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Hea vallarahvas!
Kibekiirelt kihutavad valimisrongid on selleks korraks
lõpetanud oma ristikäigud, külvates tõde postkastidesse,
elektripostidele, bussipaviljonide seintele, autode-busside
külgedele ja kes teab kuhu. Tänaseks on tõekirjandus oma
maise tee lõpetanud prügikastis ja kulutatud raha
reklaamifirmade rahakotis. Kas tõesti saabub rahu kuni 2005.
aasta kohalike omavalitsuste valimisteni? Igal juhul said kõik
soovijad võimaluse täita oma kodanikukohuse ja valida
inimesed ennast esindama. Pooled tartumaalased saavad nüüd
teatust küsida esindajate käest Tallinnas ja enamuses läbi
"Knopka" ja "Teletaibu" kanalite.
Rahva valimisaktiivsus oli veidi parem kui eelmisel
korral, Haaslava mailgi saavutati vabariigi keskmisega võrdne
tulemus, ehk numbrilisena 58 protsenti. Eks aeg nüüd näitab,
kellele vabariigi president teeb valitsuse moodustamise
ettepaneku, kelle jätab otsustamisõigusest ilma.
Igal juhul hirmutav tendents on emakeelepäeval kuulda,
kus suur osa õpilasi nõustus "hea raha" eest loobuma oma
emakeelest ja edaspidi ajama asju inglise keeles. Siis
meenutame Eesti Vabariigi aastapäeval omariikluse
saavutamise ja kaotamise hetki ning küsime, kellele veel seda
iseseisvat riiki vaja on? Saabuval koolivaheajal oleks küll vaja
natuke mõtiskleda selle üle, kas muretseda kohe kullakaevamise
labidas või õppida ka midagi.
Haaslava tublidel laulumeestel on seevastu õpitud
laulud kõik eesti keeles meelde jäänud ja ukse ees koori 80.
aastapäeva tähistamine. Esinetakse 5. aprillil kell 17.00 meie
Priiuse Seltsimajas ja kell 19.00 Reola Kultuurimajas. Haaslava
meeskoori tublide dirigentide Kalev Lindali ja Aulike Lõõndre
ning meeskoori presidendi Arno Justuse eestvõttel esinetakse
sel päeval äsja nõelasilmast tulnud ülikondades. Ülikondade
muretsemisel aitasid kaasa naabervallad Ülenurme ja Kambja,
heliplaadi valmimist loodame toetama saada Eesti Kultuurkapitali.
Alates märtsikuust on vallas elu edasiviimisele kaasa aitamas
vallasekretärina pr. Aire Veske ning spordi - ja kultuuritöö spetsialistina
hr. Eiko Kuusik. Edu neile!
Kõike head soovides
Koit Prants
Vallavanem

Tänuavaldus
Head valijad!
Tänan Teid mulle antud häälte ja Eestimaa Rahvaliidule osutatud usalduse eest. Tänuga Koit Prants

