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Haaslava valla infoleht

Õnnitleme
Võidupüha
85. aastapäeval!

Vallavolikogu

Vallavalitsus

Euroopa Parlamendi valimisest Haaslava vallas
13. juunil 2004 toimusid valimised, kus valijad andsid oma
hääle Euroopa Parlamendi liikmeks kandideerijale. Meie
valla valimisjaoskonna valijate nimekirjas oli 1306 valijat.
Valimistepäeva õhtu kella 20-ks oli käinud valimas 403
valijat, mis teeb valimistel osalemise protsendiks 30,86%.
Maakonna
keskmine
oli
27,03%.
Kandidaatide
koondnimekirjas oli 95 kandidaati. Erakondadest sai enim
hääli Eestimaa Rahvaliit – 143 häält, järgnesid
Sotsiaaldemokraadlik Erakond – 122 häält, Eesti
Keskerakond 36 häält, Eesti Reformierakond 36 häält,
Erakond Isamaaliit 22 häält, Ühendus Vabariigi Eest - Res
Publica – 18 häält, Demokraadid – Eesti Demokraatlik Partei
– 2 häält. Kandidaatidest 7 enam hääli kogunut olid:
Toomas Hendrik Ilves 115 häält, Janno Reiljan 93 häält, Jaan
Õunapuu 33, häält, Marek Strandberg 15 häält, Siiri Oviir 14
häält, Tunne-Väldo Kelam 14 häält, Toomas Savi 11 häält.
Miks valimisaktiivsus nii väikseks jäi? Eks sellele annavad
vastuse poliitikud ja analüütikud. Meie täname kõiki oma
valijaid, kes kodanikukohust täitsid.
Aitäh samuti kõigile valimiskomisjoni liikmetele, kes andsid
endast parima!
Marju Jansen
Valimisjaoskonna esimees

Riigikogu liige Koit Prants valimas

Foto Johannes Loost
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Volikogu istung 11. juunil 2004. aastal
Volikogu otsustas:
 Kiita heaks AS Emajõe Veevärk Aktsionäride Lepingu
sõlmimine ja volitada vallavanem Jüri Raudsepingut alla
kirjutama Aktsionäride Lepingule ning teostama kõiki AS
Emajõe Veevärk asutamisega seotud toiminguid.
 Kinnitada katastriüksuste sihtotstarbed järgnevalt:
• Ignase, Õhtu: elamumaa, alaliik- väikeelamute maa
(EE-100%);
• Aadami, Hommiku: maatulundusmaa (M-100%);
• Ignase, Kolmnurga: maatulundusmaa (M-100%);
• Ignase, Pedeli tee: transpordimaa (L-100%);
• Igevere, Toomu: maatulundusmaa (M-100%);
• Igevere, Väike-Niguli: maatulundusmaa (M-100%);
• Aardla, Luite: elamumaa, alaliik – väikeelamute maa
(EE-100%);
• Lange, Pääsukese: maatulundusmaa (M-100%).
 Kinnitada seoses Haaslava vallavolikogu liikme Maie
Kajalaid´i volituste lõppemisega korraldatud Haaslava
Vallavolikogu aseesimehe valimise tulemused, millega
volikogu aseesimeheks valiti Koit Prants.
 Kinnitada Haaslava Vallavolikogu tervishoiu-, hariduseja sotsiaalkomisjoni esimehe valimise tulemused, millega
tervishoiu-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks
valiti Koit Prants.
 Kinnitada tervishoiu-, hariduse- ja sotsiaalkomisjoni
esimehe ettepanekul volikogu tervishoiu-, hariduse- ja
sotsiaalkomisjoni koosseis 6 liikmeline (esimees Koit








Prants, aseesimees Arno Talbonen, liikmed: Virve
Raidma, Ilvi Suislepp, Urmas Roots, Maie Kajalaid)
Kinnitada maa- ja majanduskomisjoni esimehe Lauri
Roosioru
ettepanekul
volikogu
maaja
majanduskomisjoni koosseis 6 liikmeline (esimees Lauri
Roosiorg, aseesimees Jaan Undrits, liikmed Sirje Otsa,
Jüri Saarkivi, Maie Kajalaid, Margus Pleksner).
Kinnitada spordi- ja kultuurikomisjoni esimehe Jaan
Undritsa
ettepanekul
volikogu
spordija
kultuurikomisjoni koosseis 6 liikmeline (esimees Jaan
Undrits, aseesimees Anne Laur, liikmed Anne Lõssenko,
Tiit Kruusement, Tõnu Muru, Koit Prants).
Kinnitada Haaslava Vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimehe valimise tulemused, millega volikogu
revisjonikomisjoni esimeheks valiti Koit Prants.
Kinnitada Haaslava Vallavolikogu eelarvekomisjoni
aseesimehe valimise tulemused, millega volikogu
eelarvekomisjoni aseesimeheks valiti Koit Prants.

