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Meestelaulupäev Kurepalu mändide all

Hea vallarahvas! See lugu on mõeldud põhiliselt neile, kes ei
suvatsenud 22.mail Kurepallu Meestelaulupäevale tulla.
Võite kahetseda, sest pidu oli vägev. Ilm juhtus olema
jumalik. Tänu sellele, et oli esimene tõeliselt soe ilm, ei
jätkunud veel sääskigi iga pidulise tarvis. Oli hea, lahe ja
lõbus. Kell 17.00 algas rongkäik. Väägvere pasunakoori
marsitakti saatel tulid kõik esinejad lauluväljakule, kus ka
laulupeo tuli süüdati.
Meeskoore dirigeerisid Kalev Lindal ja Sven Aller. Laulude
vahel pakkusid silmailu tantsijad Nõo Vanatantsu Klubist.
Aga kontserdi oodatuim hetk saabus siis, kui meeskoorid
hakkasid laulma koos ansambliga „Kukerpillid“. Rahvas elas
muusikale rõõmuga kaasa. Koos laulsid esinejad ja publik.
Ma arvan, et isegi lindudel jäid nokad imestusest lahti või
kes teab, äkki laulsid hoopis kaasa. Suured tänud esinejatele!
Sellel laulupäeval oli ka auliige –Johannes Loost. Just tema
oli see, kes pea et 40 aastat tagasi taaselustas laulupäeva
traditsiooni, mis aastakümneteks oli soiku jäänud. Selle nii
olulise traditsiooni taastamine tõi hr Loostile ka maavanema
tänukirja.
Tore oli see, et hästi palju lapsi lippas ringi. Nende seast
võrsub meie järelkasv, uued laulupoisid ja –tüdrukud. Kes
ikka laulu ja laulmist väga armastavad, tulid oma mõnekuiste
beebidega peost osa saama. Ja eks nad tundsid end imehästi
kesk pillerkaart.
Kontserdi ja simmani vahele mahtus ära üks paras
kehakinnitamise
paus.
Kõigile
pidulistele
pakuti
traditsioonilist laulupeosuppi. Suured tänud kokkadele väga
maitsva supi eest! Samal ajal kõlasid laululaval Priiuse
külakapelli lustakad laululood, misjärel läks esinemisjärg

taas „Kukerpillidele“ ja simman võis alata! Süüdati suur lõke
ja lustida sai nii tantsuplatsil kui kiigel või siis lihtsalt kauni
männimetsa all jalutada. Siinkohal tahangi tänada kõiki neid
tublisid inimesi, kes kogu laululava ümbruse, metsaaluse
ning lõkkeplatsi korda tegid ning suure lõkke üles seadsid.
See oli suur töö!
Suured tänud kõikidele laulupäeva toetajatele! Oli tore, et
linnast tehti kaks bussiringi Kurepallu ja tagasi. Bussi peale
võeti ka hääletajaid, oleks ainult rohkem tulijaid olnud. Ka
vallabuss tegi oma tavapärase ringi. Tuhat tänu bussijuht
Väino Zubale. Annan edasi ka kõigi kuulajate poolsed
tänusõnad
kõigile
esinejatele,
vallavanem
Jüri
Raudsepingule, vallavalitsusele, vallavolikogule ja kõigile
teistele peo korraldajatele. Pidu sujus ladusalt ja sõbralikus
meeleolus.
Kallis rahvas! Ka informatsiooni puudumise üle ei tohiks
kurta. Laulupäeva reklaam oli mitmel korral „Elmari“
raadios koos bussiaegadega, samuti Tartu Postimehes ja
muidugi valla lehes. Ka olid kuulutused pandud käidavatesse
kohtadesse üles. Jälgige ikka reklaami!
Lõpetuseks tahaksin kutsuda kõiki valla inimesi: “Tulge ise
ilu tegema! Laulame ju enda rõõmuks!“ Meeskoor ootaks
uusi liikmeid ning taasloodud Haaslava segakoor oleks
tänulik iga laulja üle. Eriti igatseme meeshäälte järgi. Kus on
kaunid tenorid ja toredad bassid? Segakooril on noor ja võluv
dirigent Laura Kägo-Saunasoo. Energiat, tahtmist tal jätkub.
„Tulge, tulge vallarahvas, ise tehtud-hästi tehtud!“
Peonautleja Evi Rohusalu

