõtmiseks,
kuna varjas autojuhtide vaadet näha kooli poolt
teele tulevaid lapsi.
Sealt sündiski otsus – sel aastal paneme
kuusepuu Rahvamaja ja Teenuskeskuse vahelisele
parkimisplatsile, kus kuuse jaoks ava juba ammusest
ajast olemas.
Miks ei saanud sel aastal tulesid pargis asuv
kuusepuu, mis aastaid meid rõõmustanud? See
kuusepuu on üle 24 m kõrge ja Saaremaal nii kõrget
tõstukit hetkel saadaval ei ole.
Proovime mõelda ka tulevikule ja selleks istutasime
novembri esimestel päevadel uue noore kuusepuu
Kärla Spordihoone juures asuvale haljasalale. Puu
on veel pisike – napilt 2 meetri pikkune aga iga
aastaga kasvades, rõõmustab ta meid tulevikus
jõulupuuna.
Ilusat jõuluaega!

KÄRLA PIIRKONNA SUURPEREDE JÕULUPIDU
03. detsembril toimus Kärla Rahvamajas Kärla
piirkonna suurperede jõulupidu. Sinna olid kutsutud
kõik Kärla piirkonna suurpered, kes kuuluvad
Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendusse. Iga
piirkond sai ise korraldada omale peo, jõuluvana
koos kingipakkidega oli SLPÜ poolt. Kärla piirkonna
jõulupeo korraldamise võttis ette tubli SLPÜ liige
Liivia Nahkur.
Peole tuli kokku 8 suurperet. Õhtut juhtis päkapikk
Maris Kaljuste. Tema juhendamisel mängiti ühiselt
vahvaid mänge, tantsiti, naerdi. Õpetaja Milli Tooni
juhendamisel esinesid Kärla Muusikakooli õpilased.

Kaetud oli külluslik näksilaud ja laualt ei puudunud
ka tort ja kringel. Õhtu lõppes kahe noore vahva
jõuluvana praktikat tegeva päkapiku küllatulekuga,
kes igale perele luuletuse vastu kingi ulatasid.
Meie suur tänu peo kordamineku eest kuulub
järgnevatele toetajatele: Saaremaa DeliFood OÜ,
Meelis Sepp, Kärla Põllumajandusühistu, Saaremaa
Lihatööstus OÜ, SA Hea Hoog, Saaremaa Coop,
SLPÜ jõuluvanaga.
Aitäh kõigile toetajatele, korraldajatele ja tulijatele!
Oli vahva pidu!
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PAADLA KANDI SELTS LÄBI AEGADE
Paadla Kandi Selts on seltsi kohta juba kaunis
väärikas eas, paar aastat veel ja 20 aastaringi täis.
Algas see kõik nii, et 2003. aasta jaanuaris tuli
Kõrkkülas kokku 13 aktiivset ja entusiastlikku
inimest, kes otsustasid asutada külakultuuri ja
ühistegevuse arendamise eesmärgil Saaremaale
ühe uue külaseltsi. Kõrkküla noored olid aastaid
varem rajanud endale külaplatsi võrkpalliväljaku
ja jaanituleplatsiga. Nii tunduski loogilise jätkuna
luua külaselts. Nimeks sai Paadla Kandi Selts, sest
juba ammustel aegadel on seda meie kanti siin
nimetatud Paadla kandiks. Miks? Ehk seetõttu, et
Kärla kolhoosi ajal oli siin Paadla osakond.
Paadla Kandi Selts ühendab Kogula, Ulje, Kõrkküla
ja Hirmuste külasid. Viimaste aastate jooksul
on paljud vahepeale mandrile läinud noored
Saaremaale tagasi tulnud ja kodukülas elamise
sisse seadnud – ehitatakse uusi maju, kõpitsetakse
vanu ja sünnib palju lapsi. Aga meie külad on üles
leidnud ka pered, kellel varaemast otsest sidet
piirkonnaga ei olegi.
Mis siia tõmbab? Lisaks tahtele elada maal, looduse
keskel? Kindlasti see, et külad on elu täis, on vanu,
on noori, on lapsi. On ühiseid tegemisi. Vähe oluline
ei ole ka see, et Paadla kandist on vajadusel hea
Kuressaarde käia, sest asume linnale lähedal.
Tõele au andes on siitkandist võimalik veel üsna
mõistlikult ka ühistranspordiga valla keskuse
suunal liikuda, isegi tööinimesel. Töökohti on
tegelikult ka kodule lähemal, ettevõtlikud inimesed
on ise firmad loonud ja pakuvad tööd ka teistele
piirkonna inimestele.
Alguses oligi seltsil liikmeid 13, kuid tänaseks on
meid kokku 32. Aga ühistest tegevustest võtavad
osa ka need, kes seltsi liikmete nimekirjas ei ole.
Eks seltsi loomise ja tegutsemise mõte ongi ju
eelkõige elavdada külaelu, pakkuda erinevaid
ühiseid tegemisi ja nii ongi oluline, et külaelanikud
tegemistest osa võtaksid ja saaksid, seltsiliikmelisus
ei ole seejuures sugugi esmase tähtsusega.
Oma seltsimaja saime 2010. aastal. PRIA ja
toonase Kärla valla toetuse abil sai korda tehtud
kunagise Kärla kolhoosi Paadla osakonna kontorija sööklahoone sööklaruumid. Mõni aeg hiljem