Volikogu määras:
 Muuta Haaslava vallavalitsuse teenistujate koosseisu
järgnevalt: likvideerida ehitusejärelevalve inseneri
ametikoht ning moodustada maakorraldaja ametikoht
alates 01. juulist 2004.a. kuupalgaga 5 500.- krooni.
[Otsuste ja määrusega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee, Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
Vallasekretär

Sotsiaalminister tänas aktiivseid vanaemasid- vanaisasid
Käesoleva aasta 7. juunil korraldas sotsiaalminister Marko
Pomerants ja Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon
tublimatele vabatahtliku töö tegijatele traditsiooniks
muutunud tänuürituse Poska Keskuses.
Selle aasta vastuvõtt oli pühendatud pereaastale, mistõttu
maakondadest olid kutsutud tublimad vanaemade- vanaisade
hulgast, kes kasvatavad lapselapsi ja vabatahtlikus korras
toetavad- abistavad teisi lapsi.
Haaslava vallast oli tänuüritusele palutud Marta ja Jaan
Annamaa Koke külast.
Marta ja Jaan on valla põliselanikud ja oma mälestustega on
kaasa aidanud koostada kooli ja valla kroonikat. Oma laste
ja lastelaste kaudu on nad tihedalt seotud kohaliku kooli ja
lasteaiaga tänaseni.

Eriti on nad viimastel aastatel elavdanud oma tegevust
lasteaias memme-taadi nädalatel ja rahvakalendriga seotud
üritustel. Väikesed sõbrad lasteaiast on oodatud nende kodus,
kus tutvustatakse koduloomi, nendega seotud tegevusi ning
saadakse teadmisi talutöödest. Pärast süüakse vanaema
küpsetatud saia või leiba ning kõrvale rüübatakse maitsvat
maapiima.
Jõulukuul, kui poeg Valteri pere pakub valla lastele jõulumaa
võlusid oma talumaal, on ka vanaema Marta ja vanaisa Jaan
toimetamas, ikka kogu pere rõõmsalt koos.
Marta ja Jaan on sõbralikud ja heasoovlikud ning oma
tegudega rikastavad koduvalda.
Head tervist ja elurõõmu!
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri –ja sotsiaalosakonna juhataja

Haaslava valla heakorrastatud kodud
Meie kõigi eluhoiakud kujunevad kodus. Kodu pakub meile
kindlust ja turvalisust. Kaunid ja heakorrastatud kodud
rõõmustavad meie meelt ja kinnitavad usku paremasse
homsesse.
Iga inimene on looja ja milliseks kujundab ta oma kodu ja
koduümbruse on igaühe vajadustest ja ilumeelest lähtuv.
Soovist arendada meie lipukultuuri on peaministrid
loovutanud viiel aastal tuhat lipumasti aastas kaunimatele
kodudele. Üritus on ellu kutsutud selleks, et paljudes
heakorrastatud kodudes oleks lipumast, kus iga päev lehviks
rahvusvärvides lipuviir.

Tänavu aastal tunnustab peaminister kauni koduümbruse
rajamise eest kolme peret: Marju ja Kalju Jansen Unikülas,
Erika Sula Haaslava külas ja Hilja Ojalaid Palukülas.
Ettevõtetest pälvis tunnustuse OÜ Sahkar Lange külas
(juhataja Lauri Roosiorg).
Heameel on, et meie kodud on heakorrastatud, hoitakse
ausees lipukultuuri ja me tunneme rõõmu saavutatust.
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Suvealguse pidu Priiuse seltsimajas

6. juunil kogunesid pensionärid ja külalised traditsioonilisele
koosviibimisele. Seekordse ürituse kordaminekuks olid
järjekordselt majandusliku toetuse andnud Eestimaa
Rahvaliit, OÜ Männiku Piim ja Riigikogu liige, endine
Haaslava vallavanem Koit Prants. Avasõnad ütles valla
tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Maie Otsa.
Oma sõnavõtus meenutas ta lähiajal tehtut ja suuremaid
kordaminekuid. Pikemalt peatus ta 22. mail Kurepalus
toimunud Haaslava 27. Meestelaulupäeval, mis oli

pühendatud Eesti lipu 120-ndale aastapäevale. Oma
sõnavõtus soovis ta rohkem sallivust ja senisest enam rõõmu
ühistest tegemistest ning koosolemistest oma sõprade ja
lähedastega.
Koit Prants oma lühikeses sõnavõtus rääkis tegemistest
Riigikogus. Olles Eesti Rahvaliidu liige, rõhutas ta erakonna
taotlusi maarahva elu parandamiseks. Ühtlasi märkis ta, et
seoses isikliku palga tõusuga on võimalik tal toetada valla
ettevõtmisi ka rahaliselt. Tänuväärt tegevus! Mitte igaüks ei
ole jäänud vallarahva patrioodiks.
Lõpetuseks tavapärane pensionäride – juubilaride
õnnitlemine – valla poolt kruus vallamaja pildiga. Ei
puudunud ka klaasike šampust.
Kunstilist meelelahutust pakkus Kurepalu rahvateater O.
Lutsu näidendiga “Kapsapea”. Meeldiv esitus teenis
pealtvaatajate tugeva aplausi.
Ka seekord olid lauad kaetud tublide perenaiste abiga. Suur
tänu kõigile, kes osalesid ettevalmistusel!
Eeskava jätkuna esitas Heino Orav eesti rahva ja tema enda
poolt loodud pila-laule. Omapärane esitus võeti kuulajate
poolt soojalt vastu.
Seltskondlik osa kulges Ülle Kooli lõõtspillilugude saatel.
Johannes Loost

Õnnitleme juulikuus sündinuid
2
3
6
9
10
12
13
17
19

20
24
26
27
28

30

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Hilda Silakova
Jüri Nuka
Reino Talbonen
Helju Paulson
Viive Oidsalu
Viivi Rebane
Helgi Tralla
Maie Kajalaid
Vladimir Pannik
Tiiu Raidla
Ilme Manglus
Hilja Stümper
Linda Mällo
Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina Gerassimova
Maimu Parts
Heldi Kajastu
Maie Koidu
Vello Abel
Hilda Liiv
Palju õnne!