Informatsioon
Sillaotsa Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 26. märtsil kell 18.15 kooli saalis
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Haaslava meeskoori saamislugu
1965 aasta hilissügis ( november ) sai
mitmetele tolleaegsetele Haaslava meestele teatud
määral pöördeliseks. Nimetatud aasta 1. sept. alustas
Sillaotsa kooli uus direktor Johannes Loost siin mail
oma uut tööaega. Sillaotsal oli vahetatud varemalt
direktoreid küll ja küll, kuid need ei puudutanud
väljaspool kooli olevaid inimesi. Seekord oli aga
tegemist mehega kes peale koolitöö üritas ka tegelda
kultuuriga. Et oli tegemist mehega kes omas hea
suhtlemisoskuse, siis tekkis tutvusi inimestega kes
armastasid laulu. Sihuke mees oli tollal Heldur Püssa,
Roiu meier. See mees oli laulnud mitmes meeskooris ja
nii nad siis hakkasid otsima mõttekaaslasi. Ja leidsid,
sest siin Haaslaval oli enne suurt sõda olnud ju
meeskoor. Sõda ja sõjajärgsed aastad olid puistanud
laiali laulumehed, kes jäid sõjas kadunuks, kes olid
vangilaagris, keda oli võtnud ajalik surm. Kaasa lööjad
olid kohe Erich Ernits, tollal Tee Kommunismile
kolhoosi esimees, sama majandi brigadir Juhan Arula,
elektrik Kalju Mällo, traktorist Uno Reha, mehaanik
Aku Tikk, agronoom Kuno Suur, Heiki Puusepp ja
tollane Haaslava k/m direktor Leo Krukov. Esialgne
mõte
oli
hästi
tagasihoidlikmoodustada
meesansambel. Et Püssal oli „Pobeda“, siis temal oli
liikumiseks hea võimalus. Ja nii ta vuras ühel novembri
õhtul minu poole. Autos istus juba Endel Rohtung, siit
võeti mind ka. Minu küsimusele, et kuhu minek, üteldi
et üks asi tahab ära ajamist. Sõit läks Annamaa Jaani
poole. Siin oli olnud sea veristamise päev, sest oktoobri
pühad olid ju tulekul. Paigutati just panipaika sea
lihakeha. Ega midagi, Jaan pääle ja padavai Kurepallu.
Sääl olid juba eespool nimetatud mehed koos ja Loost
tuli siis lagedale oma ansambli mõttega. Mehed
selektsioneeriti häälerühmadeks ja mina kukkusin II
tenori. Mulle oli see suur üllatus, sest enne suurt sõda
olin laulnud Sillaotsa segakooris bassi. 1961.a. märtsis
opereeriti mul Tartu Kurgukliinikus häälepaela polüüb
ja dr. Laamann kes mind opereeris ütles, et hääle toon
sul muutub, kas peenemaks või jämedamaks, seda ette
ei tea. Noh, ja nüüd see siis käes oligi. Bassist minna
üle II tenori oli mulle võimatuna tunduv lugu. Ütlesin
oma uutele laulukaaslastele, et mina lasen siit jalga, mul
ei ole siin midagi teha. See kutsus esile suure kära,
üteldi et kuhu sa loll lähed, me teeme sulle pudeli. Lasin
enda ära rääkida. Eks tuli ka vahest pudelit pruuki kuid
seda küll ei mäleta, et mõni pudel oleks lahti võetud
selle nimel et II tenori jäin. Nii ei laula mina mitte oma
sünnipärase häälega vaid dr. Laamanni poolt timmitud
häälega. Nüüd siis peagi 38 aastat. Tasapisi hakkas
mehi juurde tulema. Tuli Johannes Toomsalu, Mitšurini
nim. kolh. esimees. Kui Loost küsis, et mis häält sa
laulad, vastas küsitav et temal ükskõik, tema
hääleulatus on kuus oktaavi nagu Yma Sumacul. Kokku
oli saanud juba 18 meest ja see kiskus juba väikese
koori nimetuse poole. Pealegi heietati mõtteid, et tuleb
end rahvale näidata. See lükkus aastavahetuse läheduse

tõttu muidugi uude aastasse. Meestel tekkis mõte
aastavahetusel teha üks omavaheline olemine. Iga mees
võtab kodust kaasa midagi suupärast- aastavahetusel ju
on mida võtta, kes sülti, kes verivorsti, kes ükskõik
mida. Ja muidugi pudel peenemat poe viina. Olemiseks
andis tollane k/n esimees Linda Juksaar vallamaja
ruumi, kus toimusid ka meie lauluharjutused ja mis oli
alati soe. Keegi teravmeelne nimetas selle õhtu „süldi
õhtuks“, mis on jäänud kasutusele siiamaani, olenemata
sellest kas sülti üldse ongi. Autorit aga ei ole järele
jäänutel kellelgi meeles.
Nii jõudis kätte aasta 1966. Loost ütles et tuleb
minna rahva ette. Aeg määrati 18. veebr. Repertuaar oli
Jukul ( nii hakati omamehelikult nimetama J. Loosti )
valitud põhiliselt ansambli laulud nagu saksa rahvalaul
Külapulm, Jää terveks sa- Rombergi operetist Havai lill,
jne. Kõike ei ole mälu järgi võimalik meenutada, kuid
oli 14-15 lugu. Avalauluks pandi K. Türnpu Tervitus ja
lõpulauluks Ernesaks Hakkame mehed minema. Mehi
oli siis juba 18. I tenor- Kuno Suur, Erich Ernits, Mati
Sepp ja Heiki Puusepp. II tenor- Leo Krukov, Endel
Rohtung, Uno Reha, Kalju Mällo ja Karl Pihlapuu.
Bariton- J. Toomsalu, Aku Tikk, Richard Vohla, Ivo
Dubolazov ja Rein Inti. Bass- Heldur Püssa, Jaan
Annamaa, Olev Karjus ja Juhan Arula. Esinemisele ei
ilmunud Rein Inti ja Kalju Mällo. Seega jäi rivisse 16
meest. Klaveril saatis tollane Sillaotsa muusikaõpetaja
Viive Tamberg. Et anda meestele hingamisaega oli ette
nähtud ka vaheaeg. Vaheajale minnes juhtus üks
huvitav seik. Õppimisaeg oli küllaltki lühike ja uusi
mehi ju tuli juurde siis kõigil meestel ei olnud laulud
kindlalt omandatud. Olime laval kahes viirus, eesreas
need kel laulud kindlamalt käes, tagarea mehed panid
eesolijaile noodid nõelaga kuue selja külge. Lavalt
vaheajale minnes aga ununesid esimestele meestele
pandud noodid võtmata, mis tekitas saalis lõbusa
elevuse ja kõva aplausi. „ Priiuse „ saal oli rahvast
tulvil. Tuldi ju uudistama kust ilmus Haaslava
meeskoor ja kes sääl siis laulavad. Oli mis oli, algus oli
tehtud. Esimesed „ristsed“ oli saadud, kas või läbi naeru
ja pisarate. Paraku on aeg teinud oma laastavat tööd.
Kuldrannakese maile on läinud esimestest laulumeestest
E. Ernits, L. Krukov, R. Vohla, J. Arula, H. Püssa, U.
Reha, J. Toomsalu, K. Mällo ja nüüd veel ka hiljuti M.
Sepp. Tõvevoodis aga E. Rohtung ja A. Kopli.
Rõõmustav aga see, et J. Loosti mantlipärija K. Lindal
on koori lipu alla suutnud koguda käesolevaks ajaks
sirka 40 meest.
Mälestusi heietas Karl Pihlapuu
P.S. Kui keegi leiab siit vigu, tunneb et keegi on jäänud
nimetamata või mõni koht on olnud ehk teisiti, siis
andke andeks, ka mina olen ekslik inimene.
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Meeldejääv üritus suurperedele
Laupäeval, 8. veebruaril, toimus Estonia
talveaias Eestimaa suurperedele mõeldud üritus, millest
Haaslava vallast osalesid perekond Schneeberg ja
perekond Grossberg
Teel Tallinnasse nautisime muinasjutuliselt
kauneid Eestimaa lumiseid põldusid ja talveunes
tukkuvaid kodusid. Ilm oli fantastiliselt ilus. Päike säras
pilvitus taevas ja õhus oli tunda selle aasta haruldaselt
külma talve jäist hingust.
Talveaeda jõudes tervitasid peresid lahked
peoperenaised, kes olid rohelusse uppuvas hubases
saalis ettevalmistanud nimelised lauad. Vastuvõtukõned
olid soojad ja südamlikud. Aukülalisena võttis sõna
Ingrid Rüütel, kes valutas südant Eestimaa laste
tuleviku pärast. Peomeeleolu ja laste tuju aitas ülal
hoida lustakalt kitarril musitseeriv Ülo Vilimaa. Laval
rõkkas rõõmsalt kõik see lastepere lõbusaid laulukesi.