õnnestus LEADER abiga sisustada ka korralik köök.
Uues köögis oleme korraldanud mitmeid toredaid
koolitusi vanadest, traditsioonilistest roogadest.
Tänu köögi olemasolule oleme saanud võtta osa ka
Saaremaa Toidufestivali üritustest Külla külla, mis
on osutunud väga populaarseks.

Koos
oleme
korraldanud
jalgrattamatku
Paadla kandi küladesse, tähistanud erinevaid
rahvakalendripäevi nagu küünlapäev ja vastlapäev.
„Teeme ära” koristustalgute raames koristame
prahist sõiduteede ääri, teeme seltsimajale
ja külaplatsile suurpuhastust. Traditsiooniks
on saanud jaanipäeva ja jõulude tähistamine.
Jaanipäeval saab alati enda valmistatud šašlõkki
ja koduõlut. Jõule oleme tähistanud kogu pere
talvepäevaga, kus kohalikud lapsed esitavad
jõuluteemalise näidendi ja külla tuleb jõuluvana.
Kuid viimastel aastatel on see üritus pausil
olnud. Igal viiendal aastal on Paadla kandi külade
kokkutulek, järgmine kord peaksime saama kokku
2023. Seltsile lisaraha teenimiseks käime kevadeti
metsa istutamas ja rendime seltsimaja erinevateks
üritusteks. Meie seltsimaja saal ja täisvarustusega
köök on valmis teenindama kuni 70 inimest.
Sel aastal osalesime Saaremaa Aasta küla
konkursil kus meil algselt ei olnudki plaanis
osaleda, sest terve aastajagu tegemisi on ju justkui
unerežiimile lülitatud olnud… Kuid Saaremaa
Kodukant eestvedaja Reet Viira ütles, et nüüd
tuleb kandideerida. Alguses puiklesime küll vastu,
aga viimasel hetkel sai ankeet ikkagi täidetud ja
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liitusime Aasta küla karusselliga.
Asi lõppes sellega, et me võitsime rahvalemmiku
tiitli. Oleme selle üle väga õnnelikud, sest eks ta
näitab, et oleme rahvale enda tegemistega silma
jäänud. Ja ilmselt ei ole me päris tühja toimetanud
– kodukandi inimesed on rohkemal või vähemal
määral alati tegemistega kaasa tulnud, arvatavasti
nende toetav hääl määravaks ka sai.

Seda
tunnustust
tähistasime
sel
koos jaanitulega, kus pidu kestis
hommikutundideni.

aastal
varaste

Edaspidiseks on meil päris mitmeid plaane, kuid
nende elluviimine sõltub suuresti meil kehtivatest
piirangutest.
Kati Aus ja Tiina Luks

LUMETÕRJEST
Taas on kätte jõudnud talv ja esimesed
lumelükkamisedki tehtud. Enamikes piirkondades
on lükkajad samad, mis eelmisel aastal. Uus lükkaja
on sellel aastal Sauvere piirkonnas.
Milliseid teid puhastatakse?
Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad
vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega erateed.
Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt
tasuta lumetõrjet (teatud tingimustel) ka avaliku
kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt
alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.
Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet
lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või
alates 5 cm (sulalumi). Avaliku staatuseta erateedel
alustatakse lumetõrjet koos või pärast lumetõrje
piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje
lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.
Tingimused ja nõuded erateedele
Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele
tingimustele:
1. tee servad on takistustest puhastatud ja tee
servades olevad takistused (ilupõõsad, puuistikud,
truubiotsad, kivid jm) on märgistatud viisil, mis
tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi
paksusest hoolimata – tähistuseks on soovituslik
kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid puidust
otsast helkurribaga teibaid;
2. tee kohalt on eemaldatud puude oksad
minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1
meetri laiuselt;
3. tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
4. tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja

