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XXVI Vabadusristi Päev Kurepalus

Leo Tõnisson rääkimas oma isast

Eesti Vabariigi XIV Taasiseseisvumispäeva tähistamine
Kurepalus toimus sellel aastal koos XXVI Vabadusristi
Päeva üritustega. Vabadusristi päevi hakati perioodiliselt
korraldama 1929.aastast alates kohtades, mis olid seotud
Vabadussõja lahingutega ja esimene Vabadusristi kavaleride
päev toimus 23.-24.06.1929.a. Narvas ning viimane
sõjaeelne 1940.a. Pärnus. Uuesti taastati Vabadusristi
kavaleride päevade traditsioon 1988.a. Mustametsa
Muinsuskaitse Klubi esimehe Enn Voika eestvedamisel
üritusega Varal. Käesoleval aastal toimunud üritus oli
pühendatud Vabadussõja sangari, Vabadusristi kavaleri,
omaaegse kaitseministri, Tartu linnapea ja Tallinna
ülemlinnapea kindral Aleksander Tõnissoni mälestuseks,
samuti Reola lahingu meenutamiseks.
Üritus algas pärgade ja lillede panekuga Reola lahingupaiga
mälestuskivi juurde. Seejärel liiguti edasi Kurepallu, kus
asetati lilled ja pärjad Vabadussamba jalamile, mälestamaks
kõiki Eestimaa sangareid, kes andsid oma elu vabaduse ja
iseseisvuse eest. Vahipataljoni esindajad asetasid pärja
Kaitseministeeriumi poolt. Pärjad asetasid Naiskodukaitse
esindajad, Alutaguse Maleva esindajad, vallaesindajad.
Hulgaliselt oli lillekimpe üritusest osavõtjatelt. Peale
Haaslava Meeskoori ja osavõtjate poolt esitatud hümni
tervitas kohalesaabunuid Haaslava Vallavolikogu esimees
Avo Samarüütel ja avas Vabadusristi päeva. Peale Eesti lipu
laulmist liiguti lauluväljakule, kus saabujaid võttis vastu
Rõngu puhkpilliorkestri reibas marsimuusika. Laululava
ehtis 130 roosist koostatud kena lillekompositsioon. Just
niipalju aastaid tagasi sündis legendaarne Aleksander
Tõnisson. Tervitussõnad Riigikogu poolt andis osavõtjatele
edasi hr Koit Prants ja seejärel toimusid päevakohased kõned
millede vahele esitasid isamaalisi laule ja pillilugusid
Haaslava Meeskoor ning Rõngu puhkpilliorkester.

Huvitava ülevaate oma isa elust ja tegemistest andis hr Leo
Tõnisson, kes lõpetuseks kinkis raamatud oma isast Enn
Voikale ja Jüri Raudsepingule. Vahipataljoni ülema asetäitja
Madis Morel rääkis vahipataljoni tegemistest ja kohustustest,
TÜ dotsent Ago Pajur Reola lahingust ja kuulajatel oli väga
huvitav teada saada, et lahingud mis siin toimusid, olid
tähtsuselt võrreldavad Paju lahinguga. Kohalikest
Vabadusristi kavaleridest rääkis Taivo Kirm, kelle uurimuse
kohaselt neid oli meie vallas neli: Eduard Luha, Eduard
Tamm, Arnold Manglus ja Aleksander Häelme. Veel rääkis
huvitavat taasiseseisvumisele eelnenud ja järgnenud
sündmustest erukapten Harri Henn. Sõnavõttude lõppedes
tänasid peakorraldajad Margus ja Enn Voika kõiki osavõtjaid
ja ürituse kaasaaitajaid ning andsid üle tänukirjad.