Koosviibimisele andis vürtsikust
isuäratav ja magusalt lõhnav
rootsi laud viisakalt teenindava
personaliga.
Meeldejääva
ürituse
lõpetas üldine laste-emade-isade
südamliku ja särava naeratuse
ajalooline jäädvustus fotosilmas.
Lõpetuseks
tahan
avaldada suurt tänu kahe
suurpere poolt Haaslava vallavanemale, kui
õnnestunud
ürituse
tublile
organiseerijale,
sotsiaalnõunikule Maie Otsale ürituse igati aktiivse
teavitamise eest ja lõbusale valla bussijuhile, kes
meid kenasti sõidutas.
Pereema Ülle Schneeberg

Sõbrapäev
Meie vallas on saanud toredaks kombeks
pidada meeles pensionäre iga kahe kuu järel toimuva
einelauapeoga, kuhu on kutsutud ka külalisi. Seekord
oli külalisteks Tartu maavanem Jaan Õunapuu, Ahja
valla
naisansambel
"Rukkilill",
Ahja
rahvatantsurühm "Hõbesõlg", pillimehed ning
huumori ja naljatrupp.
Jaan Õunapuu rääkis valimistest ja
Rahvaliidu valimisplatvormist, lubades valituks
saades tõsta pensionid 40 % -ni keskmisest palgast,
see on 2500 krooni kuus. Lubas veel, et kui Rahvaliit
osutub valituks, siis nelja aasta jooksul saavad

lahendatud valla looduskaitse ja reostuse probleemid ning
alguse saab Sillaotsa Põhikooli võimla ehitus.
Peale selle andsid vallavanem Koit Prants ja
sotsiaalnõunik Maie Otsa pensionäridest juubilaridele üle
väikesed meened, nii palju kui seda lubas kõhnuke valla
rahakott.
Ning siis esinesid isetegevuslased - laulis
ansambel "Rukkilill", mängisid ja laulsid pillimehed ning
tantsisid rahvatantsijad, vahepaladeks oli nalja ja
huumorit. Tantsiti ja oldi rõõmsad - külalised võeti
rõõmsalt vastu.
Karl Meinhard

Õnnitleme aprillikuus sündinuid
1
2
3
4
5

6
9
11
12
13
15
15

Endla Pastel
Zinaida Tasa
Maria Rudakova
Aime Kopli
Uuno Seeba
Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
Hilde Aasmaa
Matti Leigri
Arnold Soe
Elsa Köörna
Tamara Ind
Matti Kase
Teodor Palu
Raimo Saar
Aime Lanno

1940
1920
1933
1939
1935
1919
1925
1932
1942
1942
1940
1919
1939
1941
1926
1938
1940

Lange
Aadami
Roiu
Tõõraste
Kriimani
Aardla
Roiu
Aardla
Mõra
Koke
Metsanurga
Kriimani
Aardla
Kriimani
Aardla
Kitseküla
Kriimani

Veebruaris Sillaotsa koolis

16
19
20
24

25
28
29
30

Harry Lemberg
Lembit Küün
Sergei Korzubov
Aleksandra Babarõkina
Nadežda Võsotskaja
Uno Tõruvere
Miroza Kotsjuba
Aleksander Rohusalu
Matrona Kiho
Yaskevich Stepan
Albert Peedoson
Lauri Mets
Palju õnne!