lumetõrje tegemist.
Suurimaks probleemiks lumetõrjel on võssa
kasvanud teeääred – tee kohale ulatuv võsa ja oksad
võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm. Samuti
puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht,
kus traktor saaks ringi keerata. Eratee omanikul
tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta
lumetõrje teenuseks oleks tagatud. Lahtiraiutud
teed ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, vaid ka
vajadusel suurte operatiivsõidukite probleemideta
sündmuskohale saamiseks, päästmaks loodust või
inimeste vara.
Tasuta lumetõrjet ei tehta:
1. õuealadel ja lühematel kui 30 meetri pikkustel
juurdepääsudel;
2. kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teostada;
3. kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute
vara kahjustamisele;
4. kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga
liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei
kasutata.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud elanikele
on teenuskeskuste juhatajad, kelle poole võib
pöörduda kas lumelükkamise kvaliteedi osas või
siis kirjaliku taotlusega alustamaks erateel tasuta
lumelükkamist (eeldusel, et eelnevalt kirjeldatud
tingimused on täidetud). Valla kodulehel on leitav
ka spetsiaalne lume lükkamise infoleht, kust
on kergesti kättesaadav kogu vajaminev info nii
kontaktide kui ka lumelükkamise tingimuste kohta.
Kärla
piirkonna
teenuskeskuse
telefoninumbrid: 452 5164; 5362 7280

juhataja
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LASKE KADRID SISSE TULLA

Kadripäev on eestlaste jaoks olnud traditsioonirikas
tähtpäev ja tähistas tubaste tööde algust. Sel
päeval näiteks pügati lambaid ja oodati karjaõnne.
Juba sada aastat on see kadride ehk kardisantide
jooksmise aeg, kui maskeeriti ja koguti ande.
Kärla lasteaia pere seadis sammud traditsiooniliseks
kadritralliks kolmapäeval, 24. novembril. Nii võis
hommikupoolikul kohata alevi vahel suuri ja
väiksemaid punapõskseid valgetes riietes kadrisid,
kandes peas oma parimaid pearätte või kübaraid.
Tee peal kohtasime mitmeid lahkeid peresid
kellele head kadriõnne soovida, laulda, nutitunnil
luuletust lugeda ja mitmeid mõistatusi esitada.

Aitähh külaslislahkuse ja rikkalike andide eest teilerahvamaja ja raamatukogu, teenuskeskuse, Coop
Kärla kapluse, spordihalli söökla ja Kärla põhikooli
pered.
Head õnne kõigile... , mida igaüks just vajab
- elutuppa euroõnne, maamehel mullaõnne,
kauplejal kliendiõnne, kontorisse kohviõnne,
pajakesse pudruõnne, lapsekestel lustiõnne...
Järgmisel aastal kohtume kindlasti taas- lasteaia
karditrallist on saanud traditsioon, mis jääb edasi
kestma.
Kaja Voojärv

KÄRLA KOGUKONNAKOGU
Kärla kogukonnakogu uue koosseisu esimene
koosolek toimus 30.novembril. Sellel koosolekul
valiti kogukonnakogu esimees, kelleks sai Riina
Voog ja aseesimees, kelleks valiti Laura Metsrand.
Kogukonnakogu on piirkonna elanike esinduskogu.
Kogukonnakogul on 11 liiget. Lisaks 11 liikmele
kuulub Kärla kogukonnakogusse ka Volikogu liige
Tiina Luks.
Kärla
kogukonnakogu
koosneb
järgmiste
asustusüksuste piirkondade esindajatest:
1) Kärla alevik ja Kuuse, Kärla-Kirikuküla, Kärla-

Kulli, Mõnnuste, Mätasselja ja Paiküla külad – nende
külade esindajad: Ülar Tänak, Laura Metsrand, Aive
Post, Tiina Saare, Margus Õunpuu
2) Arandi, Hirmuste, Karida, Kõrkküla, Kogula,
Käesla, Paevere, Sõmera, Ulje ja Vennati külad –
nende külade esindajad: Maive Õispuu, Kati Aus,
Riina Voog, Avo Suurna.
3) Anepesa, Jõempa, Kandla, Nõmpa, Sauvere ja
Vendise külad – nende külade esindajad: Katrin
Pihlas ja Urmo Talistu.