Peakorraldajad Margus ja Enn Voika

Kõikidel osavõtjatel oli võimalus tutvuda väljapandud
kaasaegsete tulirelvade näitusega, süüa ehtsat sõdurisuppi ja
kuulata meeleolukaid lõõtspillilugusid Juhan Uppina
esituses. Noorematele osavõtjatele jagus maiustusi.
Vabadusristi päeva lõpus tänasid külalised ja vallarahvas
Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi ja Mustametsa
Muinsuskaitse Klubi ning peakorraldajaid huvitava
isamaalise ürituse korraldamise eest.
Jüri Raudseping
vallavanem
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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!
Lõppemas on augustikuu – lõikuskuu ja suve lõpu kuulutaja.
Päevadest järjest kärbitavat aega lisandub öödele ja
mahalangenud
kaste
sillerdab
rohulibledel
ning
ämblikuvõrkudel kesklõunani. Kõikjal õitsevad värvikirevad
sügislilled, aedades valmib saak. Põldudel käib kõrvuti
hoogsa saagikoristusega viljakülv juba järgmise aasta saagi
nimel. Augustikuu lõpp toob endaga kaasa koolivaheaja
lõppemise ja on õige aeg enne uue kooliaasta algust vaadata
tagasi suvel tehtule. Sai ju suvele vastu mindud suurte
lootuste ja ootustega teha ulatuslike remonditöid põhikooli
ruumides. Paraku ei lähe elus alati just nii nagu soovitakse.
Käesoleval aastal vallandunud ehitusbuum ja sellest tulenev
ülepakkumine ehitusturul tõi kaasa meie jaoks ebameeldiva
tagasilöögi kui ehitamistöödeks väljakuulutatud riigihanke
võitja ei nõustunud vahetult enne töödega alustamist juuni
lõpus enam pakutud hinna ja hanketingimusi järgides
ehitustöid tegema. See tingis aga niigi ehituseks lühikeseks
jääva ajavahemiku – juuli, august – jooksul uue hanke
väljakuulutamise ehitustööde teostamiseks vähendatud
mahus. Praegu käivad koolimajas remonditööd uue hanke
võitja AS Eviko poolt, kes õppeaasta alguseks remondib
raamatukogu ruumid ja õppeklassi meie kõige nooremate – I
klassi astujate tarvis ning vahetab kolmel klassiruumil uksed.
Eviko ehitusmehed toimetavad koolimaja kõrval veel terve

septembrikuu. Ehitatakse uus katlamajahoone koos
sisustusega töötamiseks maagaasil, mis hakkab järgmisest
aastast soojaenergiaga varustama koolimaja ja tulevast
spordihoonet ning mille tarvis peab enne saabuvaid külmi
Päkste külani jõudma Koke alajaamast algav uus gaasitrass.
Uudistamist koolilastel jätkub enamakski, sest peagi alustab
OÜ Jaotusvõrk koolimaja territooriumile jääva õhuliini
rekonstrueerimist maakaabelliiniks. Kõik need loetletud tööd
on eelduseks spordihoone ehitusele ja koolimaja keskküttele
üleviimiseks järgnevast õppeaastast.
Teistest suvistest tegemistest rääkides tuleb mainida
perearstikeskuse tualettruumi kordategemist ja uue ehitamist
lauluväljaku juurde, Roiu paisjärve regulaatori avariiohtliku
olukorra kõrvaldamist, pisipõnnidele liivakastide paigaldust
Roiule ja lähipäevil Aardlasse. Remonditööd käivad
seltsimaja külalistetubades. Pika põuaperioodi tõttu nihkusid
planeeritud teede hooldus- ja remonditööd hilisemale ajale.
Remonditi Kriimani bussipeatus ja peale kooskõlastuse
saamist Teedevalitsuselt paigaldatakse varjualune Suurekivi
bussipeatuse juurde. Suvel toimusid veel läbirääkimised
Suusaliidu ja Tartu linnaga Vooremäe Tervisespordikeskuse
taaselustamise osas, mis kulgesid kõigi osapoolte mõistvas
suhtumises. Eesti Regionaalse Spordinõukogu toel planeerib
Kultuuriministeerium toetada rahaliselt aastatel 2007-2010
üht maakondlikku objekti ja on heameel, et Tartumaa
Omavalitsuste
Liit
esitas
selleks
Vooremäe
Tervisespordikeskuse. See eeldab aga spordikeskuse alale
detailplaneeringu koostamist ja tegevuseks vajalike maade
munitsipaliseerimist. Nende tegevustega on tarvis alustada
koheselt, nii nagu ka valla üldplaneeringu koostamisega,
millest viimane peab olema vastu võetud juuliks 2007.
Seega sügis on jätkuvalt teguderohke kõikidel.
Soovin vallarahvale tugevat tervist, edu ettevõtmistes ja õnne
isiklikus elus! Kõikidele kooliminejatele: õpilastele,
õpetajatele, personalile - edukat uut õppeaastat!
Jüri Raudseping
vallavanem

Avati uus loomakasvatushoone
Käesoleva aasta kevadel alustas aktsiaselts Ilmre osaühingu
Männiku Piim tellimusel uue ja kaasaegse noorkarjalauda
ehitustöödega Koke külas. Lauda tehnoloogiline skeem on
välja töötatud tellija ja aktsiaseltsi DeLaval poolt. Ehitustööd
on nüüdseks edukalt lõpule viidud ja seda sündmust tähistas
OÜ Männiku Piim 24. augustil toimunud piduliku
avamisega.
Väärib tähelepanu, et Eesti taasiseseisvumisperioodi jooksul
on see esimene meie vallas ehitatud uus ja kaasaegne
loomakasvatushoone.
Heiki Tooming
maa- ja ehitusnõunik