1927
1927
1942
1926
1931
1933
1933
1941
1934
1942
1919
1927

Ignase
Koke
Haaslava
Roiu
Roiu
Kõivuküla
Roiu
Haaslava
Kriimani
Uniküla
Uniküla
Kurepalu
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Veebruar möödus tõesti kiiresti ja
kokkuvõttes on peaaegu läbi saanud ka pikaks peetud
kolmas õppeveerand. Veebruaris tähistasime
sõbrapäeva ja vabariigi aastapäeva.
Sõbrapäeva on hakatud iga aastaga üha enam
tähistama. On tore olla elevuse sees, mida sõbrapäev
endaga kaasa toob. Kaaslaste märkamine ja head
soovid üksteisele olid sõbrapäeval meiegi koolis.
Märkimisväärne sündmus veebruarikuises
argipäevas oli direktori ja vallavanema korraldatud
vastuvõtt meie kooli parimatele õpilastele.
Neljapäeva õhtul kogunes kooli saali 21 õpilast koos
vanematega. Loeti luuletusi, krõbistati suupisteid
ning kiideti tubli õppimise eest õpilasi, tänati nende
vanemaid.
Vabariigi
aastapäev
annab
põhjuse
meenutada, mõtiskleda kodust ja isamaast. Tavaliselt
kirjutatakse just sel ajal kodu teemal kirjandeid,
joonistatakse. Kodu on tähtis iga päev, ent enamasti
ei jää meie kiire elutempo juures aega sellele mõelda.
“Kodu on igaühele kallis, parimaks paigaks
päikese all,” juhatas Aliis Aben Virve Osila
luuletusega sisse vabariigi 85. aastapäevale
pühendatud aktuse. Aktuse tegi meie jaoks eriliseks
ka see, et kohal viibis haridusminister Mailis Rand.
Enne aktust tutvus haridusminister Sillaotsa kooliga –
jalutas majas, käis klassides, luges stende. M. Rand
kiitis, et on tore väike kool, mille leiab kergesti
teeviitadega üles. Aktusel viibides leidis ta, et poisid
on tüdrukutest edevamad. Oma sõnavõtus rõhutas M.

Rand ajaloo tähtsust, väärtustas haritud inimest. Haritud
inimesest peetakse lugu läbi kooli. Ta märkis, et on tore,
kui kooli tulevad õppima õpilased, kelle emad-isad,
vanaemad ja vanaisadki on selles koolis õppinud.
Haridusminister kutsus üles rõõmustama selle
üle, mis meil on, sest muresid märkavad nagunii kõik. Ja
meil on põhjust rõõmus olla väga paljude asjade üle.
Tuleb olla rõõmus omavahel, hästi läbi saada, märgata
rõõmsaid asju, rõõmustada, et käime toredas koolis koos
toredate õpetajatega.
Niisiis, rõõmustagem! Positiivne ellusuhtumine
ja rõõmus meel aitavad meil raskustest kergemini üle
saada. Mõnikord leiab jõudu ka lihtsast luulereast.
Leidkem rohkem aega mõtisklemiseks, meenutamiseks.
Lõpetan Lehte Hainsalu luuleridadega:
Miski peab olema püha
argipäevade hallis,
miski on hingele kallis
ähmaste püüdluste vaevas.
…
Trotsida määratud saatust,
suletud väravaid praotada,
kirglikult eitada jaatust,
kirglikult jaatada eitust,
lahti ütelda leitust,
uuesti leida ja kaotada…
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli õppealajuhataja