1923
1934
1927
1940
1925
1934
1939
1938
1936
1935
1934
1939
1942
1926
1929
1935
1928
1933
1928
1932
1939
1940
1944
1918

Uniküla
Igevere
Roiu
Mõra
Ignase
Aardla
Alaküla
Kitseküla
Kurepalu
Igevere
Roiu
Mõra
Uniküla
Igevere
Paluküla
Lange
Päkste
Aadami
Roiu
Roiu
Aardla
Uniküla
Aardla
Päkste

Sünniaasta 2004
RihoKäru
25.05.2004
Aardla
Ander-Hendrik Rohusalu
26.05.2004
Haaslava küla
Garlo Tom Kulev
29.05.2004
Kriimani küla
Gert Pertmann
30.05.2004
Aardla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
18. juuni
23. juuni

23. juuni
2. juuli
14. august
14. august

Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus Sillaotsa Põhikoolis
Võidupüha 85. aastapäeva tähistamine Kurepalus Vabadussamba juures.
Presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele (kaasa võtta tõrvikud või
tormilaternad).
Jaaniõhtu Kurepalu lauluväljakul
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele Seltsimajas Priius
Kurepalu külapäev
Seltsimaja Priius 100-aastapäeva tähistamine

kell 17.00
kell 17.00

kell 20.00
kell 18.00
kell 12.00
kell 18.00
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Pivarootsi laager

Lastekaitse Liidu, Haridusministeeriumi ja Haaslava valla
projekti raames õnnestus 50-l lapsel 05. juunist kuni 10.
juunini veeta laagripäevad looduskaunis Pivarootsis
Läänemaal. Pivarootsi laager asub Liivi lahe kaldal kadakate
ja mändide vahel ning on oma puhta õhu ja kauni loodusega
igati soodne paik noorte tervistava puhkuse läbiviimiseks.
Laagri kuuepäevane programm oli tihe ja sisukas, pakkudes
aktiivset puhkust ning sisaldas erinevaid tegevusi. Laagrist
leidsid lapsed uusi sõpru, julgust, mitmekülgset ja arendavat
tegevust. Laagris said lapsed toitu neli korda päevas ja toidud
olid tõeliselt maitsvad.
Tegevused viisime läbi elamuspedagoogika põhimõtetel, kus
noore isiksuse arengul saavad olulisteks omandatud uued
positiivsed kogemused. Alati olid tegevusse liidetud ka uute
teadmiste omandamise aspektid.
Laagris said lapsed osa võtta mitmesugustest lühikursustest
ja rühmatöödest: sotsiaalsete oskuste treening, grupitöö
oskused, sõltuvusprobleemide ennetus, mitmesugused
käelised tegevused, enesekaitse lühikursus, esmaabi,
ellujäämise õpetus ja politseitöö tutvustus. Põnevust pakkus
seikluskasvatusrada ja ronimissein, kus lastel oli võimalik
enda julgust ja osavust proovile panna.

Lisaks grupitöödele toimusid mängud ja teatevõistlused.
Käisime ujumas ja jalgratastega sõitmas. Huvilised said
mängida lauatennist ja erinevaid lauamänge.
Igal õhtul oli meelelahutuslik programm: toimusid moeshow,
konkurss “Playback”, suvine jõuluõhtu, Pivarootsi pop-poisi
ja -tüdruku valimine, lõkkeõhtu ja disko. Laager lõppes ühise
stiilipeo ja lõkkeõhtuga.
Laagripäevad möödusid kiiresti ja kõik laagrilised olid
üksmeelsed ning üksteist toetavad. Kasvatajateks olid:
vanemkonstaabel Andrus Salu, meditsiiniõde Laura Lumiste,
Sillaotsa Põhikooli huvijuht Tiina Karu ja õpetaja Olav Ojala
ning psühholoog Maive Otsa.
Laste ja kasvatajate endi sõnul jäid nad laagriga rahule.
28. juunil on oodatud kõik laagrilised ja lapsevanemad Roiu
Päevakeskusesse kell 18.00, et üheskoos meenutada
põnevaid laagripäevi Pivarootsis. Vaatame videosalvestusi ja
fotosid.
Kohtumiseni!
Maive Otsa
Pivarootsi laagri eestvedaja