Vasakult OÜ Männiku Piim juhatuse esimees Avo Samarüütel,
Andres Härm, Jüri Raudseping, Johannes Loost, Heino Annuk
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Volikogu seitsmes istung 25. augustil 2005. aastal
Volikogu otsustas:
 Tunnistada peremehetuks järgnevad ehitised:
a) Kurepalu külas endise Edeage 23 talu maal asuv
pooleliolev elamu;
b) Tõõraste külas asuv endine Gaasibaasi elamu;
c) Unikülas endisel Soola 21 talu maal asuv saviseintega
lauda varemed.
 Seada isiklik kasutusõigus Sillaotsa Põhikooli kinnistu
maa-alale, kus paikneb maakaabelliin, OÜ Jaotusvõrk
kasuks.
 Kehtestada detailplaneeringud järgnevatele maaüksustele:
a) Palupealse- Aardlapalu külas;
b) Paju- Haaslava külas;
c) Tsobbi- Mõra külas;
d) Peetri- Haaslava külas;
e) Väike-Kure- Kurepalu külas.
 Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
a) Kurepalu, Taga-Age: elamumaa, alaliik- väikeelamute
maa;
b) Aardlapalu, Olivia ja Kaldamänni: maatulundusmaa;
c) Igevere, Suure-Karu ja Ignatsi: maatulundusmaa;

d) Igevere, Karulauda: tootmismaa, alaliik- tootmishoonete
maa;
e) Igevere, Karu: elamumaa, alaliik- väikeelamute maa;
f) Lange, Metsanurga ja Muraka: maatulundusmaa.
 Taotleda munitsipaalomandisse:
a) Ignase puurkaevu maa-ala Ignase külas;
b) Villemi puhasti maa-ala Ignase külas;
c) Roiu-risti puurkaevu maa-ala Roiu alevikus;
d) Roiu-ülepumpla maa-ala Roiu alevikus;
e) Roiu- Kolga puurkaevu maa-ala Roiu alevikus.
Volikogu määras:
 Uue-Kalda elamurajooni vee-ettevõtja tegevuspiirkonna
 OÜ Keskkond & Partnerid vee-ettevõtjaks Uue-Kalda
elamurajoonis ning kinnitas vee müügi ja reovee ärajuhtimise
teenuse hinna.
[Otsuste ja määrusega on võimalalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Poliitilise varjupoksi kuma
Nii mõnigi Eesti suurtest kirjameestest on oma teostes
kirjeldanud, kuidas maamehed Tallinnas käies seal suurte
silmadega ringi vaatavad ning ümberringi toimuvat
imestavad ja imeks panevad. Siiski ei ole ükski nendest
endistest või praegustest sõnaseppadest suutnud ettegi
kujutada seda, mis praegu toimub.
Käisin nimelt minagi ükspäev taas Tallinnas ja ei uskunud
oma silmi. Vaatasin igaks juhuks mitu korda kalendrisse, et
kas on ikka veel augustikuu või on juba oktoober käes.
Kalender väitis, et august, silmad seletasid, et oktoober. Me
kõik teame, et oktoobrikuus on kohalike volikogude
valimised ja oleme harjunud, et enne seda riputatakse suurtes
linnades suured plakatid välja. Mida suurem linn, seda
suuremad plakatid. Tänavu keelas Riigikogu aga valijate
soovile vastu tulles ja Rahvaliidu eestvedamisel poliitilise
välireklaami ära, olin ise üks selle eelnõu esitajatest. Eriti
edevaid poliitikuid see aga eriti ei kohutanud ja nüüd on nad
ennast lihtsalt varem ilmarahvale naeruks ja näpuga
näitamiseks üles pannud – igaüks võib oma silmaga
veenduda, milliseid poliitikuid rahva ja seaduseandja tahe ei
huvita.
Need on aga alles õied, tegelikud viljad on Tallinnas puhta
mõrkjad. Nimelt on esimest korda pärast iseseisvuse
taastamist pealinnas võimulolijad hakanud otsustama, millist
reklaami opositsioonierakonnad teha tohivad ja millist mitte.
Nähes võimumeeste näopilte tahtsime inimestele pakkuda
sisulisi sõnumeid. Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku
erakonna üks valimislubadus oli Res Publical ja
Keskerakonnal aga niivõrd pinnuks silmas, et ametist maha
hääletatud endise justiitsministri Ken „Mõõdik“ Vaheri
linnatšinovnikust elukaaslane kirjutas täiesti küündimatu ja
sisult loogikavigu täis juriidilise hinnangu, mille alusel meie
meeste reklaami avaldamine trammidel ära keelati. Selline
olukord meenutab juba elu Valgevenes, kus on ka „täielik
demokraatia“: president Lukašenko ütleb ja kõik teised