2

Teataja

Hea lehelugeja!
Käes on kaunis kevad. Lõpuks leidsid talvised põhjatuuled
õige tee ja läksid põhjamaale puhuma. Nüüd on soojad
suvised tuulepoisid toimetamas meie aasadel ja nurmedel.
Kui seniajani oli toimetustega aega küll, siis soojad
vihmasagarad ja suvine päike on pannud järsku loodusele
uue ning kiire kasvu. Ootamatult on saabunud kevad.
Uuel võimukoalitsioonil on samuti kevade märke.
Tasakaalukalt kokkupandud koalitsioonilepe annab lootust
ühtlasele ja stabiilsele majandusarengule. Järgmise
eelarveaasta eesmärgid saavad kindlasti täidetud. Kui igale
valitsusele on antud aega 100 päeva kriitikavabalt atra seada,
siis tänasele koalitsioonile on hiljutised valitsusesolijad selle
lubaduse ära unustanud. Kaks aastat tagasi verisulis
poliitikud olid enesekindlad ja ei kannatanud mingit kriitikat,
siis praegu antakse tuld kõigist torudest. Hiljutine
rahandusminister kipub ära unustama, et tema erakonna
võimul olles on enamus nendest kohustustest riigieelarvele
võetud ja need kuuluvad täitmisele. Pole uus koalitsioon
teinud mingeid erilisi seadusemuudatusi, mis kõik pea peale
pööraks! Rünnatakse uusi ministreid ja püütakse neid rahva
silmis rumalatena näidata. Ärgem unustame, et esimest korda
ministriametit pidades ei ole alati kõigis poliitikanüanssides
osav. Hoopistükkis heaks märgiks on rahvaliitlasest
rahandusministri Aivar Sõerdi südikus, mille tulemusena üks
tuntud persoon oma rahakotirauad avas ja tublisti miljoneid
riigikassasse toimetas.
Samuti ei tasu üleüldise virina taustal lootust kaotada
pensionäridel. Lubatud pensionitõus tuleb kindlasti ning ei
pea väga muretsema lastelastele kommikoti ostmisel.
Pensionitõus on igal juhul suurem kui Eesti keskmine
majanduskasv ja loomulikult ei saa raha kunagi nii piisavalt,
et kõigi tahtmiste jaoks oleks küllalt. Ikka tuleb valikuid
teha!

Valikuid tuleb teha ka hiljutiste seadusemuudatustega evalimistega seoses. Riigikogus vastuvõetud seadus ei too
otseselt õnne meie õuele. Seoses e-valimise võimalusega ei
ole paljude nüanssidega arvestatud, eriti interneti
arendamisega. Pole küll tähele pannud, et meie vallale
täiendavaid
vahendeid
oleks
eraldatud
interneti
arendamiseks.
Vajalik
internetivõrk
on
ainult
raamatukogudes ja vallamajades. Linnades on see aga igal
pool. Kas me ikka saame rääkida võrdsetest võimalustest
seoses e-valimisega? Ülejäänud maailmas ja ka Euroopa
Liidu riikides pole kusagil sellist valimiskorda sätestatud,
proovitud on ainult e-valimist VALIMISJAOSKONDADES!
On ilmselge, et lehekülge me tagasi ei pööra, pigem oleme
aldis valimisjaoskonda teavitama kui keegi väga abivalmilt
oma arvutiga üritab valijale tahet peale suruda.
Kevadised olid ka meie eurolaulutüdrukud. Kahjuks ei läinud
neil nii hästi, et Eesti oleks finaali jõudnud. Suviselt
küpsemad on Šveitsi esindavad Vanilla Ninja eestlastest
neiud, kes said tubli 8. koha ja näitasid paari aastaga
omandatud lavakogemustega paljudele koha kätte.
Suviselt soojaks teevad meie olemise koolide lõpetajad.
Nende sigin-sagin on nagu sipelgatel looduses, et mitte ei
malda paigal püsida ja mõtteid koguda. Enam ei ole palju
aega jäänud viimaste koolitööde lõpetamisega ning viimaste
eksamite sooritamisega. Kui nõukogude aeg oli ühena
rahvavaenlastest aastaajad, siis täna on nad meile toeks ja
sõbraks.
Sõbralikku suve Teile!
Koit Prants
Riigikogu liige (Rahvaliit)

Vallavanema vastuvõtt kõige pisematele

Rõõmus piduline Rihhard emaga

Mees, naine ja laps ollakse eeskätt läbi perekonna ja kodu.
Kõigile on oluline ses muutuvas maailmas toetuda millelegi,
mis tuge ja kindlust pakub. Olles kuitahes võimas või vägev,
ent kui puudub tähendus sõnadel KODU, PERE, puudub
mõte ka ülejäänul.
Lapse sünd on ime, see on ju ime!
Vahetult enne emadepäeva, 7. mail oli Priiuse Seltsimaja täis
rõõmsaid kilkeid ja naeru. Vallavanem Jüri Raudseping oli

kutsunud valla noorimad kodanikud koos vanematega
vastuvõtule. Üritus algas piduliku kontserdiga. Esinejateks
Maali Tars Tartu II Muusikakoolist ja Laura KägoSaunasoo, kes oma esinemisega tõid saali harda ja pühaliku
meeleolu. Suur tänu!
Kontserdile
järgnes
vallavanema
tervitus
uutele
vallakodanikele ja nende peredele, milles jäi kõlama, et me
oleme õnnelik vald. Paljud noored on jäänud koduvalda ja on
peresid, kes on elukohaks valinud kauni loodusega Haaslava
valla. Igal aastal sünnib meil umbes 20 last. Eelmisel aastal
sündis 21 last, nendest 8 tüdrukut ja 13 poissi ning tänavu on
sündinud juba 8 last.
Vallavanem kinkis igale pisikesele vallakodanikule
hõbelusika, millel lapse nimi ja sünnikuupäev.
Lõpetuseks soovis vallavanem kõigile õnne ja rõõmu ning
palju jõudu ja jaksu emaks- ja isaksolemise auväärse ametiga
toimetulemisel.
On tore, kui lapsed kasvavad terves ja üksmeelses peres.
Vaid tugev pere suudab tänapäeva heitlikus maailmas lastele
pakkuda kõige suuremat turvatunnet. Lapsed on meie
tulevik. Kõike, mida me teeme täna, peavad homme edasi
kandma meie lapsed.
Maie Otsa
tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Volikogu istung 29. aprillil 2005. a.
Volikogu otsustega:
► kiideti heaks Riigi Kinnisvara AS 26.01.2005 pakkumine
nr 65 Sillaotsa Põhikooli juurde rajatava spordihoone
ehitamise kohta ning anti vallavalitsusele volitused
eellepingu sõlmimiseks ning üürilepingu ja hoonestusõiguse
seadmise dokumentide ettevalmistamiseks;
► kehtestati Kurepalu külas asuva Kurepesa kinnistu
detailplaneering,
► kehtestati Haaslava külas Tammi kinnistu
detailplaneering,
► kinnitati katastriüksuste sihtotstarbe määramine
järgnevalt:
• Aardla, Oliveri: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa;
• Aardla ja Aardlapalu, Olivia: maatulundusmaa;
• Igevere, Varju: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa;
• Uniküla, Porga:
I maatükk: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa;
II maatükk: maatulundusmaa,
► muudeti katastriüksuse sihtotstarvet järgnevalt:
• Kriimani, Savila: elamumaa, alaliik:
väikeelamumaa,

