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Sõnum plakatil: Ära mine ÄÄremaale elama! Seal paneme kooli kinni

Oisu kandi rahvas tuli volikogu 
istungile plakatitega

N eljapäeva pärast-
lõunal tervitas Türi 
kultuurikeskusse 
vallavolikogu is-
tungile saabujaid 
veerandsada Oisu 

kandi inimest, kes nõudsid, et 
vallavolikogu ei muudaks nende 
kooli kuueklassiliseks.

Volinike meelsuse muutmi-
seks oli tehtud ka hulgaliselt 
plakateid, kuhu oli kirjutatud: 
«Oisu õpilased on vihased», 
«Türi vald = ainult Türi linn», 
«Mis on valesti Türi põhikoolis? 
Umbes 100 Türi linna last õpivad 
mujal!», «Oisu ja Kabala ei ole 
vaesed sugulased Türi valla tur-
jal», «Ära mine ääremaale ela-
ma! Seal paneme kooli kinni», 
«Türi vald, ära lõhu ja lammuta. 
Otsi lahendusi!».

Rahva pahameele põhjus 
peitus volikogus arutusel olevas 
Türi valla arengukavas aastateks 
2021–2025. Arengukava näeb et-
te, et edaspidi on vallas kolm 
põhikooli. Peale Türi põhikooli 
jätkaksid senisel kujul Väätsa ja 
Laupa põhikool. Käru ja Retla-
Kabala kool muutuksid üheksa 
klassi asemel kuueklassiliseks.

Meelt avaldama tulnud ini-
meste hulgas oli Retla-Kabala 
kooli õpetajaid, õpilasi ja las-
tevanemaid. Kooli lipuga oli 
kultuurikeskuse ette saabunud 
direktor Jaanus Roosileht.

Plakatitega inimesed hõiska-
sid volikogu istungile tulevatele 
volinikele, et nad ei võtaks vastu 
otsuseid, mis suretavad koduval-
las maaelu välja.

Meeleavaldajad olid üksmeel-
sed selles, et kui Oisus asuv kool 
muutub 2022. aastast senise 
üheksa klassi asemel kuueklas-
siliseks, siis annab see hoobi ter-
vele piirkonnale. Oisukad karda-
vad, et siis võidakse lapsed juba 
esimesest klassist alates Türile 
viia, sest põhikooli seal nagunii 
lõpetada ei saa ja nii on lastel 
keskkonnavahetusi vähem.

Õpetaja Sirje Kips selgitas, et 
seitsmes ja kaheksas klass on 
koolis alati kõige problemaati-
lisemad, sest puberteedi tõttu 
vajavad lapsed rohkem tähelepa-
nu. Nii on igati hea, kuid lapsed 
saavad selles vanuses käia koolis 
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kodukoha lähedal, mitte ei ole 
päev otsa kodunt ära ega sõltu 
kojutulekul bussiühendusest.

Direktor Jaanus Roosileht 
sõnas, et Kabala ja Retla koo-
li ühendamise nimel on palju 
vaeva nähtud ja praegu on ko-
gukond uue kooli omaks võtnud. 
Mis tähendab, et paljud lapsed, 
kes lõpetavad Kabala õppekohas 
kuuenda klassi, suunduvad see-
järel kooli Oisus asuvasse tege-
vuskohta. Roosilehe selgitusel 
puudutaks see muudatus otse-
selt umbes veerandsadat õpilast.

Meeleavaldajate seast kos-
tis ka väljaütlemisi, et kui Ret-
la-Kabala kool muudetakse 
kuueklassiliseks, tuleks sama 
teha ka Laupa kooliga. «Meil ei 
ole midagi Laupa kooli vastu, 
kuid võrdusus peaks olema,» 
hüüti volinikele.

Plakatitega seisvad inimesed 
ütlesid, et on kodukandi eluga 
igati rahul. On näha, et inimesi 

on hakanud maale juurdegi ko-
lima, aga kui kohalik omavalit-
sus hakkab koolivõrku kärpima, 
siis annab see signaali, et ei tasu 
maale tulla.

Türi vallavolikogu oposit-
siooni liige Kati Nõlvak avaldas 
pärast istungit arvamust, et mee-
leavaldusest võis ka kasu olla, 
sest volikogu otsustas arengu-
kava esimese lugemise peatada 
ja pühendada augusti alguses 
sellele terve istungi.