löövad kulpi. Sellist ametnike politiseerimist ja alla surumist
vaadates tuleb uue poliitika ees tõesti hirm peale.
Kõike seda kõrvalt vaadates oli mul hea meel, et Hummuli
vallas on eestlastele igiomane terve talupojamõistus alles.
Siin pole valimistel kunagi vaadatud, kes ja kui suured
plakatid suudab üles seada, vaid kandidaati on alati hinnatud
tema tegude ja suutmiste järgi. Väikses kohas ei olegi
võimalik valijaid mesijutu ja ilusamaks võltsitud piltidega
petta, sest kõik teavad ja tunnevad sind niikuinii. Ja kui nad
sind ei tunne, sest oled vaid valimisteks pealinnast
peibutuspardiks toodud, siis nad sind ka ei vali. Kogenud
poliitikuna on mul selle üle ainult heameel, sest esiteks paneb
Rahvaliit kohalikel valimistel alati välja kohalikud inimesed,
ja teiseks on Rahvaliit ja rahvaliitlased on suutnud nii riigis
kui kohapeal oma lubadused täita.
Viimaste Riigikogu valimiste eel lubas Rahvaliit, et tagab
põllumajandustoetused Euroopa Liiduga kokkulepitud
maksimummääral, tõstab tulumaksuvaba miinimumi 2000
kroonini, annab perele täiendava tulumaksuvabastuse alates
teisest lapsest senise kolmanda asemel ja tõstab keskmise
vanaduspensioni 3000 kroonini. Kõik need lubadused on
meie eestvedamisel seadustatud, seega on Rahvaliit oma
lubadused täitnud. Lisaks oleme kahekordistanud esimese
lapse toetuse määra, taganud haridus- ja kultuuritöötajate
palgatõusu, saanud röövraied kontrolli alla, käivitatud on
keskkonnaalased koostööprojektid kohalike omavalitsustega,
suured veeprojektid on ettevalmistamisel üle kogu riigi
ulatudes Läänesaartest Lõuna-Eestini jne. Ette on
valmistatud ka kohaliku omavalitsuse tulubaasi tugevdamine.
Rahvaliit võib seega inimestele julgelt otsa vaadata, kui me
midagi lubame, siis saab see ka tehtud. Ning see on palju
rohkem väärt, kui pealinna poiste suured plakatid ja
diktaatorlikud keelamised kokku.
Koit Prants
Riigikogu liige
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Emajõe-Võhandu valgala veeprojekti kulude abikõlbulikkus
08.08.2005 saabus AS Emajõe Veevärki teade, et Euroopa
Komisjon on Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti kulud
lugenud abikõlbulikuks alates 31. märtsist 2005.
Abikõlbulikuks kuulutamine ei tähenda veel juriidiliselt
finantseerimisotsuse olemasolu, kuid tagab mainitud
kuupäevast alates tehtud kulutuste (projekteerimise ja
ehituskulutused, kuid sellesse valdkonda ei kuulu
pakkumiskutsedokument ja eskiisprojekt) kompensatsiooni.
S. t näiteks kui mõnes omavalitsuses on rajatisi, millede
seisukord vajab kohest tähelepanu, siis on võimalik teha
sildfinantseerimise leping ja alustada ehitustöödega. Protsessi
eelduseks on üldplaneeringu, arengukava olemasolu.
Vastasel juhul pole ikkagi võimalik enne finantseerimisotsust
töödega alustada.
Finantseerimisotsuse tegemine viibib jätkuvalt seoses
rahastamistaotluse
täpsustamisega.
Selle
teemaline
infovahetus Euroopa Komisjoni ja rahandusministeeriumi
vahel on kestnud alates taotluse esitamise ajast e 11.08.2004,
kuid bürokraatia aeglase toimimise ning jätkuvalt tekkivate

küsimuste/täpsustusvajaduse tõttu on otsuse langetamine
viibinud.
Finantseerimisotsust on oodata septembris-oktoobris.
Hetkel on Emajõe Veevärgis käimas riigihange
projekteerimis-ehitamise hanke pakkumiskutse dokumentide
ja eskiisprojekti koostamiseks. Pakkumised esitatakse 31.
augustil (4 hankedokumenti on välja võetud, kas ka
pakkumisi samapalju laekub, näitab aeg). Samaaegselt jätkub
varade
võõrandamisprotsess
ja
varade
rendi-/
kasutamislepingute vormistamine. Kuna lähinädalatel
lisandub Emajõe Veevärgi ridadesse abijõudu, on oodata, et
asjaajamise toimingud omavalitsustega saavad hoogu juurde
ning paratamatult aeganõudvaid protsesse veetakse
aktsiaseltsi poolt intensiivsemalt.
Merilin Seepter
AS Emajõe Veevärk
Juhiabi-avalike suhete juht