► anti nõusolek vallale kingituse ja kohustuse
vastuvõtmiseks,
► kinnitati teenistuslähetus valla esinduse viibimise osas
Leivonmäen sõprusvallas.
Volikogu määrusega:
► kehtestati Haaslava valla jäätmehoolduseeskiri.
Volikogu kuulas ära volikogu revisjonikomisjoni aruande ja
vallavanema informatsiooni Sillaotsa Põhikoolis planeeritud
remonditööde teostaja leidmiseks korraldatud riigihanke
tulemuste kohta.
Otsuste ja määrusega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee, Roiu raamatukogus ja
vallamajas.
Jüri Raudseping
vallavanem

Head ideed saab ellu viia starditoetuse abil
Maikuu alguses avanes taas starditoetuse programm. Sel
aastal on planeeritud jagada välja toetusi 21 milj. krooni eest.
2004.a. taotleti vabariigis starditoetust 667 korral, rahastati
kokku 193 projekti kogumahus 27,7 milj. krooni. Tartumaalt
esitati taotlusi väga erinevates valdkondades. Nii näiteks said
rahastuse katusesindlite tootmine, keeltekool ja jõusaal, osteti
seadmeid
puidutöökotta
ning
kohvikusse,
soetati
ehitusmehhanisme jpm.
Toetuse eesmärk
on motiveerida ettevõtlikke inimesi oma firmat looma,
aidates
ületada
äri
alustamisega
seotud
finantseerimisprobleeme. Huvitavatel ja headel lahendustel
põhinevatel äriideedel on suurem võimalus edukaks osutuda,
kui lihtsa toote tootjal, kelle ainsaks eeliseks on odav hind.
On positiivne, et ettevõtlusaktiivsus vabariigis tervikuna
näitab kasvutrendi, nii ka Tartumaal, ja ettevõtjad esitavad
järjest enam toetustaotlusi.
Üldtingimused
Endiselt saab starditoetuse abil soetada põhivara ning
renoveerida tootmis- või teenindushooneid, kuid ei saa
ehitada. Alates 2005.a. jaguneb toetus kaheks: 160 000
kroonine ehk kasvutoetus on mõeldud kiiret arengut
planeeriva eksportiva elujõulise ettevõtte käivitamiseks ning
toetuse saamise eelduseks on, et ettevõtte järgneva kolme
aasta keskmine aastane müügitulu on vähemalt 500 000
krooni. Alustamistoetus on mõeldud väikeettevõtte
loomiseks, kes prognoosib stabiilset käivet ja omab kindlat
turgu, aidates sellega kaasa töökohtade loomisele
maakonnas. Toetuse maksimaalne suurus on 50 000 krooni.

Toetuse määr on endiselt 75%, omafinantseering 25%.
Käibemaks ei ole abikõlbulik ning ettevõtja peab selle ise
tasuma. Muutunud on ka taotluste vastuvõtmise kord ja nüüd
toimub vastuvõtmine ja menetlemine jooksvalt
Eelistatud on uudse tehnoloogia rakendamisega seotud
projektid, eriti oodatud on ekspordipotentsiaaliga projektid,
samuti rohkem töökohti loovad projektid.
Starditoetust saavad taotleda alla 50 töötajaga ettevõtted ja
füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on olnud registreeritud
äriregistris vähem kui 12 kuud või kavatsevad seda lähiajal
teha.
Oluline on, et ettevõtte omanikeringi kuuluvad ainult
eraisikud ja taotlejal ei ole maksuvõlgu.
Toetusel on ka omad piirangud: lisaks põllumajandusega
seotud tegevusaladele ei saa seda toetust ega ka teisi
ettevõtjatele mõeldud toetusi taotleda ka kinnisvaraäris, jaeja hulgikaubanduses, veonduses, samuti alkoholi- ja
tubakatööstuse ning hasartmängude korraldamisega seotud
aladel.
Stardiabi saamise esimene eeldus on taotluse nõuetele
vastavus. Vältimaks vigu ning määruse täpse järgimise
tagamiseks soovitame nõu ja abi saamiseks pöörduda
maakondlikku arenduskeskusesse, Tartus Ärinõuandlasse,
kus konsultandiga koos ette valmistada äriplaan koos kõigi
nõutavate dokumentidega. Üldjuhul on ühe projekti
kirjutamiseks võimalik saada kuni viis tundi tasuta
nõustamist.
Tartu Ärinõuandla asub Riia 15b, Tartu. Konsultatsiooniks
palume eelnevalt registreeruda tel. 7 428402. Infot saab ka
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt www.eas.ee
Anne Ligi
SA Tartu Ärinõuandla konsultant-projektijuht
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Soome sõprusvalla külaskäik