Meeleolukas lastekaitsepäev Roiu lasteaia mängumaal.
Lastekaitsepäevale olid oodatud
lapsed ja
kõik
lapsemeelsed, tegevust ja elevust jagus kõigile. Sai ise kaasa
lüüa ja oli võimalus nautida teiste tegemisi ja etteasteid.
Lastekaitsepäeva kulminatsiooniks oli kloun Ummi
võlutrikkide ja –osavusega.
Huvilistel oli võimalus krossimootorratastega sõitu teha.
Juhendas ja selgitusi jagas Andres Arujõe ja tema meeskond.
Suur tänu!
Sireenide ja tuledega saabus kaks politseiautot. Koos
politseinike Ivar Dubolazovi ja Harras Tiisleriga oli autos
Lõvi Leo, tuntud laste ja politseinike abimees. Jagati

õpetussõnu ja teadmisi ning lõpuks veel maitsvaid politsei
lühinumbriga komme.
Üritus oli osavõtjaterohke ja laste rõõmsad elevad näod
tunnistasid päeva kordaminekut. Kõigile osalejatele jagus
maiustusi ja limonaadi.
Lastekaitsepäeva õnnestumisele aitasid kaasa: AS Kalev,
Männiku Piim OÜ, Eestimaa Rahvaliit ja hr. Koit Prants.
Suur tänu!
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Raamatukogu tööst Sillaotsa koolis
Raamatukogu ülesandeks koolis on aidata õpilasi ja õpetajaid
õppetöös: varustada õpilasi ja õpetajaid õpikute ja
töövihikutega, samuti ilukirjanduse ja teatmeteostega.
Sellel aastal oli raamatukogu üheks eesmärgiks tekitada
lastes huvi lugemise vastu, mis tänu arvutitele tükib kaduma.
Läbi õppeaasta oli algklassi õpilastele lugemise vahetunnid,
kus lugesin ette nii muinasjutte kui ka tähtpäevadega seotud
jutte. Huvitav oli jõulude ajal lugu päkapikkudest ja märtsis
emakeele päeval lugesin eesti muinasjutte. Kuna vanemaid
õpilasi muinasjutud ei huvita, siis neil käis külas Tartu
linnaraamatukogust Reet Krusten, kes rääkis uuemast
noorsookirjandusest. Peale seda laenutati koheselt välja need
üksikud uued noorte raamatud, mis raamatukogus on.

Aastavahetusel saime osta uusi raamatuid, mis olid heaks
vahelduseks vanadele raamatutele. Algklassi õpilased
osalesid usinasti Nukitsa konkursil ja hääletasid ilusamaks
raamatuks A. Kivirähki ”Lotte reis lõunamaale“. See raamat
saigi vabariigis laste lemmikuks.
Raamatukogu on koolis ka see koht, kus vahetunni kärast
saab puhata ja ajalehti, ajakirju lugeda. Kooli läbib vähe
ajakirju, aga tänu õpetaja Maret Roiole on meil päris palju
ajakirju nii poistele kui ka tüdrukutele, mida meelsasti
loetakse kohapeal ja laenutatakse koju, et ka ema saaks
lugeda.
A. Lõõndre
Sillaotsa kooli raamatukoguhoidja

Enne suvepuhkust
2003/2004. õppeaasta on läbi. Peaaegu. 9. klass sooritab
eksameid ning nemad jõuavad samuti peagi lõpusirgele.
Tänavune õppeaasta ongi eelkõige olulisim olnud 9. klassi
lõpetajatele, sest nemad ei tule sügisel enam meie kooli
tagasi. Lõpetajaid ootavad ees uued valikud ja loodame, et
igaüks valib just sellise lennukõrguse, milleks ta end
põhikoolis ette valmistas. Edu ja õnne lõpetajatele!
Lõppenud õppeaasta oli meile kõigile piisavalt raske. Võime
aga julgelt öelda, et hakkama saime. Elu ei olegi niisama
lihtsalt kerge ning raskused teevad asja huvitavamaks.
Õppeaasta lõppedes küsime, mida aasta andis ja kas see
vastas oodatule – kas saime targemaks? Usun, et igaüks
meist jõudis mõnegi tõeni, mida ta varem ei teadnud või ei
osanud teada. Samas julgen ka väita, et palju, väga palju jäi
arusaamatuks ning väga palju on veel avastada. Me tõdeme,
et aeg lendab – kõigil ja üsna tihti on kiire. Me väidame, et
sellel tänapäevasel muutustekarussellil ei jõuagi kõike
taibata.
Sügisel oli meil hea meel alustada tööd ilusasti remonditud
ruumides. Me lubasime neid klasse ka hoida ning see lubadus
on täidetud – klassiruumide seinad vajavad natuke pesemist,
aga muidu on nad terved. Põnevusega ootame uut sügist, et
siis näha, millised muutused meie ruumides aset on leidnud.
Õppeaastat alustas 111 õpilast, jaanuarist õppis meil 119
õpilast. Kaheksa õpilast on lõpuklassis ja 111 õpilast on
kooliaasta lõpetanud, nendest 18 pikendatud õppetööga ning