Võrkpallimatš Ignasel
Loodetavasti saab sellest toredast sportlikust üritusest
traditsioon, elavdamaks tervislikku eluviisi ja edendades
külaelu.
Võrkpalli treeningud said Avatud Noortekeskuse projekti
raames läbi, aga augustikuus jätkuvad veel filmiõhtud Roiu
Päevakeskuses ja toimuvad liikumistegevused.
Kolmapäeval, 07. septembril kell 18.00 on Roiu
päevakeskusesse
oodatud
liikumishuvilised
lapsed,
juhendajaks paljudele lastele tuttav Vilve Vadi.
Liikumistundides toimub põnevaid võistlusi ja mänge.
Liikumises peitub meie rõõm ja tervis, mis on heaks
eelduseks vaimsele tegevusele.

Aardla ja Kure-Uni meeskonnad võistlemas

Teist aastat järjest toimus Ignase spordiplatsil võrkpallimatš,
millele eelnesid treeningud külade spordiplatsidel treeneri
Rait Rikbergi juhendamisel. Seekord olid platsil esindatud
rohkem külade meeskondi kui eelmisel aastal. Platsil pistsid
omavahel rinda 4 võistkonda: Aardla, Kure-Uni, Villemi ja
Roiu. Neljanda koha sai Kure-Uni, kolmanda Villemi,
eelmise aasta võitjaks tulnud Aardla võistkond, jäi seekord
teiseks. Tänavu võitjaks tulnud meeskond oli pärit Roiult.
Arvatavasti
teeb
ikka
harjutamine
meistriks.
Võitjameeskonna liikmed käisid koos treeneriga kõik
võrkpalliplatsid läbi, arvatavasti teeb ikka harjutamine
meistriks. Teadaolevalt on ka noormehed spordihuvilised ja
sport on nende meelistegevus. Võistkonnas mängisid: Diimar
Tarajev, Heiki Vään, Martin Leopard ja Romet Leopard.
Jätkates eelmise aasta traditsiooni oli parima võistkonna
auhinnaks võrkpall, seekord Rait Rikbergi autogrammiga,
kes on Eesti koondise ja Tartu Pere Leib mängija. Autasustati
ka kolme täpsemat servijat. Täpsust saavad nüüd harjutada
Meelis Bebelev, Romet Leopard ja Ülo Pedel auhinnaks
saadud bumerangi ja lendava taldrikuga.

paremalt peakohtunik Rait Rikberg, ANK projektijuht Maive Otsa,
Diimar Tarajev, Heiki Vään, tagareas paremalt Martin Leopard ja
Romet Leopard.

Head kooliaasta algust kõigile!
Maive Otsa
ANK projektijuht
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Augustikuine malev Sillaotsal
Sel õppeaastal, nagu ka kõigil varasematel, istuvad puhanud
ja päevitunud lapsed küüritud pinkide taha pestud seintega
koolimajas. Koolimaja ümbritseb kena ja korrastatud õu ning
staadion. Nii on see igal aastal. Tänavu aga vaatavad 15
õpilast neid pinke, seinu, pügatud hekke ja korrastatud
lillepeenraid natuke teise pilguga. Nimelt on nemad ise need,
kes vaeva nägid ning suure töö oma kooli heaks ära tegid.
Töö toimus maleva raames, kus osales 15 Sillaotsa kooli
õpilast vanuses 13-16 aastat. Malev sai teoks Lastekaitse
Liidu toetusel. Õpilasi juhendasid õpetaja Olav Ojala ning
allakirjutanu, lisaks olid nõu ja jõuga abiks teised kooli
töötajad. Lapsed tegid poole päevast tööd, mille eest said nad
ka veidi raha, teise poole aga sisustasime meelelahutuslike
tegevustega. Näiteks käisime väikesel matkal, õppisime
morset, külastasime Tartus muuseumi ja käisime bowlingut
mängimas, etendasime telesaateid ning mängisime frisbiet.