Soome sõprusvalla külalised

Haaslava vallal ja Sillaotsa Põhikoolil olid 24.mail külas
Levonmäki sõprusvalla vallaesindajad, koolidirektor,
õpetajad, õpilased ning lapsevanemad, kokku üle neljakümne
külalise.
Päikeseline päev algas koolis kontsert-aktusega, kus meie
Soome kooli direktor tuletas meelde, et meie koolide
sõprussuhe on kestnud juba kümme aastat. Samas esitasid ka
meie kooli õpilased oma ettevalmistatud kava.
Tervituskontsert kujunes igati sõbralikuks ja südamlikuks.
Õpilased esinesid suure rõõmu ja lustiga. Nii kuuluvad

tänusõnad õpetajatele, kes laulud-tantsud-näidendi selgeks
õpetasid, kui ka õpilastele, kes need suurepäraselt esitasid.
Päevaplaani kuulus veel Haaslava valla tutvustamine. Meie
sõpruskool tutvus perekeskuse, lasteaia, vana hiiesalu,
ajalooliste paikade ja teiste vaatamisväärsustega. Kõik
külastatud paigad pakkusid osalejatele suurt huvi, esitati
küsimusi ja mõtteid, mis ka vastukaja leidsid.
Pealelõunat külastati lennundus- ja põllumajandusmuuseumi.
Toredat elevust tekitas lennundusmuuseum oma unikaalse
väljapanekuga, kus sai lennukeid ja helikoptereid ka
seestpoolt uurida. Erilist lõbu pakkus see muidugi meie
sõpruskooli õpilastele. Suurt huvi tekitas ka Eesti
Põllumajandusmuuseum, kus Soome õpilased esitasid palju
küsimusi eestlaste ajaloolise eluolu kohta ja said neile giidilt
põhjaliku vastuse.
Sõpruskool tegi järgmisel päeva hommikul lühiekskursiooni
Tartu linnas ja suundus seejärel Pärnusse.
Kogu Soome grupp tänas omaltpoolt Haaslava vallavalitsust
ja Sillaotsa Põhikooli hästi organiseeritud päevade eest.
Tuleb öelda, et ka ilmataat oli meie poolt, sest päev oli
päikest täis otseses ja kaudses mõttes.
Anne Nukk
Sillaotsa Põhikooli
direktori kt

Sillaotsa Põhikooli emadepäeva kontsert

Sillaotsa Põhikooli mudilaskoor

Traditsiooniline emadepäevale pühendatud kevadkontsert
kulges sel aastal pisut teisiti kui eelnevatel. Nimelt tavaks
saanud kooli ja lasteaia ühine ettevõtmine piirdus sedakord
vaid koolilaste etteastetega, kuna lasteaialapsi tabas kahjuks
just sel ajal tuulerõugete laine.
Kontsert kujunes toredaks ja meeleolukaks. Publikut oli palju
ning kontserdi etteasted mitmekesised. Kuulda sai mitmeid
laule nii sooloesinejate kui ka kooride esituses, deklameeriti
luuletusi ning silmailu pakkusid mitmed tantsud. Vahva oli
jälgida, kuidas muidu hiirvaikne publik 4. klassi tantsuringi

tüdrukute tantsu “Nüüd läheb lõbusaks” ajal silmnähtavalt
elavnes ning kõvasti plaksutades esinejatele kaasa elas.
Koolis on õpilase põhiülesanne küll õppimine, kuid väga
oluliseks pean ka ringide tööd ning seda, et lapsed õpiksid nii
tundides kui ka väljaspool neid asju, mida õppe- ja ainekavas
kirjas ei ole ning mida otseselt ei nõuta. Just selliseid
etteasteid oligi meil võimalus kontserdil näha ja seda tänu
õpetajatele, kellel on jaksu ja viitsimist lastega tegeleda ka
tunniväliselt ning neid arendada.
Eriti suur aitäh Annika Tõnuristile kontserdile särtsu ja lusti
ning silmailu pakkuvate tantsutüdrukute õpetamise, õpetaja
Maret Roiole ja Katre Sarapile kenasti luuletusi
deklameerivate õpilaste juhendamise ning õpetaja Aulike
Lõõndrele ja õpetaja Margit Jürgensile laululaste
ettevalmistamise eest! Rõõmu tegid ka seltsimaja
kaunistavad õpilaste tööd, mis valmisid algklassiõpetajate,
Maris Palgi ja Taivo Kirmi õpetamisel ja juhendamisel.
Aitäh teile positiivsete emotsioonide eest, sest just
emotsioonid on need, mis jäävad meelde ning on eredad ka
aastate pärast.
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikooli huvijuht
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Vanaema, helde, lahke
Meil kõigil on memm,
üksainuke memm.
Meil kõigil on paik,
üks päikeselaik,
üks soe ja üks mõnus,
kus kullaseid sõnu
on jagamas memm,
üksainuke memm...
(E.Esop)
Minu emapoolne vanaema suri samal
aastal, kui mina sündisin. Isapoolne
vanaema suri veel varem. Mul ei
olnudki vanaema. Võisin vaid vanu
fotosid uurida ja ette kujutada, millised
mu vanaemad olid. Fotodelt vaatasid
vastu tillukesed kõhnad maanaised,
rätinurgad lõua alla seotud.
Kadestasin väga neid klassiõdesid, kes
vaheajalt või nädalavahetuselt tulles
sädistasid
vanaemade
tehtud
kingitustest
või
koosveedetud
sündmustest. Igatsesin kangesti endale
vanaema.
Minu lastel on vedanud – neil on soe ja
armastav vanaema.
5. klass kirjutas juttu “Vanaema, helde,
lahke”. Jagan meelsasti laste mõtteid
ka lugupeetud lugejaga.