KÄRLA TEATAJA
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HELKURIPUU
Kampaania „Helkuriga sõbraks“ toimub tänavu
juba kaheksandat aastat. Kodanikupäeva raames
ellu kutsutud ettevõtmisel reklaamitakse helkurite
kandmist ja vajalikkust.
Tänapäevased helkurid on võimelised peegeldama
vajaliku koguse neile peale sattuvast valgusest,
et tagada meile kõigile ohutu liiklemine. Helkuri
kandmine muudab meie liikluse turvaliseks
kõigi
liiklejate
jaoks.
Helkuri olulisuse teemat
on käsitletud kaua, aga nii,
nagu teed lähevad igal aastal
ootamatult libedaks, saabub
ka pime aeg äkki ja kohe ei
tule meile meelde, et nüüd
on helkuriaeg käes ja parim
sõber tuleb sahtlist välja
otsida.

äärde – noor tammepuu. Kaunistasime kooli,
noortekeskuse, lasteaia ja teiste tublide helkuri
tegijate-riputajatega helkuripuu.
Pimedas särab see puu eriti uhkelt. Plaanis on
helkuripuu ka jõulutuledega ehtida, et oleks igale
möödujale veelgi silmapaistvam ja kutsuvam.
Palun hoia ka Sina oma lähedasi ja veendu, et neil
oleks helkur olemas!

Sellel
aastal
tuli
igal
piirkonnal oma keskuses taas
otsida üks puu, millest saaks
selle piirkonna helkuripuu.
Puult saavad helkuri endale
võtta kõik, kellel seda ei ole
ja panna sinna soovi korral
juurde helkureid.
Selle aasta helkuripuu sai
seekord Kärla koolimaja
ees
oleva
kergliiklustee

MILJA MÄEORG ON AASTA TERVISHOIUTÖÖTAJA
02.detsembril Kuressaare raekojas toimunud
tunnustusüritusel anti üle Saaremaa sotsiaal-ja
tervishoiuvaldkonna tunnustused oma valdkonna
kõige parematele.
Meie Kärla pereõde Milja Mäeorg sai tunnustatud
kui 2021. aasta tervishoiutöötaja.
Milja kahjuks üritusel kohapeal osaleda ei saanud,
kuna sai sellest teada alles pärast üritust. Nimelt oli
tunnustusüritusest teavitav e-kiri kahjuks sattunud
tema arvutis rämpsposti.

Esimesed õnnitlejad ja tunnustusest teadaandjad
olid samas majas töötavad Saaremaa Valla
sotsiaalosakonna töötajad. Auhinda ja lilli käisid
pereõele üle andmas Sõmera Hooldekodu juhataja
Terje Hanson ja Visit Saaremaa turismispetsialist
Kati Aus. Milja sõnul on see üllatav ja meeldiv
tunnustus.
Milja on töötanud velskri ja pereõena pea 50 aastat.
Ta on armastatud ja hinnatud nii inimesena kui
pereõena kogu Kärla piirkonnas. Palju õnne ja
tervist Sulle, Milja!
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NUPUKESI KÄRLA KOOLIST
Vaatamata novembrikuu hallusele ja saabunud
pimedale ajale, pole Kärla koolipere igavust
tundnud.

ning iga foto omab emotsionaalset väärtust ja
pakub silmailu. Aga konkursile omane hasart sõelus
välja järgmised auhinnalised tööd:

Hilissügisel liitusid meiega huvijuht Arnek Grubnik
ja õppedisainer-projektijuht Kaidi Liivas.

I kooliastmes sai nii Grand Prix kui veebihääletuse
võidu foto „Sügise silmad“, autor Kaspar Martin
Grubnik 1. klassist.

Liikumisvõistlus

Novembris algatas õppedisainer Kaidi Liivas koolis
aktiivse liikumisvõistlus – MUUVS 2021. Nutiäppe
kasutades kõnniti nii palju kui jaksati, eriti nutikad
kasutasid ära pika vahetunni. Klasside vahelise
võistluse WINNER on see klass, kus õpilase keskmine
sammude arv on kõige suurem.