Põnev osa malevast oli see, et ka söögitegemise võtsime ise
ette ning saime aimu, mida tähendab seitsmeteistkümnele
inimesele toitu valmistada ning ka sama suure hulga inimeste
nõusid pesta. Toidud said igatahes maitsvad ja kõht täis!
Tagasisidelehti lugedes sai selgeks, et enamik lapsi jäi rahule
ja on valmis osalema sarnastes ettevõtmistes ka edaspidi.
Välja toodi vaid seda, malev võiks olla ööbimisega, et
kõplamist ei taha ja loomulikult, et töötasu oleks suurem.
Muidugi oli osalejate jaoks peamine rahateenimine ning
sõpradega koos tegutsemine. Maleva korraldajana loodan
aga, et malev andis lastele juurde ka uusi oskusi, kujundas
tööharjumust ning süvendas oma kooli tunnet. Usun, et
vähemalt need 15 õpilast, kes malevas osalesid, ei topi
kunagi nätsu tooli alla ega sodi pinke ning oskavad näha ilu
koolimaja sees ja ümber.
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikooli huvijuht

Koostöö - lapse arengu võti

Järjest enam räägitakse ja kirjutatakse vanemate toetamisest
lapsele soodsa arengukeskkonna loomisel. Suure osa sellest
saab ära teha lasteaed. Mitmed lapse õigusi puudutavad
seadused (Koolieelse lasteasutuse seadus, Lapse õiguste
konventsioon) kohustavad vanemaid looma lapsele soodsad
tingimused arenemiseks. Lasteaia eesmärk on toetada kodu
laste kasvatamisel, aidata kaasa lapse arengule.
Ainult koostöös- lapsevanem ja koolieelne lasteasutussaame kujundada igale lapsele soodsa kasvukeskkonna ja
jagada tema arengu, arvestades lapse individuaalsust.
Kasvatusele pannakse alus kodus. Lasteaed on koduse
kasvatuse edasiarendaja ning tema töö edukus sõltub paljuski

sellest, milline on lasteaia õpetaja ja lapsevanemate
üksteisemõistmine ning usaldus.
Tänapäeva kiire elutempo ootab kiireid otsuseid ja
tegutsemist. Kuidas lapsevanemad sellega toime tulevad?
Kes on nende abistajad? Lasteaed saab olla ja peabki olema
vanemate toetav asutus. Laste õiguste konventsioon ütleb, et
vanemad on laste esmased kasvatajad ja õpetajad. Meil
lasteaia õpetajatel, tuleb tunnistada pere kui esmase õpetaja
rolli. Enamiku tööpäevade ärkveloleku ajast aga veedab laps
tavaliselt lasteaias. Kuidas siis ühildada pere ja lasteasutuse
arusaam lapse vajadustest ja kasvatusest? Ainult koostööd
tehes. Laps elab kahes keskkonnas- peres ja lasteaias. Kaks
keskkonda peavad tegema koostööd, mille keskmeks on laps.
Kui last ümbritsevad täiskasvanud usaldavad ja tegutsevad
ühise eesmärgi nimel- on laps tasakaalus ja rõõmus.
Lasteaed Kukupai on juba avanud oma uksed peale kosutavat
suvepuhkust. Puhanud ja rõõmsad on nii lasteaia personal kui
lapsed. Kuulates laste suvemuljeid ja rõõmsaid kilkeid teeme
koos laste ja lastevanematega plaane uueks õppeaastaks- ikka
koostöös ja üksteise mõistmises.
Meie tööde ja tegemistega lasteaias saavad kõik huvilised
tutvuda 12. ja 13. oktoobril kella 9.30- 12.00.
Rõõmsat ja teguderohket õppeaasta algust kõigile !
Anne Lõssenko
lasteaia Kukupai juhataja
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Õnnitleme septembrikuus sündinuid
1

2
3
4
6
7

8
9
10
12
13
14
15
18
19
20
21
22

Elfriede Nikopensius
Raimond Pastel
Anna Ivanova
Aino Kartsepp
Eerik Paide
Harri Prii
Helgi Tohvri
Asta Kuusmann
Ene Ojamaa
Ingrid Adamson
Laine Ernits
Alma Mitt
Amalia Tiškina
Vello Kallavus
Olga Rospik
Ere-Kai Lotta
Vahur Laur
Sirje Roosimäe
Silvia Prii
Lonni Ljamina
Aino Heiskonen
Margarita Susi
Lembit Viru
Jaan Annamaa
Tiiu Saks
Helju Lilo
Ivar Nigul
Jelisaveta Jevstafjeva

1923
1929
1930
1938
1940
1933
1937
1941
1939
1927
1929
1930
1930
1934
1918
1939
1940
1934
1932
1923
1921
1931
1942
1936
1939
1937
1939
1924

Aadami
Lange
Roiu
Aardla
Ignase
Aadami
Kurepalu
Kurepalu
Aardla
Uniküla
Aardla
Kurepalu
Ignase
Kriimani
Ignase
Igevere
Kurepalu
Roiu
Aadami
Päkste
Roiu
Päkste
Koke
Koke
Aardlapalu
Metsanurga
Mõra
Roiu