Minu vanaema on teistest vanaemadest
erinev, sest tema ei ela maal, vaid
linnas. Vanaemal on linnas oma korter,
mida ta hoiab puhtana ja korralikuna.
Kui ma vanaema poole lähen, siis me
teeme kõike koos. Käime koos mööda
poode ja see on väga tore. Kui olen
asjad välja valinud, maksab vanaema
minu eest ära. Käime ka üheskoos süüa
ostmas. Vanaemal on silmanägemine
natuke halb ja vahel ta küsib, kui palju
maksavad need asjad, mille hinda ta ise
ei näe. Vanaemal on selline komme, et
ta ostab mulle seda, mida mina tahan.
Ta on alati hästi lahke ja helde.
Vanaema peab korra kuus oma maja
trepikoja treppi pesema ja selles töös
saan teda aidata. Tema pühib trepi ära
ja mina lasen mopiga üle. Pärast
väsitavat tööd hakkame koos maiustusi
sööma.
Mulle meeldib oma vanaemaga koos
päevi veeta. Iga päev ei saa ma temaga
olla, sest ta töötab turul poes “Pärjad ja
lilled”. Talle meeldib seal töötada.
Selline on minu hea vanaema.
Merlin Grosberg
Sillaotsa kooli 5. klassi õpilane

Annika Tõnurist
Sillaotsa kooli õpetaja

Minu vanaema on hea ja lahke. Seda
teab igaüks, et vanaemad on helded,
isegi muinasjuttudes on nad alati
heasüdamlikud ja toredad.
Minu vanaema on hästi hea. Vahel ta
küll pahandab, aga see ei loe.
Vanaemad on peaaegu alati sellised, et
et istuvad oma tugitoolides ja koovad.
Minu vanaemal on selle juures veel
pleed jalgade peal. Vanaema teeb alati
lastele head, koob neile sokke ja
kampsuneid.
Minu vanaema küpsetab ka pannkooke.
See on meie peres juba traditsioon, et
kui vanaemale külla lähme, on tal
pannkoogid ja moos valmis pandud.
Enamjaolt vanaema lubab rohkem kui
ema. Näiteks, kui poodi lähme, annab
vanaema meile maiustuste jaoks raha
juurde.
Seegi on vanaemale iseloomulik, et
kogu aeg on mõni kass või koer tema
juures.
Praegu käime vanaema juures teda
aitamas, lõikame oksi ja teeme muid
õuetöid.
Jaanipäeval teeme vanaema juures
lõket, käime saunas, supleme tiigis.
Vanaema kodus peame ka oma
sünnipäevad. Vanaema juures saab
alati nalja ja on hästi hea olla.
See on tõesti tõsi, et et vanaema on
helde ja lahke.
Anna – Liis Hank
Sillaotsa kooli 5. klassi õpilane

Vooremäe mängud Sillaotsal
Laupäeval, 04.juuni hommikul kell 10.00, on kõik oodatud
Sillaotsa Põhikooli staadionile. Siin leiavad aset järjekordsed
Vooremäe mängud, arvult kahekümne kolmandad.
Mängude eesmärk on sporditegemise hoogustamine
maaelanikkonna hulgas ning sõprussidemete tugevdamine
nelja naabervalla vahel. Osalevad Kambja, Mäksa, Võnnu ja
Haaslava valla võistkonnad. Arvestust peetakse nii
individuaalselt kui ka võistkondlikult.
Võistluste kavas on järgmised alad:
*võrkpall meestele ja indiaca naistele,
*orienteerumine koolilastele,
*kuulijänn,
*vallajuhtide võistlus,
*rammumehe konkurss: liivakottide kandmine aja peale,
väljasirutatud kätega pudelite hoidmine ning auto
tõmbamine,

*kaugushüpe,
*jalgratta aeglussõit,
*korvpalli viskevõistlus
*mälumäng.
Võistluste raames toimub pisipõnnidele kommijooks.
Kõik võistlejad kindlustatakse sooja lõunasöögiga. Samas on
kõigile soovijatele avatud puhvet.
Spordisõbrad! Veel on võimalus ennast registreerida
Haaslava valla võistkonna nimekirja ning vapralt kaitsta oma
koduvalla spordiau ja -uhkust!
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
ilona@haaslava.ee
7490 130
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Õnnitleme juunikuus sündinuid
1
3
5

6

9
10
12
15
16
17
18

19
20
22

Aino-Miralda Sari
Virve Kallas
Vello Kiho
Ida Vään
Koidula Papp
Anastassia Škadun
Vaike Reit
Valter Ranken
Asta Pedel
Velda Naulin
Erika Traat
Udo Laar
Jefrosinja Lovkaja
Eldur Piho
Vladimir Tiškin
Olimpiada Demeškina
Sale-Liia Janneste
Milvi Kerov
Kalju Tippo
Leida Vijar
Pavel Mänt
Peeter Tuul
Maria Mihhailova

