
Rimmu

Rimmu veski sild ja endine kõrts 1923.a.

Rimmu Veski järv ja "kadunud katused" 
(elektrijaam, jahuveski, saeveski, ja Veske talu 

hooned põlesid 1950.aastal)

Meierei Rimmus 1935a.
 Kaarli piimaühisuse juhatus.

Kauplus Rimmus 1924.a. Praegu võrkpalliplats

Ilmavaatluse koht Kõpu jõel

Elektrijõujaam, Vana sild ja tee läbi Rimmu

Ajalooürikutes on Sammastet esimest korda mainitud 1789. 
a. ja Rimmut mõni aasta hiljem. Rimmu oli 19. sajandi II 
poolel tolleaegse Kaarli valla administratiivseks ja ka 
kultuuriliseks keskuseks. Siin asusid vallamaja, vaestemaja, 
kool, metskond, meierei, kõrts, kauplused, rahvamaja 
(Saksamõisas) ja mõned väiksemad tööstused. 

Haridus

Sammaste külas asus Kaarli vallakool, mis varem kandis 
nime Sammaste kool ja hiljem oli Araku algkool. Araku 
kool oli Halliste kihelkonna üks vanemaid koole. Kooli 
ehitusluba saadi 1824. a. Õisu noorelt mõisnikult Friedrich 
von Sieversilt. Kooli ehitasid Sammaste küla ettevõtlikud taluperemehed. Urite Hendrik Urt valis maja 
ehitamiseks kruusase seljandiku läbi küla kulgeva tee lähedale, mis asus Iiresoo oja paremal kaldal 
vastu Araku Andrese talu. 

Esimene koolimaja valmis samal aastal, mis oli 4 sülda 4 jalga pikk ja 3 sülda lai. 1837. a. täiendati 
maja ehitust, 1904 .a. koolimaja juurdeehitus.  

19. sajandil olid siin koolmeistriks ja koolijuhatajaks Laarmannide kolm põlvkonda: Mats Laarmann 
1824-1855, Märt Laarmann 1855-1894 ja Mats Laarmann juunior 1894-1910. 

1964. a. kool suleti, edaspidi kasutati maja õpilasmalevlaste majutamiseks. 

28. mail 1981. a. hävis tulekahjus Araku koolimaja hoone. 10. juunil 1989. a. vilistlaste kokkutulekul 
avati Araku koolile ning nende rajajaile ja õpetajatele mälestuskivi. 

Raamatukogu

Halliste valla vanim raamatukogu on Rimmu raamatukogu. 
Raamatukogu asukohaks olid pikka aega Torimu või Kääriku 
talud (Rimmu raamatukogu kroonika). 

1870 - 1878.a Lugejate Ring; 1878.a. tegutses 21. aastat 
Raamatukogu Selts.

1930-1940 a. asus raamatukogu seltsimajas, kust see viidi 
Saksamõisa, 1944.a. toodi raamatukogu tagasi Rimmu 
endisesse vallamajja. 1996. a. tänaseni asub Rimmu 
raamatukogu endises kauplusehoones. Raamatukogu on 
kandnud läbi aegade kohaliku seltsielu ülalhoidmise rolli. 
Värvikamad tegelased, kes seda kohaliku seltsielu rolli on 
hoidnud ja vedanud: Joh Leimann 1899-1929; Marie Siitam 
1930-1940; Johannes Saar 1940–1941; Julius Tasane 
1944–1948; Leida Koov 1955-1966;  Aino Nugis 1967-2011

Meierei

Esimene meierei oli Rimmus tsaariajal spetsiaalselt meiereiks 
ehitatud puidust, suure kivikeldriga hoone, mis 1932.a. maha 
põles. 1932.a. ehitati uus meiereihoone, mis oli juba 
telliskividest v.a hoone 2 korrus, mis oli palkidest. 