Kõne kodumaale
Minu kodumaa on tilluke, kuid väga armas minule.
Nende sõnadega saab kokku võtta minu arvamuse
kodumaast. Ma ei hakka rääkima riigist, vaid maast,
kus ma olen sündinud ja elanud kogu oma maise elu.
Eesti on inimkonna ahnuse ja lolluse tõttu pidanud
elama läbi palju kannatusi ja piina. Kuid ometi on ta
pea püsti hoidnud, kõigile katsumustele vastu
pidanud ja oma rahva südames ja hinges uljalt edasi
astunud. See eestlase uhkus võimaldas meil sadu
aastaid vastu pidada orjusele, NSVL okupatsioonile
ja lõpuks saavutada vabadus elada ning olla
teistkordselt sel väiksel alal Läänemere ääres.
Me kodumaa Eesti on väike ja eestlesi vähe. Me pole
alati üksteise vastu head ja lahked. Kuid, kui midagi

on vaja saavutada, kätte võidelda, siis me teeme seda
koos ükskõik, mida me saavutada tahame.
Seda tõestab ajalugu, iseloomustab lipp. Lipu värvid sinimust-valge, tähendavad mulle isiklikult ainult head ja
helget tulevikku. Kuna sinised on me meri ja taevas, must
on muld, millel käime ja valge on lootus ning kased, mis
sihvakad.
Pole ühtki teist sellist maad nagu Eesti. Ei vahetaks ma
teda iialgi. Mu kodumaa on tilluke, kuid väga armas
minule.
Tõnu Mandel
9. klass

ETTEVÕTJALE - informatsioon õppepäevade kohta
Aianduskursus - 5 päevane kursus on mõeldud
hobikasvatajatele, aiapidajatele, talunikele jt huvilistele.
Õppepäevad toimuvad neljapäeviti alates 20.märtsist kuni
17. aprillini algusega kell 11.00 Waide Motellis Käo külas
Rõngu vallas. Osa saab võtta ka üksikutest õppepäevadest.

Vastlapäev

Kalakasvatuse õppepäev - algteadmised kalakasvatusest.
Õppepäev toimub kolmapäeval 7. mail algusega kell 11.00
Kantri Hotellis Tartus Riia mnt. 195.
Info ja registreerimine: tel. 051 33483
Viljandi Täiendushariduskooli koolijuht Tiina Viir
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Tänast sula ja sombust ilma aknast vaadates jääb üle
vaid rõõmustada, et ilmataat meile vastlapäevaks, 4.
märtsiks imekena talveilma kinkis. Tänu talvisele ja
lumisele ilmale möödus vastlapäev meie koolis
täpselt nii nagu ta mööduma pidigi - liulaskmise,
lumes möllamise, oasupi ja vastlakuklitega. Kõik
klassid said kahetunnise Harakamäel olemisega välja
selgitada oma klassi parimad kelgutajad ja pikima liu
laskjad, samuti toimusid ka klassidevahelised
teatevõistlused.
Veebruarikuust jäi meelde sõbranädal, mille käigus
tegime sõbrapaelu, kaarte, otsisime südameid ning
pidasime algklassidega sõbrapidu. Sõbranädala
põnevaim osa oli muidugi sõbrapost, kui kaarte-kirju
said kõik klassid suurte kuhjade kaupa ning
sõbrakaarte tehti ka õpetajatele ja teistele
koolitöötajatele. Sõbranädalal olid lapsed kuidagi
sõbralikumad, rõõmsamad ja üksteisega rohkem
arvestavamad. Või vähemalt tundus nii kogu selles
sõbranädala rõõmsas elevuses ja melus.
Eesti
ajaloo
ja
eriti
kooliajaloo
meenutamiseks panime välja näituse "Vana aja kool".
Näituseeksponaate tõid nii õpilased kui ka õpetajad.
Välja said kõikvõimalikud õpikud, diplomid, tänu- ja
kiituskirjad, tunnistused, salmikud, vihikud jne.
Eesti Vabariigi 85. aastapäevale pühendatud
aktus läks väga hästi korda tänu tublidele esinejatele
ning teadustaja Kattrina Lõssenkole. Eriti meeldejääv
oli 9. klassi õpilase Tõnu Mandeli kõne kodumaast,
mida võimalik lugeda ka käesolevast lehest.

Loodetavasti
aitab
kohe-kohe
algav
koolivaheaeg üle saada kevadväsimusest ning tervist
kimbutavatest viirustest, et algaval veerandil jälle uue
hooga alustada. Ilusat kevadet kõigile!
Tiina Karu
Sillaotsa kooli huvijuht

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Marge Parts
Janek Parts
Vjatšeslav Derjabin
Maret Reemets
Heli Piispa
Triin Piispa
Teele Piispa
Kuldar Aavik
Toomas Kuusk
Anneli Helisalu

Kurepalu küla
Kurepalu küla
Kriimani küla
Mõra küla
Paluküla
Paluküla
Paluküla
Kurepalu küla
Mõra küla
Tõõraste küla

Silvaku
Silvaku
Toome
Sinilinnu 21
Kruusamäe
Kruusamäe
Kruusamäe
Mõraoja 12
Sinilinnu 9
Raudteemaja

Tartu linnast

Roiu
Aardla küla
Uniküla
Kurepalu küla
Roiu
Mõra küla
Päkste küla

Männi 2-6
Keskuse 3-2
Mihklimetsa
Robi

Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Räpina linna
Võru linna
Põltsamaa valda
Tallinna linna