Nõlvak oli optimistlik ja 
uskus, et vallajuhid võivadki 
inimesi kuulda võtta ja Retla-
Kabala kool jätkab ka edaspidi 
üheksaklassilisena. «Kui muu-
daksime selle kooli kuueklassi-
liseks, siis võtaksime Kabala ja 
Oisu kandi lastelt valikuvabadu-
se,» sõnas ta.

Haridusmuudatuste puhul 
pole Nõlvak rahul ka vallavalit-
suse plaaniga liita Türi Kevade 
kool Türi põhikooliga ja ka sel 

teemal käis volikogus üleeile 
tuline vaidlus. «Ma ei saagi aru, 
mis probleemi lahendaksime, 
kui liidaksime Kevade kooli põ-
hikooliga,» sõnas ta.

Türi vallavanem Pipi-Liis 
Siemann kiitis meelt avaldama 
tulnud inimesi selle eest, et nad 
käitusid viisakalt, kuid usub, et 
muudatuste tegemise järel on 
suurimad võitjad lapsed, kes 
saavad nii võimalikult head ha-
ridust. «Praegu räägitakse las-
tele, et nende koolitee pikeneb, 
kuid tuleb ka selgitada, millised 
võimalused neile Türi põhikoolis 
avanevad,» ütles ta.

Siemann selgitas, et nii Türil 
kui pea kõikides maapiirkon-

dades on teada, et rahvaarv on 
vähenenud, mistõttu vajab ka 
haridusvõrgustik korrastamist. 
«Peapõhjus on ikkagi see, et las-
te arv on vähenenud,» lisas ta.

Siemann ütles, et kui jät-
ta Retla-Kabala kool endiselt 
üheksaklassiliseks, siis tekib 
küsimus, miks teha muudatusi 
Käru põhikoolis.

Kui rääkida paarikümne aas-
ta perspektiivis, siis usub Sie-
mann, et vallas ongi üks tugev 
põhikool ja väiksemates kohta-
des kuueklassilised koolid.

Siemann ei osanud ennusta-
da, kas volikogu on valmis veel 
tänavu haridusvõrgu ümberkor-
ralduseks otsuse vastu võtma või 
lükkab selle edasi.

2018. aasta aprillis kogunesid 
Laupa põhikooliga seotud inime-
sed vallavalitsuse ette meeleaval-
dusele, kus nõudsid, et haridus-
reformi käigus ei tohi nende kooli 
kuueklassiliseks muuta.

Oisu kandi 
inimestel oli 
volikogu is-
tungile tõtta-
vale vallava-
nemale Pipi-
Liis Sieman-
nile edasta-
da selge sõ-
num: Retla-
Kabala kool 
peab jätka-
ma üheksa-
klassilisena.

DMITRI  
KOTJUH

ON NÄHA, ET INIMESI ON HAKANUD 
MAALE JUURDEGI KOLIMA, AGA KUI KO-
HALIK OMAVALITSUS HAKKAB KOOLI-
VÕRKU KÄRPIMA, SIIS ANNAB SEE SIG-
NAALI, ET EI TASU MAALE TULLA.

HooviHm ujutaS teatrimaja 
koHviku üle
ENNE PÜHI TABAS PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJAS 
KOHVIKUT PIDAVAT ETTEVÕTJAT HALB ÜLLATUS, 
KUI ENNEOLEMATULT TUGEVA PADUVIHMA AJAL 
TUNGIS VESI ALLKORRUSE RUUMIDESSE JA PÕRAND 
OLI POOLE TUNNI JOOKSUL ÜHTLASE VEEKIHIGA 
KAETUD.

LK 5

vald Hakkab uurima tuulepargi 
rajamiSe võimaluSt
TÜRI VALLAVALITSUS SAI MINISTEERIUMILT 
RAHATUGE, ET TEHA UURING, KAS OMAVALITSUSE 
MAADELE VÕIKS KERKIDA TUULEPARK.
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taHad olla graatSiline naine – 
mine balletiStuudioSSe
PAIDES ON BALLETISTUUDIO, KUS TÄISKASVANUD 
PROUAD-PREILID ON JUBA NELI PIKKA HOOAEGA 
BALLETIÕPETAJA SANNA KONDASE KÄE ALL 
ÕPPINUD OMA KEHA VALITSEMA JA LIIGUTUSI 
TANTSUDEKS VORMIMA.
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