1919
1924
1933
1920
1932
1939
1933
1935
1936
1934
1925
1944
1920
1937
1932
1932
1931
1937
1937
1927
1940
1945
1933

Lange
Kurepalu
Kriimani
Igevere
Roiu
Roiu
Uniküla
Aardlapalu
Ignase
Aardlapalu
Roiu
Metsanurga
Ignase
Lange
Ignase
Metsanurga
Uniküla
Tõõraste
Aardlapalu
Kitseküla
Kriimani
Uniküla
Koke

24
26
28
30

Liivia Mets
Guido Soolepp
Aino Hint
Vaida Link
Sylvia-Elisabet Arju

1930
1931
1930
1934
1924

Kurepalu
Haaslava
Aadami
Uniküla
Haaslava

Sünniaasta 2005
Karl Otti
11.05.2005
Ignase
Andreas Lõvi
14.05.2005
Uniküla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01. juuni
04. juuni
19. juuni
22. juuni
23. juuni

01. juuli

Rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine Roiu päevakeskuse õue-alal
XXIII Vooremäe mängud Sillaotsa Põhikooli staadionil
Pensionäride suvealguse pidu. Esinevad Sirje ja Rein Kurg.
Jaanipidu Kurepalu lauluväljakul
Võidupüha 86. aastapäeva tähistamine Kurepalus Vabadussamba juures.
Presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele
(kaasa võtta tõrvikud või laternad).
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele Seltsimajas Priius

kell 18.00
kell 10.00
kell 12.00
kell 18.00

kell 16.00
kell 14.00

KODUKANDILOOD XCI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava meeslaulupäev 70 aastane
Meeslaulupäev on meie vallas üks väheseid praegu toimivaid
üritusi, mille traditsioon ulatub tagasi pikkade aastate taha.
Esimene Haaslava meeslaulupäev toimus 11 augustil 1935.
Laulupäevi korraldati tegelikult juba varem. Esimene
Haaslava laulupäev toimus 28 juunil 1929, kui kohaliku
Kaitseliidu kompanii korraldusel toimus spordi- ja laulupäev.
Kohal oli 4 koori ja laulupäeva üldjuht oli Alfred Karafin
(Karindi). II Haaslava laulupäev korraldati 23 juunil 1934.
Laulis 7 kohalikku ja ümbruskonna koori ja üldjuht oli Valter
Peerna.
Nagu eespool kirjas, esimene Haaslava meeslaulupäev
toimus 70 aastat tagasi, 11 augustil 1935 Haaslava Meeslaulu
Ühingu korraldusel.
Tagantjärele on raske öelda, kust sai meeslaulupäev alguse.
Kohalik meeslauljate juht Aksel Rüütli käis idee välja pärast
15 juulil 1934 Pärnus toimunud II üleeestilist
meeslaulupäeva. Võimalik, et innustust saadi 1923. aastal
asutatud Tartu Meestelaulu Seltsilt (dirigendid erinevatel
aegadel J. Simm, A. Karafin, J. Aavik, E. Tubin), kes linnas