Tamsalu vallast
Tartu linnast
Tartu linnast
Tartu linnast
Luunja vallast
Kehra linnast

Lahkusid vallast
Kristina Leosk
Aivo Abel
Kati Aus
Marta Iluveer
Helmer Utsal
Rein Adamka
Triin Mansberg

Vanatare
Peetri

Lasteaed "Kukupai"
Laps läheb kooli

Kes esimese nööbi valesti nööbib,
see ei saa ka teisi õigesti kinni panna.
J.W. Goethe
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tasapisi üle minema õpitegevusele. Siinjuures on väga
oluline, et see toimuks sujuvalt ja lastele ei oleks kool mitte
Pedagoogikateadlane Jim Grant on öelnud: "Lapsed
uus ja raske kohustus, vaid uue ja huvitava eluperioodi algus.
sünnivad siis, kui nad on selleks valmis. Laps, kes roomab
Lapsevanemad
peavad
endile
teadvustama
väga varases eas pole parem lapsest, kes teeb seda hiljem.
koolivalmiduse mõiste ja olemuse, kuna neil lasub kohustus
Nad hakkavad roomama siis, kui nad on selleks valmis. Nad
oma lapsed kooliks ette valmistada. Lapsevanematel on
hakkavad käima siis, kui nad on selleks valmis. Nad
võimalus valida, kas nad teevad seda kodus või panevad
hakkavad rääkima siis, kui nad on selleks valmis. Nende
lapsed lasteaeda, kus nendega tegelevad vastava
hambad tulevad siis, kui nad on selleks valmis. Aga nad
ettevalmistuse saanud pedagoogid.
lähevad kooli - valmis või mitte - seitsmeselt."
Ükskõik millise variandi lapsevanemad valivad on
Lapse koolivalmidus ei arene välja ühe või isegi
lasteaiapedagoogid alati nõus tegema koostööd ja jagama
kahe aastaga enne kooli. Koolivalmidus on pikaajaline
nõuandeid lapse arengut puudutavates küsimustes.
protsess, mis algab lapse sündides, arenedes vastavalt tema
Ilusat peatselt saabuvat kevadet ja meeldivate
kasvukeskkonnale. Lapse intellektuaalset arengut uurivad
kohtumisteni.
psühholoogid väidavad, et esimese nelja eluaasta jooksul
Anne Lõssenko
areneb lapse intellekt niisama palju kui järgmise
Lasteaia juhataja
kolmeteistkümne aasta jooksul.
Peale lapse "mina" kujunemist on kooliminek teine
suurem muutus lapse arengus, mil mänguline tegevus hakkab

Kasvatajatädid laste silmade läbi

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
5. aprill

Haaslava meeskoori 80. juubelikontsert Priiuse Seltsimajas

kell 17.00

13. aprill

Pensionäride ühenduse "Kuldlõng" kevadpidu Priiuse Seltsimajas

kell 12.00

23. aprill

Haaslava valla Jüriöö jooks

kell 18.30

30. aprill

Volbriöö tähistamine Roiu lasteaia mängumaal

kell 18.00

KODUKANDILOOD LXXI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava Meestelaulu Ühing 80 aastane.
Järg jaanuarikuu Teatajas ilmunud loole-