kaks õpilast jäid klassikursust kordama. Suur rõõm on
teatada, et 54 õpilast õppis neljadele-viitele ja nendest 21
lõpetasid kiituskirjaga. Parima keskmise hindega lõpetasid
algklassid, aga ka 5. klass oli väga tubli ja klassi keskmine
hinne on 4,4. Võrreldes eelmise õppeaastaga on tulemused
paranenud. Eelmisel aastal oli kooli keskmine hinne 4,0 ja
sellel õppeaastal 4,1.
Kokkuvõtteks kinnitame, et möödunud õppeaasta oli tore –
rohkem leidus rõõmu ja pilviseid päevi oli vähem. Kindlasti
ei unune tunniväline tegevus, eelkõige huvijuht Tiina Karu
eestvedamisel. Ei möödunud ühtki nädalat, kui midagi
põnevat teha polnud ja usun, et iga laps sai üritustest osa.
Tunnitegevuses oli võib-olla arusaamatusi rohkem, aga kõik
me oleme erinevad ning igaühel on omad soovid.
Üleriigilised tasemetööd said sooritatud ning päris edukalt.
Tänan kõiki õpetajaid ja koolitöötajaid, kes vapralt ning
rõõmsameelselt kooliaasta vastu pidasid. Suur abi hea
koolielu korraldamise juures on koostöövalmis ning
positiivse suhtumisega lapsevanematel, tänan Teid!
Tänusõnad ka mõistvale vallavalitsusele, bussijuhile,
kultuuritöötajale, konstaablile!
Soovin kõigile toredat ning kosutavat suve ja puhkust.
Kasvatage oma sees lumepallina veerevat õnnekera, et oleks,
mida talvekülmas sulatada.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Avaldan KIITUST käskkirja 02.06.2004 nr 107-õ alusel hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest
2003/2004. õppeaastal järgmistele õpilastele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tõnis-Ingvar Mals kiituskiri 1. klass 19.
20.
Kermo Mäesepp
21.
Rando Rannik
22.
Eve-Liis Saaremets
23.
Martin Skatškov kiituskiri
24.
Herman Vaht
Rasmus Annok
kiituskiri 2. klass 25.
26.
Meriliis Evart
27.
Mirjam Grosberg
28.
Marta Köbas
kiituskiri
29.
Oliver Leppik
kiituskiri
30.
Henrik Lepson
31.
Gertrud Pleksner kiituskiri
32.
Tanel Rannik
33.
Roland Reinvald kiituskiri
34.
Karola Siimsalu kiituskiri
35.
Jüri Schneeberg
36.
Timo Tori
kiituskiri

Eleri Helimets
Kätlin Juss
Lauri Kiissel
Gabriel Lukas
Merili Rudakov
Reili Saar
Kristjan Skatškov
Teilika Anijärv
Merlin Grosberg
Eigo Helimets
Kristin Klaus
Jorma Kõõra
Carmen Küdorf
Mihkel Manglus
Jaanika Meinhard
Gert Skatškov
Martin Grosberg
Eva Häidov

kiituskiri 3. klass 37.
38.
39.
kiituskiri
40.
kiituskiri
41.
kiituskiri
42.
kiituskiri
43.
44.
4. klass
45.
46.
47.
kiituskiri
48.
49.
kiituskiri
50.
kiituskiri
51.
52.
kiituskiri
53.
5. klass
54.

Ainar Lillo
Taavi Mals
Gerli Manglus
Valdur Mironov
Denis Pappel
Karl Pleksner
Triin Tõnurist
Kait Arujõe
Liis Järvemäe
Riho Raag
Angela Aadusoo
Johanna Annamaa
Kattrina Lõssenko
Kaire Roosimäe
Arnika Aadusoo
Katre Kõõra
Jane Meinhard
Sigrid Nukk

kiituskiri

kiituskiri
6. klass

7. klass

8. klass
kiituskiri

6

Teataja

Hüvasti lasteaed
Seda teed olen sumanud pehmes lumes,
kui puud ja põõsad on hämaras jumes.
Olen kõndinud seal, kui haljendab aas
ja pärnapuu õietolm on maas.
Ja nüüd, mu lasteaed lõppes ära.
Kas tõesti juba olengi päral?
Ja ometi tahaksin tuttaval teel
ma ikka edasi kõndida veel…

Kui linnupojad on munast koorunud, hakkavad nad lendamist
harjutama. Sel kevadel koorus lasteaed Kukupaist 9
linnupoega, kes on valmis oma esimeseks lennuks. Laulude
ja silmaveega sai lasteaiast 28.mail kooliteele saadetud:
Merit-Karmel Annamaa, Diana Michelson, Kätrin Metsla,
Marken Nisu, Stella Ojalaid, Anton Erik Pauts, Anete
Pleksner, Evelin Prost, Joanna Saar
Kuid meie pesa ei jää siiski tühjaks, ning sügisel on oodata
juba uusi pisikesi lisaks olemasolevatele. Ilusat ja kõrget
lendu teile kooliteele asujad.
Tere tulemast kõik uued linnupojad.
Kukupai kollektiiv