ja maakonnas igati meestelaulu propageeris ja meie
lauljatega läbi käis. Haaslava mehed omakorda olid jaanuaris
1935 Võnnu Meestelaulu Seltsi asutamise juures, kusjuures
Haaslava meeslaulupäeval toimus Võnnu meeslauljate
esimene suurem avalik esinemine.
Oli algusega, kuidas oli, varakevadel 1935 alustati
meeslaulupäeva korraldustöödega. Räägiti läbi Tartu ja
ümbruskonna meeskooridega ja saadeti laiali kutsed.
Saamaks kohalike organisatsioonide toetust ja kaasabi, seoti
laulupäev vallas kavandatud Eesti raamatu 400 aastapäeva
üritusega. Lauljate ja pealtvaatajate kohaletoomiseks Tartust
sõlmiti Emajõe reederifirmaga leping:
“Kokkuleppe alusel laevandus “Tartu linnavalitsus ja Coga” korraldatakse Tartu sadamast Haaslava laevapeatuse
kohani laulupäeva tegelaste erisõit. Laev väljub Tartust 11
augustil kell 12.00 ja sõidab tagasi 12 augustil kell 01.00.
Edasi-tagasi pilet maksab laulupäeva tegelastele 30 senti ja
kaasasõitjatele 40 senti.”
Väike tagasilöök tuli augusti alguses, kui mitu koori teatas, et
erinevatel põhjustel ei saa nemad kahjuks Haaslavale tulla.
Meeslaulupäeva paluti avama EV haridus ja sotsiaalminister
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Laulupäeval osalesid Tartu Meeslaulu Seltsi, EELK Tartu
Nikolai Kann, kuid ka siin selgus, et kõrgel riigimehel on
Peetri koguduse II pihtkonna, Võnnu Meestelaulu Seltsi ja
mujal tegemist ja Haaslavale sõit jääb ära. Kõigele vaatamata
Haaslava Meeslaulu Ühingu meeskoorid.
aga laulupäev toimus.
Õhtul, Haaslava rahvamajas peetud kontsert-ballil esitas
„Postimees“ nr 217 – 12. august 1935
Tartu Meeslaulu Seltsi koor 12 laulu. Tantsuks mängisid
„Pühapäeval,
11.
augustil,
peeti
Haaslaval
I
Tartu pritsimeeste orkester ning Haaslava Meeslaulu Ühingu
Meeslaulupäeva, mis ühtlasi pidi kujunema raamatuaasta
salong-orkester.
ettevõtmiseks. Kurepalus toimus meeskooride kontsert, kus
Kahjuks jäid korraldajad omadega rahaliselt miinusesse.
esines ca 150 lauljat – Tartu Meeslaulu Seltsist, Tartu Peetri
Piletiga pealtvaatajaid oli loodetust vähem ja väljaminekud
koguduse meeskoorist ja mujalt. Muusikat tegi Tartu
olid suuremad, kui kavandati.
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu orkester. Raamatuaasta
kõnega esines Eesti Rahva Muuseumi arhiiviraamatukogu
Kuuldavasti muus osas õnnestus laulupäev igati, Publik,
juhataja Richard Antik.
osavõtjad ja külalised olid rahul ja kontsert-ballil tantsiti
varajaste hommikutundideni
Kahjuks oli huvitavat kontserti jälgimas väga hõredalt
rahvast ja neistki vähestest kuulajatest enamik „aia taga“.
Mingil teadmata põhjusel enne suurt sõda Haaslaval
Õhtul peeti Haaslava rahvamajas kontsert-pidu, kuid
meeslaulupäevi rohkem ei korraldatud.
publikum pidas ennast nii kärarikkalt üleval, et kontsert ei
Järgmine Haaslava meeslaulupäev toimus 32 aastat hiljem.
pääsenud üldse mõjule. Kuuldavasti olid korrarikkujad olnud
Lauluhuvilised ei olnud siit kuhugi kadunud, meeslaulu
linnast kohale sõitnud pühapäevasuvitajad.“
ühingu
järglasena
tegutses
Haaslava
Meeskoor.
Haaslava 1. meeslaulupäeva
Korraldustöödes lõid kaasa ka kohalikud sovhoosid ja
KAVA
kolhoosid, kes üritust rahastasid.
”Edasi” nr 176(5336) – 28 juuli 1967
11. augustil 1935.a. kell 17 Haaslava Kurepalus
”Tulge pühapäeval Haaslava Kurepallu.
Laulavad Tartu ja Elva linna ning rajooni meeskoorid,
I. Tervitus.
Margarita Voites ja Evald Tordik. Orkestrite ettekanded,
II. Avamine Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi esindajalt
lõke, einelaud, tants. Algus kell 16.00. Autobussid väljuvad
Tartus turuhoone juurest kell 11.00 ning laevad ”Lermontov”
III. Ühendkooride kontsert – juhatab E. Tubin
ja Lydia Koidula” bussijaama juures asuvast sadamast alates
1. Eks teie tea
E. Võrk
kella 12-st iga tunni järel. Tagasisõit alates kl 20-st kuni
2. Mull lapsepõlves rääkis
K. Türnpu
keskööni.”
IV. Kõne raamatuaasta puhul: ”Eesti raamat 1535-1935”
Laulupäev toimus 30 juulil 1967 ja esinesid Haaslava
Kõneleb Richard Antik
meeskoor, Elva meeskoor, Tartu Akadeemiline meeskoor,
ETKVL meeskoor ja Tartu Aparaaditehase meeskoor. Peo
V. Ühendkooride kontsert – juhatab A. Rüütli
üldjuht oli Richard Ritsing. Ette kanti kokku 25 laulu,
1. Väiksele isamaale
K. A. Hermann
peamiselt Eesti heliloojate loomingust aga ka Milleri
2. Sind surmani
A. Kunileid
”Rohelised niidud” ja avalauluna Aleksandrovi ”Mu
3. Mu süda
A. Kapp
kodumaa, sa kasva, õitse”.
4. Ainult pääle varju
M. Saar
III Haaslava meeslaulupäev toimus 29 juunil 1968.
5. Kuldrannake
A. Läte
”Edasi” nr 153(5618) – 2 juuli 1968
6. Lahkudes
K. Türnpu
”Laupäeval, 29 juunil sai Kurepalus teoks Tartu rajooni
meeskooride laulupäev – järjekorras teine. Lauldi nii
VI. Ettekandeid puhkpillikoorilt – juh. J. Visnapuu
mehiselt, et kontserdi ajaks tegi isegi vihm vaheaja.
1. Pidulik Eesti marss
Ed. Tamm
Ühendatud meeskoore juhatasid vaheldumisi Haaslava, Elva
2. Avamäng ”Tule koju”
Ed. Tamm
ja Tartu Akadeemilise Meeskoori dirigendid – J. Loost, A.
3. ”Kuldne rand” potpouri II
J. Päivil ja
Kenna, A. Ritsing ja R. Ritsing. Kontserdile järgnes
A. Virkhaus
külanõukogu õuel laulumeeste koosviibimine, kus ei
4. ”Kalev ja Linda”
Ed. Tamm
puudunud ka Haaslava meeste hüva koduõlu ja selle juurde
kuuluvad seajalad. Laulupäeval mängis Tartu tuletõrjujate
VII. Ettekandeid erimeeskooridelt
puhkpilliorkester.”
a)Haaslava Meeslaulu Ühingu meeskoorilt – juhatab
Aksel Rüütli
Tänavune Haaslava meeslaulupäev on järjekorras 28.
1. Meeste laul
M. Hermann
Korraldajatele ja lauljatele edu ja kordaminekuid soovides
2. Sügisel
Akos Horvath
tahaks loota, et meestelaul Kurepalus veel pikki aastaid
b)Tartu Meeslaulu Seltsi meeskoorilt – juhatab
kõlab.
Eduard Tubin
Taivo Kirm
1. Lilleside
E. Võrk
2. Karjase laul
E. Tubin
VIII. Ühendkoor – juhatab
E. Tubin
1. Hakkame mehed minema
G. Ernesaks
IX. Lõppsõna.
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Informatsioon
• Alates 13. juunist – 14.augustini sõidab valla buss üks kord nädalas, neljapäeviti. Buss sõidab neljapäevase graafiku alusel.
• Esmaspäeval, 06. juunil 2005.a õppepäev töötutele Roiu päevakeskuses.
• Sillaotsa Põhikooli tutipäeva aktus 30. mail kell 12.00
• Sillaotsa Põhikooli õppeaasta lõpuaktus 3. juunil kell 9.00
• Sillaotsa Põhikooli 9. klassi lõpuaktus 19. juunil kell 16.00