Teataja

Saamaks paremat ettekujutust, kui tihe oli
tegevus, on allpool kirjas 1936.a. I poolaasta üritused: 1
jaanuaril kell 9.00 lauluharjutus, 3 jaanuaril kell 19.00
lauluharjutus, 8 jaanuaril kell 18.00 lauluharjutus, 10
jaanuaril kell 18.00 lauluharjutus, 12 jaanuaril kell
10.00 lauluharjutus, 15 jaanuaril kell 18.00
lauluharjutus, 17 jaanuaril kell 18.00 lauluharjutus, 19
jaanuaril kell 20.00 ühingu 13 aastapäeva kontsert
Haaslava Rahvamajas, 22 jaanuaril kell 18.00
lauluharjutus, 29 jaanuaril kell 18.00 lauluharjutus ja 31
jaanuaril kell 18.00 lauluharjutus ja koosviibimine.
Veebruaris toimusid lauluharjutused 5, 7, 9 (Kambja
Rahvamajas koos kohaliku meeskooriga), 12, 16, 19, 21
ja 26 ning 24 veebruaril esineti kontserdiga EV
aastapäevaaktusel. Märtsis oli 7 lauluharjutust ja 23
märtsil kontsert Võnnu "Lõokese" saalis. Aprillis oli 7
lauluharjutust. Mais oli 9 lauluharjutust ja 10 mail anti
Rahvamajas "emadepäeva" kontsert. Juunikuus oli 5
lauluharjutust ja 23 juunil esineti Võidupühal
Kurepalus. 5juulil anti kontsert HMÜ ja Võnnu
Meestelaulu Seltsi ühisel suvepäeval, 9 augustil esineti
Haaslava Naiskodukaitse poolt korraldatud peol Mäksa
pargis ja 30 augustil lauldi Haaslava Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu peol.
Siinkohal tuleb arvestada, et tollal käis kogu
kooritegevus ainult laulumeeste oma tasku pealt.
Kaugemalt tulijatel võis teekond lauluharjutusele ja
tagasi mitu tundi võtta, sest mingit valla bussiringi
muidugi ei olnud. Ka tuli enamus lauljaid kooriproovi
peale rasket talutööd või selle vaheajal. Tahtmata
kedagi solvata, arvan et praegu käiks niisugustes oludes
vist küll palju vähem mehi meeskoori laulmas või
üritustel esinemas.
Küllap olidki raskused need, miks 1938.a. lõpul
ja 1939.a. algusel kooritegevuses väike mõõn tekkis.
Loeme protokolliraamatust: ….1939.a. 1 veebruaril
astus ühingu esimehe kohalt tagasi Valter Toom. "….
astun tagasi ühingu esimehe kohalt, kuna kooris
valitseb leigus ja huvipuudus töö vastu. Vabale mehele,
kes on enesele vabalt võtnud mingi kohustuse, on
selline töö häbistav ja alandav." Põhjuseks oli, et koori
liikmed käisid liiga harva lauluharjutustel ja tihtipeale
ei olnud laulusõnad pähe õpitud. Asja arutati ühingu
erakorralisel koosolekul, kus mehed otsustasid ennast
parandada ja asjasse tõsisemalt suhtuda. Uueks
esimeheks valiti 1939.a. 22 veebruaril Leopold Toom.
Viimane HMÜ iseseisvuseaegne juhatus valiti
1939.a. 27 oktoobril ja sinna kuulusid: esimees Gustav
Voites, abiesimees Leopold Jerkavits, kassapidaja ja
lippur Johannes Rüütli, arhivaar Eduard Palla,
majandaja Karl Voites ja koorijuht Aksel Rüütli.
1933-1940.a. tegutses HMÜ juures oma salongorkester, mille juhatajaks oli Aksel Rüütli. Loeme
protokolli nr 26 - 11 august 1940.a. - "Endise
Kaitseliidu Aaslava kompanii orkestri likvideerimise
tõttu on tekkinud ümbruskonnas suur tühimik
instrumentaalmuusika elus. Ka HMÜ orkestri koosseis
on kahanenud kahe mängija võrra, kes kasutasid endise
Kaitseliidu orkestri klarnetit ja trompetit. Seega on
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instrumentidest jäänud orkestri koosseisu kaks viiulit,
kaks tšellot ja karskusseltsi "Priius" klaver. Nii on
kujunenud olukord, kus ümbruskonnas ei ole enam
keskpärastki orkestrit. Oleks tervitatav nähe, kui
Kaitseliidu
orkestri
muusikariistad
antakse
kasutamiseks HMÜ-le, kelle liikmeskonnas on vilunud
puhkpillimängijaid ja lootustandvaid asjaosalisi." Olgu
öeldud, et sellest ettevõtmisest ei tulnud midagi välja,
instrumendid olid juba antud Tartu Töölismuusika Liidu
käsutusse.
HMÜ likvideeriti 1940.a. 27 oktoobril.
"Poliitharidustöö korralduse seaduse paragrahv 8 alusel
kuulub Teie organisatsioon likvideerimisele. Sellest
Teile teatades palume tegevus lõpetada ja asjaajamine
üle
anda
vallavalitsuse
poolt
määratud
likvideerimiskomisjonile, kes selle vallavalitsusele
valdamisele ja valitsemisele annab. Teile kuuluv vara ja
dokumentatsioon tuua vastava komisjoni juurde Kuuste
vallamajasse 27 oktoobril 1940.a. kell 10.00."
Varasid
oli
ühingul
likvideerimisel
inventariraamatu
järgi
koori
päevaraamat,
protokolliraamat, kroonika raamat, mis osteti 9
novembril 1935.a. aga mis jäi pooleli, kuna raamatu
paber tarvitati kirjavahetuseks, istepink, lipp, saarepuust
lipuvarras ühes vasest vahelüliga, kolme lipukandja
õlalindid,
viiulipoogen,
kupliga
hõõglamp,
"Muusikalehe" aastakäigud 1935 aastast alates ning
laulude ja nootide kogu.
1939.a. olid Haaslava Meestelaulu Ühingu
tegevliikmeteks: Aksel Rüütli, Leho Toom(I tenor),
Alfred Toom(I tenor), Valdur Toom(I tenor), Eduard
Palla(II tenor), Aleksander Koorits(II bass), Gustav
Prost(II bass), Alfred Kakko(I tenor), Johannes
Rüütli(II tenor), Aksel Meoma(II bass), Edgar Koorits(I
bass), Paul Kiin(II bass), Leopold Jerkavits(I bass),
Maks Lilla(II tenor), Karl Voites(I bass), Endel Musta,
Oskar Musta, Paul Kalvet, Oskar Roosaar, Gustav
Voites, Albert Koppel, Theodor Silm, Rudolf Sula,
August Ponna, Feliks Fuchs, Leo Sula ja Evald
Reinhold.
1931-1938.a. olid liikmeteks veel Leonhard
Toom, Karl Erss, Paul Erss, Jaan Sults, Rihard
Lestmann, Julius Silm, Arnold Laaber, Otto Prost, Leo
Hansen, Hermann Kangro, Eduard Evard, August
Tohvert, Johannes Tohvert, Hugo Polli(II bass), Julius
Ivane(II tenor), August Anijärv, Aksel Viksi(I bass),
Sergei Tappel(II tenor), Karl Ratasepp, Richard Vohla(I
bass), Eduard Fuchs(I tenor), Elmar Reinhold ja Elmar
Jervson.
Lõpetuseks lühidalt tolleaegsest meeskoori
repertuaarist:
1936.a. 5 juulil Kurepalus koos Võnnu laulumeestega
peetud ühiskontserdil lauldi - "Meeste laul" helilooja
Eduard Võrk, "Mu sünnimaa" ja "Su Põhjamaa päikese
kullast" Tuudur Vettik, "Priiuse hommikul" Konstantin
Türnpu, "Mänd" Mihkel Lüdig, "Palumine" Artur Kapp,
"Enne ja nüüd" Miina Härma.
1937.a. 5 detsembris Luunja Rahvamajas antud
kontserdil lauldi:
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"Meeste laul" E. Võrk, "Öö laul" A. Karindi, "Valvates"
A. Läte, "Vipat võpat" A. Tõrnudel, "Priiuse
hommikul" K. Türnpu, "Mu süda" A. Kapp, "Mänd" M.
Lüdig, "Hele täht" H. Wetterling ja "Hällilaul" M. Saar.
1939.a. 14 mail ühingu 16 aastapäevakontserdil
Haaslava Rahvamajas kanti ette:
"See on Eesti laul" A. Kapp, "Nüüd ma tahan mõõka
tõsta" M. Lüdig, "Nooruse aeg" E. Aav, "Eestile" J.
Simm, "Ei ole isamaja" K. Türnpu, "Vares vaga