Loodusfotokonkurss

II kooliastmes langes samuti žürii ja veebihääletajate
arvamus kokku ja võidutööks osutus „Sügisene
jalutuskäik mere ääres“, autor Laurete Avik 6.
klassist.
III kooliastme Grand Prix pälvis foto „Oma tehtud
pesakeses“, autor Eliise Kirs 8. klassist ning
veebihääletuse võidu võttis foto „Värvid“, autor
Märten Soon 9. klassist.
Õpetajate
tööde
hulgas
võidutses
foto
„Mustlasseelik“, autor Maret Rei ning viis koju
Grand Prix. Veebihääletajad pidasid parimaks fotot
„Esimene jää“, autor Arnek Grubnik.
Peale preemiate välja jagamist oli koolimaja ees
puude vahel avatud õuenäitus ka kogukonnale.

Mardi- ja kadrisandid

Sügise silmad. Kaspar Martin Grubnik 1.klass

Ka tänavu oli meil põhjust piiluda sügist läbi
kaamerasilma, sest koolis toimus järjekordne
loodusfotokonkurss, mida seitsmendat aastat
foto- ja meediaringi juhendaja Laidi Lindau. 42
võistlustöö hulgas leidus nii kauneid loodusvaateid,
kui imetabaseid lähi-võtteid vihmapiiskadest
kännuseenteni. Konkursist said osa võtta kõik
õpilased ja ka õpetajad. Töid hindas žürii, kuhu
kuulusid meie endine õpetaja Jaanika Kask, Kärla
noorsootöötaja Kadri Järvalt ja fotograaf ning
KPK vilistlane Ene Schultz. Nemad valisid igas
vanusegrupis välja Grand Prix võitjad ja jagasid
eripreemiaid. Lisaks toimus veebihääletus,
mis oli avatud kõigile meie kodulehe ja FB lehe
külastajatele.
Nagu kunsti puhul ikka, peitub ilu vaataja silmades

Koolimajas olid liikvel ka mardi- ja kadrisandid.
Meie esimene klass käis sanditamas ka naabrite
pool. Aulas said kõik huvilised mängida mardipäeva
teemalist nutiviktoriini Kahoot keskkonnas. Head
õnne kooliperele käisid toomas kadrid lasteaiast.

Neljandike Mardikohvik

Kahe sanditamise vahel korraldasid neljandikud
Mardikohviku ning kostitasid hea ja paremaga kogu
koolipere.
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„Teravad pliiatsid“

17. novembril toimus esmakordselt päevakajaliste
uudiste viktoriin „Teravad pliiatsid“ 5.-9. klassidele.
Viktoriini idee tuli õpetaja Anne Tõru poolt.
Eesmärgiks on, et õpilased (ja samuti ka õpetajad)
oleksid päevakavaliste uudistega rohkem kursis.
Viktoriin toimub Kahoot keskkonnas. Plaan on
mängu korraldada igal kolmapäeval suure vahetunni
ajal. Iga nädal valmistab küsimused ette erinev
õpetaja. Praeguseks on jõudnud toimuda juba
kolm „Teravate pliiatsite“ viktoriini, rändauhind on
liikunud iga nädal uude klassi. Elevust õpilastesse
küsimuste valikuga on seni toonud õpetajad Anne
Tõru, Toomas Mägi ja Roland Kütt. Viktoriini on läbi
viinud huvijuht Arnek Grubnik.

Töövarjupäev

Samal päeval käisid meie 3. kooliastme õpilased
töövarjupäeval, kus noored said teada, mida üks või
teine töö päriselt tähendab. Kokku käis ettevõtetes
26 õpilast. Siinkohal täname õpilasi töövarjutanud
asutusi:
Kuressaare
Ametikool,
Saaremaa
Gümnaasium, Kihelkonna kool, Saare Elektroservis
OÜ, Kärla PÜ, Saare rehvikoda, Kärla teenuskeskus,
Saaremaa valla kultuuriosakond, Kuressaare
Haigla, A le Coq, Omniva, Logistikakeskus, Kõrkküla
pood, Apex Auto, Balti Laevatööstus, Miilaste
talu. Kogu töövarjupäeva korraldust koordineeris
õppedisainer Kaidi Liivas.