23

25
27
28

Elsbeth Loss
Marta Kilgi
Hillar Kärna
Johannes Loost
Helve Brett
Väino Lõuna
Linda Küün
Roman Smolin

1915
1920
1936
1930
1942
1943
1928
1940

Haaslava
Kriimani
Metsanurga
Roiu
Aardla
Metsanurga
Koke
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2005
Vika Mitrjagina
10.08.2005
Tõõraste küla
Ingmar Annus
01.08.2005
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
02. september
08. september
24. september
01. oktoober
07. oktoober

Koolialguse disko Seltsmajas Priius
Jalgpallimatš Sillaotsa PK ja Haaslava vallavalitsuse vahel Sillaotsa PK staadionil
Kepikõnd Vooremäe radadel
Sportlik perepäev Vooremäel
Tantsuõhtu ansambliga „President” Seltsmajas Priius

kell 18.00
kell 17.30
kell 11.00
kell 12.00
kell 21.00

Mis on kepikõnd?
Sportlik liikumisviis sai alguse Soomes 1997. aastal.
Tänapäeval on keppidega käimine saanud Soomes nii
populaarseks, et seda võiks teiseks Soome Nokiaks nimetada.
Alaga tegeletakse ka paljudes teistes Euroopa riikides,
populaarsust kogub see samuti Ameerika Ühendriikides.
Kepikõnd on suurepärane vahend istuvast eluviisist tingitud
hädadest vabanemiseks ning nende ennetamiseks. Lisaks
käimisel juba niigi töötavatele lihastele, saavad lisakoormuse
käte lihasgrupid, rinna-, õla-ja seljalihased. See liikumisviis
sobib igale vanusegrupile- nii noortele, keskealistele kui ka
vanematele inimestele. Kepid aitavad vähendada käimisel
tekkivat koormust jalaliigestele, jättes kehamassist osa käte
kanda. Ja lisaboonusena võimaldab kepikõnd meil looduses
lõõgastuda, nautida ilusat ilma ja sõpradega vestelda ning

samaaegselt saavutada kõik aeroobse treeningu positiivsed
efektid.
Kindlasti on meiegi vallas inimesi, kes juba tegelevad
kepikõnniga või on huvitatud selle ala harrastamisest. Kõik
huvilised on oodatud laupäeval, 24.septembril, kell 11.00
Vooremäele.
Lisainformatsiooni
kepikõnni
kohta
saab
Roiu
raamatukogust ja pr Ene Zoober`i käest. Samas saab ka end
registreerida 24.septembri üritusele.
Kohtumiseni terviserajal!
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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KODUKANDILOOD XCIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Sillaotsa koolimaja 100 aastane
Praegusel Haaslava valla territooriumil on läbi aegade koolid
tegutsenud umbes tosinas kohas. Nüüd on meie valla ainsaks
kooliks ning hariduskeskuseks Sillaotsa Põhikool.
Praeguses kohas asub Sillaotsa kool 1905. aastast peale.
Hilisematel aastatel on koolimajale mitu osa juurde ehitatud.
Vana majaosa teine korrus valmis 1945-1947, jõepoolne
juurdeehitus 1965-1966 ja söökla osa 1982-1983. Koolimajas
on vanast osast säilinud saal, söökla söögisaal, raamatukogu
ja kooliteenija korter.
26 septembril 2005 möödub Sillaotsa koolimaja vana osa
ehituse sisseõnnistamisest 100 aastat. Loeme sel puhul
natuke Sillaotsa kooliga seonduvat.
Sillaotsa kool tegutses ligikaudu praeguses kohas alates
1781. aastast. 1817 ehitati uus puumaja, mis 1821 või 1822
maha põles. Uuesti ehitati Sillaotsale koolimaja 1840. aastate
keskpaigas, teistel andmetel alles 1863. See maja asus
praeguse koolimaja jõepoolse juurdeehituse ja sauna vahel,
kusjuures hoone vundament on maa sees kohati säilinud.
Maja oli puust ja õlgkatusega. 11 septembril 1903 põles aga
vana koolimaja maha. Tõenäoliselt oli tegemist süütamisega.
1 oktoobril 1903 ühendati Sillaotsa kooliga Kriimani
külakool. Kuna Kriimani kool oli vana ja väga kehv ja
Sillaotsa koolihoone oli põlenud, rentis vallavalitsus ruumi
Voldemar Päivilt, kelle talus kestis õppetöö kuni 1905. aasta
kevadeni.
1903-1904. aastavahetuse paiku oli uue koolimaja ehituskava
valmis. Projekti järgi pidi ehitatama kivist koolimaja. See
nõudis aga suuri kulusid ja aega.
Kiirustada oli vaja ka sellepärast, et olukord, kus lapsed
käisid koolis talutoas ei olnud kõikidele lastevanematele
meele järgi ja osa lapsi pandi mujale õppima. Kui 1 jaanuaril
1904 oli ühendatud kooli nimekirjas 72 õpilast – 42 poissi ja
30 tüdrukut, siis aasta hiljem oli kooli nimekirjas 54 õpilast.
Sillaotsa koolist kõrvalejäänud lapsed asusid õppima Vana
Kuuste ministeeriumikooli ja Võnnu kihelkonnakooli. Pärast
uue koolimaja valmimist õpilaste arv taastus, 1 jaanuaril
1906 Sillaotsa kooli nimekirjas 69 last.
Koolimaja ehitus kestis 1904. aasta suvest 1905. aasta
sügiseni. Ehitusmeistriks oli Saveli Stepanov ja töömehed
olid Peipsiäärsed vene mehed.
Koolimaja ehitati punasest telliskivist ja oli Tartumaal üks
esimesi seesuguseid. Hoone pikkus oli 84 jalga, laius 42
jalga ja ruumide kõrgus 11 jalga. Majas oli 2 (hiljem 3)
klassiruumi, õpilaste riietusruumid, õpetajate tuba ühes
raamatukoguga ja õpetajate elutoad koos köögiga.
Maja vundament tehti suurtest maakividest ja ulatub sügavuti
1,5 meetrini. Mingil teadmata põhjusel jäeti põranda ja
maapinna vahele poolkelder, ca 80-90 cm kõrgune tühi ruum.
Kokku läks majaehitus vallale maksma 5900 rubla. Sellist
rahasummat
ei
olnud
korraga
kusagilt
võtta.
Kogukonnamaksu arvelt tegid kohalikud elanikud veo- ja
kaevetöid, kuid oli vaja ka sularaha. Tööde lõpetamiseks
võttis vald 1905. aasta suvel Jurjevi Hoiu Laenu Ühisusest
2000 rubla laenu.
Maja vastuvõtmine ehitajate käest toimus 3 septembril.