linnukene" E. Oja, "Tervituslaul" E. Võrk, "Joomalaul"
S. Palmgren ja "Oh esä kõrgõh üleväh" R. Ritsing.
1940.a.
24
veebruaril
Eesti
Vabariigi
22
aastapäevaaktusel lauldi:
"Uinuge langenud kotkad" E. Võrk, "Ärka üles isamaa"
A. Läte, "Oh esä körgöh üläväh" R. Ritsing,
"Tervituslaul" E. Võrk ja "Kotka laulud" A. Läte.
Kõlagu meestelaul Haaslaval veel pikka aega!
Taivo Kirm

Haaslava Vallavolikogu 6. istung
6. märtsil toimunud Haaslava Vallavolikogu 6. istungil arutati ning võeti vastu järgmised otsused ja määrused:
1. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
2. Rahvakohtunike nimetamise komisjoni esindaja valimine
3. Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri
4. Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluste, palga alammäärade ja
palgaastmete kinnitamine
5. Haaslava Vallavolikogu 25.oktoobri 2001 määruse 38 Haaslava Vallavalitsuse (ametiasutusena)
teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine" muutmine
6. Haaslava valla 2003. aasta eelarve kinnitamine
Otsuste ja määrustega saab tutvuda Roiu raamatukogus ja Haaslava vallamajas
Otsuste ja määruste peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või
esitada kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.

Politseiteated


12.02.03 viibis Roiu kaupluses joobnuna Harald Pruul
ja tülitas kaupluse töötajaid. Konstaabel karistas teda
väärteo eest 600 krooni suuruse rahatrahviga.



Ajavahemikul 16.02.03 kuni 22.02.03 on sisse tungitud
ukseluku lõhkumise teel Aardlapalu külas Saaremaa
maaüksusel paiknevasse kõrvalhoonesse ning üritati
sisse
murda
ka
talumajja.
Algatatud
on
kriminaalmenetlus.

Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt
politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110 (vallas asuvalt
analoogtelefonilt ette valida 0). Valda teenindava
konstaabli mobiiltelefon on 053 962 110. Vastuvõtt
vallamajas teisipäeviti ja neljapäeviti 9–12
Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid
Jossif Fraidenberger

Pavel Rusin

Kužma Derjabin

25.07.1955 – 28.02.2003
Ignase küla

15.05.1936 – 05.03.2003
Päkste küla

07.10.1935 – 10.03.2003
Uniküla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Toimetas Reemo Timmermann (reemo@haaslava.ee) Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