XXII Vooremäe mängud Võnnus
12. mail toimusid järjekordsed XXII Vooremäe mängud. Sel
aastal oli korraldajaks Võnnu Vallavalitsus. Kõik kavas
olnud spordivõistlused toimusid Võnnu Keskkooli
spordiplatsil.
Meie valla spordiesindus oli 26-liikmeline. Laste ja
koolinoorte esindus jäi meil oodatust hõredamaks. Eks äsja
lõppenud kooliaasta ja kauaoodatud suvepuhkuse algus
mängisid siin oma osa. Aga kiitust väärivad need tublid
noored, kes tulid Võndu oma valla au kaitsma. Eva Häidov,
Antti Hillermaa, Tauri Hillermaa (saavutas viimase mehe
jooksus auväärse III koha), Veiko Kõiv, Karl Pleksner.
Ennastsalgavalt võistles naiste arvestuses Liisi Laja. Ta
osales seitsmel erineval spordialal. Neist kaugushüppes
saavutas ta III koha, viimase mehe jooksus II koha, köieveo
meeskonnaga II koha.
Äramärkimist väärivad ka Kristjan Kirm, Kristjan Jansen,
Tauri Tiisler. Nemadki võistlesid rohkem kui ühel alal ja
andsid endast parima.
Naiste korvpalli vabaviskejoonel ei olnud võrdset Helin
Tikk`ule. Tema tulemus, 19 vabaviset kahe minuti jooksul,
jäi kättesaamatuks ka paljudele meestele. Vabavisetes sai
kolmanda tulemuse Eget Säde. Eget kuulus ka köieveo
ennastsalgavasse meeskonda.

Võrkpalli meeskond ei jõudnud küll auhinnalisele kohale,
kuid kiidusõnad neile ikkagi. Trotsides vihma ja tuult,
suutsid nad mitme tunni vältel näidata visa ning tasavägist
võitlust. Samuti osalesid nad sangpommi rebimisel, korvpalli
vabaviskevõistlusel ning köieveol. Meeskonda kuulusid
Tarvi Toom, Kristjan Karu, Jüri Kulev, Andreas Tülle, Janar
Kuiv, Priit Pedak, Martin Kurisoo, Avo Zavonkov.
Valla au eest võistlesid veel Taivo Kirm- saavutas
kuulitõukes I koha, Harras Tiisler - saavutas veteranide
kaugushüppes I koha. Marju Jansen, Ida Talbonen ja Avo
Samarüütel andsid endast parima valla esindamisel.
Vallajuhtide võistlusel tõid Maire Manglus ja Jüri
Raudseping Haaslavale II koha.
Võnnus korraldatud Vooremäe mängud jäid meelde kui
asjatundlikult korraldatud ja läbiviidud spordipäev. Ja uhke
tunne oli näha lehvimas Haaslava valla lippu kõrvuti teiste
valdade omadega. Sest kokkuvõtteks- tähtsamaks kui
kullakoormat, tuleb sõprust tunnistada.
Järgmisel aastal on Vooremäe mängude korraldamise
teatepulk Haaslava kanda.
Kohtumiseni!
Ilona Vaagen
Haaslava valla kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist

KODUKANDILOOD LXXXI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Viimane sõjaaasta Haaslaval.
60 aastat tagasi, 1944.a. kevadel jõudis suur sõda Eestimaa
piiridesse. Sakslaste Venemaa sõjakäik oli läbi kukkunud,
Itaalias taganesid sakslased Lääneliitlaste ees ja kohe oli
oodata teise rinde avamist Prantsusmaal. Aaria rahva pojad
said igal pool lüüa. Sõda aga ei olnud veel kaugeltki läbi.
Enamus Euroopat ja Baltimaad olid sakslaste käes ja just
Eestis ja Lätis kavatseti kõvasti vastu panna.
Idarindel oli initsiatiiv täielikult Punaarmee käes. Seni oli
sakslastest puhastatud oma riigi territooriumi ja punasõdurit
võeti vastu kui vabastajat. Eestis, Lätis ja Leedus oli olukord
teine. 1940-1941.a. okupatsiooniaasta, küüditamised jmt. oli
rahval selgelt meeles ja enamasti suhtuti ”vabastajatesse”
vaenulikult. Sakslased olid samuti piisavalt sigadusi teinud.
Nii tuli teha valida kahe halva vahel.

Eestis oli 1941-1944.a. võimul ”Omavalitsus”, mida juhtis
Hjalmar Mäe. Omavalitsuse tegevus oli rakendadud sakslaste
sõjamasina teenistusse. Toiduained, starteegiline tooraine,
riided, jalatsid jne. läks katkematu vooluna Saksamaale.
Enamikel põllumajandus- ja loomapidamise saadustel olid
peal suured normid.
1944.a. 30 jaanuaril avaldati Hjalmar Mäe määrus, mille
järgi kõik 1904-1923.a. sündinud mehed, kes omasid 1940.a.
EV kodakondsust, pidid astuma kaitseteenistusse Eesti
väeosade koosseisus ja kõik 17-60 aastased meeskodanikud
pidid kuuluma Omakaitse teenistusse.
Seni oli eestlasi võetud saksa relvajõududesse vaid
vabatahtlikena. Nüüd oli sakslastel oma kahurilihaga kitsas
käes ja eestlased kõlbasid sõjameesteks küll, peaasi, et nad