Kabevõistlus

18. novembril toimus õpetaja Väino Uljase
eestvedamisel kabevõistlus vint.ee keskkonnas.
Kokku osales 14 võistlejat. Esikuuik oli järgmine: 1.
koht - Uku Laansalu, 2. koht - Arnek Grubnik, 3. koht
- Märten Uljas, 4. koht - Mattias Pildre, 5. koht - Kaur
Kivirai, 6. koht - Daniel Väli.

Etlejate konkurss

25. novembril astusid publiku ette meie noored
etlejad. Õpetaja Ene Heinmetsa poolt veetud
pika traditsiooniga etlejate konkursi finaalüritus
pakkus südantsoojendavat luulepärastlõunat.
Žürii, kuhu kuulusid Ülle Maimann, Kadri Järvalt ja
Arnek Grubnik, kiitsid kõiki konkursist osavõtjaid
ja tunnustasid oma vanuseklassi võitjaid: 1.-3. kl
Karoliina Koppel; 4. -6. kl Õnne-Ingel Lember; 7. -9.
kl Sirelin Miller; Grand Prix Eliise Kirs.
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Advendiaja algus

29.novembrit alustasime ühise advendihommikuga.
Kirikuõpetaja Rene Reinsoo süütas meie esimese
advendiküünla ja selgitas õpilastele advendiaja
tähendust. Koolielu jätkub jõuluootuse saginas
ja iga päevaga saab maja jõuluhõngulisemaks.
Saaremaa valla poolt korraldatud akende
kaunistamise konkursi esimese vaheloosimise
võit tuli meie kooli. Žürii loosis välja ühe auhinna,
mis sisaldab raamatuid, komme, helkureid jm
ning selle võitis meie 1. ja 5. klassi ühistööna
kaunistatud aken "Linnukesed jõuluteri nokkimas."
Meie jõuluaken koosneb kahest klassilogost ( 1. kl
ja 5. kl). 1. kl LINNUKE (tähendusega - MEIE, HOIAN,
ARVESTAN, HOOLIN) ja 5. kl KOOS (üheskoos, alati
koos - nii rõõmus kui ka mures). Jõulud on üksteise
märkamise, hoidmise ja koos olemise aeg. Õpilasi
juhendas klassijuhataja Maret Rei koostöös Arnek
Grubnikuga.

Sireli okstes
Koos sireli põõsas
tol kaunil õhtul,
ning need kaunid sireliõied
su juustes.
Neis leegitsevates,
päikese kumaga ühte sulavais,
kaunites juustes
valged sireliõied.
Ma suudlen,
su sirelilillakaid huuli,
mis õhtukülmaga
juba jäätunud on.
Nüüd nopin su hauale
ma neid kauneid sireliõisi,
ning meenutan õhtut
sinuga sireliokste vahel.
Eliise Kirs, 8.klass

KÄRLA TEATAJA
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ON JÕULUSOOVIDE
SAATMISE AEG!
Kui eelmine aasta
olid jõulupostkastid
vaid
Kuressaare
kesklinnas, siis sel
aastal jagati need
laiali üle Saaremaa.
Iga piirkond sai endale
postkasti,
kuhu
saavad kõik soovijad
postitada.
Tervitusi kuuleb Kadi
raadios korra nädalas,
reedeti ja jõulude eelsel neljapäeval kell 13.30.
Ette loetakse terve nädala jooksul postkastidesse
poetatud kirju. Postkastide tühjendamine toimub
neljapäeva õhtuti.
Kärla piirkonna valge postkast asub Kärla
Rahvamaja juures muruplatsil jõulukuuse lähedal.
Kutsume kõiki postitama sinna häid soove juba
täna! Siis võib kindel olla, et sõnum jõuab kohale.

KÄRLA TEGU JA TEGIJA 2021

Otsime piirkonna 2021. a tegu ja tegijat, kelle
tunnustamine on vabariigi aastapäeva sündmusel
järgmise aasta veebruaris. Võid esitada
kandidaadi mõlemas kategoorias või ainult ühes.
Kindlasti lisa põhjendus, miks kandidaadi esitad.
Soovi korral võid lisada ka enda kui esitaja nime.
Küsitlus on avatud 16. jaanuarini 2022.

KÄRLA AASTA TEGU 2021:

KÄRLA AASTA TEGIJA 2021:

Lõika täidetud kupong välja ja pane Kärla
Teenuskeskuse juures postkasti. Vorm on leitav ja
täidetav ka Facebookis Kärla Kogukonna lehel.

Toimetaja: Triin Aksalu
5362 7280
triin.aksalu@saaremaavald.ee