Haaslava vallavalitsus ja meeskoor tänavad laulupäeva toetajaid
Ülenurme Vallavalitsus, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Tartu Tarbijate
Kooperatiiv, AS Tarbus, OÜ Sahkar, OÜ Männiku Piim, OÜ Berry Farming, OÜ Agerinvest, Kõivu-Andrese talu, OÜ Arujõe,
OÜ Metsanurk, TÜ Udre, Eestimaa Rahvaliit, hr Koit Prants

Eesti Päevaleht ootab külaelu jäädvustavaid fotosid
Head inimesed,
reedel 20. mail käivitunud Eesti Päevalehe uus rubriik
„Külaelu 2005” tõi tublidelt küla - ja vallaelu edendajatelt
kokku suure nii uudistetulva, et esialgselt vaid kord nädala
ilmuma kavandatud uudisteveeru lehtejõudmise sagedust tuli
tihendada.
Kolme päeva jooksul alates külaelu aktivistide teavitamisest
uue rubriigi kohta saabus Eesti Päevalehele veerandsada
uudist enamikust Eesti maakondadest. Positiivseid kontakte
ning rõõmsat huvitundmist oli kaks korda enam. Esimene
pääsuke on internetis nähtaval järgmisel aadressil:
http://www.epl.ee/artikkel_292338.html
Et külateema valgustamine oleks Eesti Päevalehes aga veelgi
värvikam, annan teada, et lisaks uudistele (ja ehk ka

pisikesele taustale oma küla, seltsi või ühingu kohta) on
nüüdsest väga oodatud ka külaelu kajastavad fotod.
Neid, nagu uudiseidki võtame heal meelel vastu
elektroonilisel kujul elektronposti aadressil: kohalik@epl.ee
Ärge unustage lisada, kes pildistas ja kes või mis on fotol.
Kui võimalik tuleks pildistada võimalikult suure
resolutsiooniga ning pildi suurust saatmisel mitte vähendada.
Külaelu edenemisele ja edendajaile pöialt pidades ja heal
meelel täiendavat teavet jagades:
Rein Sikk
projektijuht
rein.sikk@epl.ee
5012487, 3223487

Politseiteated
 Ajavahemikul 26.04.05 a kella 19.00 kuni 27.04.05 a
08.00 varastati Roiu alevikust Männi 4 juurest hõbedane
jalgratas CLASSIC XERO. Juhtunu kohta on alustatud
konstaabli
poolt
kriminaalmenetlus.
Kes
omab
informatsiooni nimetatud jalgratta või toimunud varguse
kohta, palutakse ühendust võtta valla konstaabliga.
 27.04.05 a laaditi Metsanurga külas RMK Tartu
metskonna metsakvartalis maha prügi: see on selleks mitte
ettenähtud kohas. Konstaabli poolt alustati väärteomenetlust
jäätmeseaduse alusel.
 Ajavahemikul 13.10.04 a kuni 30.04.05 a on kahel korral
sissetungitud Haaslava külas asuvasse tallu. Juhtunu kohta on
alustatud konstaabli poolt kriminaalmenetlus.
 01.05.05 a põletas Sulev Haaslava külas Suure-Südame
maaüksusel prahti, mille tulemusel tungis suits lähedaloleva
elumaja korteritesse. Juhtunu kohta on alustatud
väärteomenetlus.

 13.05.05 a peatati Tõrvandi-Roiu-Uniküla mnt Honda
Accord, mille juht oli alkoholi joobes. Sõidukijuhile koostati
väärteoprotokoll.
 13.05.05 a pöördus avaldusega konstaabli poole Aardla
küla elanik Aare, keda on ähvardatud vara hävitamisega
külaelanik Heinu poolt.
 20.05.05 a teatati valla konstaablile kaklusest Roiu
alevist. Kohapeal selgus, et tugevas alkoholi joobes ja
ärritunud seisundis Sille oli peksnud Kristiinat ning seejärel
natuke hiljem oma käe randmelt žiletiga veenid läbi
lõiganud. Kiirabi toimetas Sille edasi haiglasse.
Hea vallarahvas, et suvi mööduks meeldivalt, ärge jätke oma
vara järelvalveta ja olge tähelepanelikud Teie valduste juures
liikuvate võõraste ja kahtlaste isikute suhtes. Kõikidest oma
tähelepanekutest ja kahtlustest võite alati teatada valla
konstaablile tel. 53/307 112 või politsei lühinumbril 110.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Lembit Küün
19.04.1927- 12.05.2005
Koke

Helle Vohla
07.06.1946- 16.05.2005
Kurepalu

Raivo Laarents
29.01.1948- 06.05.2005
Ignase

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