Teataja
Suure Saksamaa eest verd valasid. Kuuste vallas oli
mobilisatsioonikomisjon 1944.a. 6 veebruaril.
Kõikides valdades olid Omakaitse ja Naisomakaitse üksused.
Mehed tegelesid patrullimise ja korravalvega, naised
korraldasid toitlustamist, hoolitsesid haavatute eest jne.
Noorte jaoks moodustati organisatsioon ”Eesti Noored”,
kuhu kuulusid 10-17 aastased poisid ja 10-21 aastased
tüdrukud.
Vahetult enne sakslaste põgenemist, 1944.a. 3 augustil,
kohustati kõiki 1927.a. sündinud noori astuma lennuväe
abiteenistusse. Kuuste vallas pidid noored kogunema
vastuvõtupunkti Kuuste vallamaja juures, 18 augustil, kell
8.00.
Vaatame allpool, mida kirjutasid ajalehed 1944.a.
sündmustest meie koduvallas.
”Postimees” nr 20 – 26 jaanuar 1944.a.
”Kuustes keelati loomade tapmine.
Kuuste vallavalitsuse poolt pandi maksma osa talunike
suhtes, kes oma lihanormi kohustusi pole korralikult täitnud,
loomade tapalubade väljaandmisel kitsendus. Neile, kes oma
1943/1944.a. põllumajandusaasta lihanorme alla 50% on
täitnud, ei anta praegu loomade tapalubasid välja.”
”Postimees” nr 49 – 29 veebruar 1944.a.
”Vabaduspäeval, 24 veebruaril autasustati Mõõkadega II
klassi sõjateeneteristiga, neid Omakaitse liikmeid, kes olid
metsavendade võitluses julguse ja vaprusega silma paistnud.
... nooremseersant Karl Peets, nooremseersant Paul Lukk,
nooremseersant Karl Laaber ja reamees Karl Reinhold,
Kuuste vallast.”
”Postimees” nr 68 – 22 märts 1944.a.
”Tartu maavanema käskirjaga määrati uueks Kuuste valla
abivallavanemaks Jüri Palumets. Endised abivallavanemad,
Arnold Kliim ja August Vään loetakse praegu puhkusel
olevateks sõjaväelasteks.
Korjandus teostub Kuustes edukalt. Kõikjal on mõistetud
praeguse tunni tähtsust. Aineliste annetuste kõrval on tehtud
ka palju rahalisis annetusi.”
1944.a. 26 märtsil pommitasid vene lennukid Tartut.
Haaslava Perenaiste Seltsi liikmed abistasid pommitamise
ohvreid. Pommitamisel kodu kaotanuile anti peavarju ning
hoolitseti haavatute eest.
”Postimees” nr 81 – 6 aprill 1944.a.
”Kuuste vallas avati hiljuti teravilja norminde täitmise
soodustamiseks senistele lisaks Kärevere külas Karl Peetsile
kuuluvas Aadami talus uus teravilja kokkuostupunkt.”
”Postimees” nr 127 – 3 juuni 1944.a.
”Kuuste vallavalitsusele anti vabaks kogus linaseemet, mis
tuleb jagamisele valla talunike vahel, kes eelmisel aastal
kasvatasid lina. Külvise saajatelt nõutakse ka möödunud
põllumajandusaasta normide täitmist.”
”Postimees” nr 129 – 6 juuni 1944.a.
”Teisel suvistepühal juhtus õnnetus 15 aastase Jaan Voitkiga
Laanekülast. Nimetatu kukkus Vooremäe lähedal kiigelt ja
sai kukkudes raskekujulise põrutuse.
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Kuuste vallas on märgata kanakasvatuse alal tõusu. Peaaegu
igas majapidamises on möödunud aastaga võrreldes
tunduvalt rohkem tibusid haudutud. Lihasaamise eesmärgil
on hautatud rohkesti ka hanesid ja parte.”
”Postimees” nr 130 – 7 juuni 1944.a.
”Kuuste vallas leiti 26 mai õhtul, pooduna 75.a. M. R.
Tegemist oli enesetapuga. Juurdlusel selgus, et samal päeval
käinud talus 2 vene sõjavangi, kees ähvardasid vanainimest
peatse bolševike tulekuga. Tõenäoliselt sooritas vanainimene
hirmust venelaste tuleku eel hirmust enesetapu. Et taolisi
häirimisjuhte vene sõjavangide poolt on esinenud ka varem,
oleks soovitav, et kohalikud võimud astuksid samme
sõjavangide liikumise ja tegutsemisvabaduse piiramiseks.”
”Postimees” nr 138 – 16 juuni 1944.a.
”15-18 juunil toimub Kuuste vallas põllumajanduslik
üldloendus, mis käesoleval aastal sisaldab 3 osa –
majapidamiste
maakasutuse
arvestamine,
loomade
vaheloendus ja põllumajanduse alal töötava tööjõu arvestuse.
Loendust juhatab Kuuste valla majandusjuht Gerhard Mark.”
”Postimees” nr 172 – 27 juuli 1944.a.
”Tormikahjud Kuuste vallas.
23 juulil, lõuna ajal läks üle Kuuste valla äge vihmahoog,
millega kaasnes tugev torm ja äike. Raju ja vihmahoo
tagajärjel tekkis tunduvaid kahjustusi. Nii on rukis mitmel
pool täiesti lamandunud. Samuti on kahjustada saanud suvija aedviljad. Viimased on kannatada saanud ka liigvee all.
Torm paiskas maha aedu, murdis puid ja lõhkus heinasaade.
Äikese läbi hoonetele kahjustusi ei tekkinud.”
”Postimees” nr 182 – 8 august 1944.a.
”Kalevlased Haaslaval.
Pühapäeval, 6 augustil peeti Haaslava spordiväljakul Tartu
“Kalevi” korraldusel järjekordne külaskäigu spordipäev.
Võisteldi kergejõustikus ja võrkpallis. Osa võtsid Tartu,
kohalikud
ja
ümbruskonna
sportlased
ja
4
võrkpallimeeskonda.
Võisteldi
ka
noorteklassis.
Kergejõustikus saavutati rahuldavaid tagajärgi, kaugushüpe
R. Boris 5.83 ja A. Samler 5.76, odavise H. Moks 55.90 ja
kuul H. Moks 13.06.
Võrkpallis võitis Tartu Politseipataljoni pioneeride meeskond
selge ülekaaluga Kuuste valla meeskonn 2:0, geimid 15:3 ja
15:8. Kalevlased võtsid Luunja valla meeskonda samuti 2:0,
geimid 15:10 ja 15:8. Finaalis võitis Tartu ”Kalev”
politseinikke 2:0, geimid 18:16 ja 15:8. Õhtusel spordipeol
Haaslava rahvamajas saavutasid ”Kalevi” tõstjad järgmisi
tulemusi: kärbeskaalus E. Salujõe 185 kg, sulgkaalus R. Kool
205 kg ja raskekaalus R. Võngerfeld 300 kg.”
”Postimees” nr 205 – 9 september 1944.a.
(Tartu oli juba venelaste käes ja ”Postimees” ilmus Viljandis)
”Otsimisteade: Kes teab midagi Alma ja Taavet Peedosoni
saatusest. Endine elukoht: Tartumaa, Kuuste vallas,
Unikülas. Palun teatage Heldi ja Albert Peedosonile
aadressil, Vastsemõisa, Kildu algkool, Viljandimaa.”
Punaväed jõudsid Haaslavale 1944.a. 25 augustil. Kolm
aastat kestnud saksa okupatsioon sai läbi. Selle asemele tuli
ligi 50 aastat kestnud vene okupatsioon.
Taivo Kirm
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Informatsioon