Kaarli vald – Tähtsamad nopped  

1850.a. Urite Leimann hakkas puhast rukkileiba tarvitama.
1855.a. Rimmu mölder Treffner võtab kasutusele suur sae ( nurgasae )
1857.a. Ilmuma hakanud ajalehe „Perno Postimees“ tellisid esimesena kooliõpetaja 
             Mart Laarmann ja vöörmünder Jaak Rand Kõre talust.
1859.a. Peeter Ruubel Kääriku talust „ Kaunimad laulud...“sõnade autor.
1863.a. Nahksepa Raekson ja Torimu Ilus teevad majadele korstnad ja tubadele lõõrid.
1864.a. Kõrnitsa Ruubel ehitab esimese häärberi s.o. loomadest ja loomapidamisest lahus  
             elumaja, 4 aastat hiljem teevad sama ka Taru Raekson ja Torimu Ilus.
1866.a. Nahksepa Kissa hakkab kasvatama ristikheina ja 3 aastat hiljem ostab suure saha, 
             sest harkadraga ei saanud ristikheinamaad künda.
1887 – 1917.a. Rimmus Kaarli vald, Halliste kihelkond. Täpne eraldumise aasta ei ole selge. 
             Vald asus kahes mk-s: politsei- ja kohtualluvuslikult (kohtu-uurija ringk - Pärnu III) 
             Pärnumaal, halduslikus tähenduses aga Viljandimaal.
1870.a. Jaak Rang vallakohtu, Kindlustuse Seltsi ja Tuletõrje Ühingu esimees
1871.a. moodustas Kaarli Õisuga ühise valla. 
1871.a. Jaak Sõggel tuntud rahvaluule koguja, tegi kaastööd ajalehtedele.
1871.a. Nahksepa Raeksonid on kodus tarvitusele võtnud lauanoad, kahvlid ja kohvi.
1872.a. ehitati Kaarli vallamaja, ehituskulud 1040 hõberubla, 1888.a.tall, 1866 .a. rehi ja  
             tõllakuur.
1873.a. Peeter Priikask Torimu talust, Penuja Haridusseltsi esimees, Piimaühingu juhataja.
1873.a. Mats Laarmann Pärnu põllumeeste seltsi ja Piimatalituse esimees, Pärnu maavolikogu  
             esimees, Riigikogu liige.
1874.a. Mängu ja laulukoori asutamine Kaarlis. 
1878.a. Nahksepa Kissa hakkas maid torutama ( drenaazi abil maad kuivendama )

1885.a. Peeter Ruubel Kääriku talust lõpetas 1914 Moskva ülikooli õigusteaduskonna, EV 
             Välisministeeriumi jurist-konsultant, Noor Eesti liige jne.
1887.a. Mats Kissa Nahksepa talust, insener, Abja linavabriku asutaja, ehituse juhataja,  

Abja  linna-ja värnitsatööstuse o-ü direktor, Halliste Põllumeeste Seltsi esimees.
1890.a. Torimu Ilus peksab hobumasinaga vilja.
1898.a. ehitati Valla vaestemaja, maksumus 1100 rubla ja saun ehitati 1901 aastal.
1901.a. Nahksepa Kissa ostis hobureha.
1902.a. Soo-Otsa Raekson ostab aurugarnituuri ( masina )
1905.a. Kuninga Mossa soetab heinaniidumasina.
Kuni 1917 .a. Rimmu Liivimaa Kubermang, Pärnu maakond, Halliste kihelkond.
1931.a. asutasid naised perenaiste seltsi. 
1938 – 1950 .a. Rimmu oli vald (Halliste kihelkond, Viljandimaa) Esimene vallavanem oli    
            Peeter Reiman. 
1939.a. läks Uue-Kariste vald Pärnumaa alt Viljandimaa alla ning Uue-Kariste ja Kaarli
             vallast sai uus Rimmu vald. (vallas oli 1945 elanikku).
Alates 1991 .a. Rimmu Halliste vald, Viljandi maakond

Keldrikorrusel hoiti jääd ja valmistooteid, 1-korrusel oli 
piimavastuvõtt, koorimine, labor ning juustu ja või tegemise 
ruum. 2-korrusel asusid kontor ja meieri korter. Meierei 
tegutses hoones kuni 1970 .a., peale seda asutati hoonesse 
(Baltikumi teine) seemnete dražeerimistšehh, mis oma 
tegevusega reostas põhjavee.

Huvitavaid fakte

ENE-s mainitakse esmakordselt Rimmu veskit 1798. aastal. 
Veskil oli oma elektrijaam. Elektrijaam oli algselt 
puuratastega. 1949.a. aastavahetusel põles hoone maani maha. 
1953. a. ehitati uus elektrijaam, mis hakkas elektrit tootma 
kolmele tolleaegsele kolhoosi rahvale: Rimmus, Parastumal ja 
Uue- Karistes. 1961. a. läks elektrijaam riigi haldusesse.

1868.a. asutas Märt Teng viiulikvarteti ja metsaülem Juhan 
Limbergi juhatusel loodi Kaarlis meeskoor. Kaarli muusikaelu 
loojaks ja seltskondliku elu juhiks sai Torimo Mihkel Ilus. 
Peale väikest pausi tõi värsket jõudu uus kooliõpetaja Kurvits, 
kes oli hea muusikahariduse saanud Tallinna konservatoo-
riumis kooride juhendamises. 

1926.a. jaanuaris asutati Rimmu Vabatahtlik Tuletõrje Selts 
(VTÜ), millel oli tegevliikmeid 109 meest ja 22 naist, kellele 
lisaks oli 36 toetajaliiget. 1930 ndate aastate lõpus liideti 
Rimmu VTÜks Kaarli ja Uue-Kariste VTÜd.

1938.a. asus Õisu Metskond Rimmus. 1975. a. poolitati 
metskond: üks pool jäi Rimmu, mis hakkas kandma Rimmu 
Metskonna nime ning teine pool viidi üle Õissu. 

Rimmu külas teostati ilmavaatlusi 1956.a. juunist kuni 1959.a. 
detsembrini spetsiaalselt ehitatud vaatluspostilt. Andmed 
esitati telegrammiga Tallinna Hüdrometeroloogia Teenindus 
Valitsusse.