Juulikuus toimub bussiring üks kord nädalas, neljapäeviti

Taimetoodangu Inspektsioon teavitab
Vastavalt 01. mail 2004 jõustunud “Taimekaitse-seadusele” kuuluvad taimetervise registrisse kandmisele kõik isikud, kes
turustavad tarbekartulit või kasvatavad seda enam kui 0,5 hektaril oma tarbeks. Sama seaduse kohaselt peab turustatava
tarbekartuli pakendil, või pakendamata tarbekartuli müügi puhul kauba saatedokumendil, olema märgitud tootja taimetervise
registri number.
Taotlusi registrisse kandmiseks võtab vastu Taimetoodangu Inspektsiooni Tartu büroo aadressil Tuglase 13, Tartu ja TTI
taimetervise osakond aadressil Teaduse 2, 75501 Saku, Harju maakond. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast
dokumendist ning tasuda riigilõiv 500 krooni.
Lisainformatsiooni saab Taimetoodangu Inspektsiooni Tartu büroost telefonidel 742 1357 ja 742 2455 (taimetervise
inspektorite vastuvõtuaeg on teisipäeval ja neljapäeval 900 – 1400) või taimetervise osakonnast telefonil 671 2623.

Politseiteated





Ajavahemikus 27.04 kuni 26.05 on Haaslava külas
Suure-Südame majas elava Aare poolt korduvalt rikutud
majaelanike rahu. Konstaabli poolt on alustatud
väärteomenetlust. 11.06 õhtul rikkus Aare järjekordselt
majaelanike rahu, mille tõttu tuli elanikel abi paluda
politseikorrapidajalt. Kohale saabunud patrull toimetas
Aare arestimajja kainenema.
21.05 suitsetasid Sillaotsa kooli territooriumil kooli
õpilased Timmo ja Rainer. Kooli avalduse alusel on
politsei alustanud väärteomenetlust.
27.05 kasutas Villemi asulas Pikamäe tee 7 korterelamus
joobnud Sirje mittekorrasolevaid gaasiseadmeid, mille
tulemusel
tekkis
gaasiplahvatus.
Majaelanikud
pöördusid ühise avaldusega vallavalitsuse poole Sirje
vastutusele võtmiseks




Ööl vastu 06.06 murti sisse Mõra külas seisnud
sõidukitesse. Politseiprefektuuri autojälitusgrupi poolt
on alustatud kriminaalmenetlust.
Hea vallarahvas, et suvi mööduks meeldivalt ärge jätke
oma vara järelvalveta ja olge tähelepanelikud Teie
valduste juures liikuvate võõraste suhtes. Oma
tähelepanekutest võite alati teatada konstaablile või
politsei korrapidajale lühinumbril 110.

Mälestame lahkunut
Johannes Tsakko
16.07.1931- 08.06.2004
Roiu alevik

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Tiit Kivisild (teataja@haaslava.ee). Trükkija: OÜ Tartumaa Trükikoda

Harras Tiisler
konstaabel