Loeme Haaslava vallavolikogu protokolli nr 11 – 3.
september 1905.
„ Koosolekut juhatab vallavanem Jaan Hilja. Protokolli
kirjutab vallakirjutaja Jaan Väljaots. Käesoleval aastal
ehitatud Sillaotsa koolimaja vaadati läbi ehitusmeistri Saveli
Stepanovi juuresolekul. Selle juures leiti:
1) maja on telliskivist ja maakivi vundamendiga ehitatud
2) seinad seest poolt sikatuuritud, niisama ka lagi
3) kõik uksed ja aknad on värvitud, ustel lukud ees, aknad
tarviliste varrastega
4) põrandad on värvitud kooliõpetajate tubades ja köökides
ning sahvrites, kuna klassiruumides ja laste tubades põrandad
ainult algus värviga värvitud
5) klassipinkisid on 48, kõik pruuni värviga värvitud, päält
mustaks värvitud
6) ahjud on muidu hääd näha, aga neil peaksid kriiskad
olema
Kõige selle pääle vaadates volikogu ühel häälel otsustas
ehituse töö hääks tunnistada ja vastu võtta. Ehitusmeister
Stepanov palub tööraha juurde 1000 rubla, sest et ta
töörahaga läbi ei ole tulnud ja mitu tööd koguni paremini on
tehtud, kui kauba järele oleks kohustatud. Volikogu otsustas
ühel häälel ehitusmeistrile Stepanovile 135 rubla juurde
maksta.“
Uue Sillaotsa koolimaja pidulik pühitsemine toimus 26
septembril 1905. Kohal oli rohkem kui 200 inimest –
kohalikud võimumehed, kubermanguvalitsuse esindaja,
koolilapsed, lapsevanemad ja kohalikku rahvast.
Ei tea kas sellepärast, et ehitajad venelased olid, või mingil
muul põhjusel, aga koolimaja õnnistas sisse mitte luteri
kirikuõpetaja, vaid vene „batjuška“.
Koolijuhataja oli Aleksander Koch ja õpetaja Ferdinand
Parson
Aastal 1925, peale katuse põlemist, tehti koolimajas suur
remont. Ka ehitati uued abihooned ja saun.
“Kindlustusselts „Eesti“ tulekindlustus poliis nr 117263 – 20
jaanuar 1930.a.
Kindlustusselts „Eesti“ tõendab selle poliisiga, et ta oma
põhikirja ja teisel küljel loendatud tulekindlustuse
üldtingimuste alusel on võtnud kindlustusele Haaslava
vallavalitsuselt viimase sooviavalduse, hindamise ja plaani
põhjal, alates kella 12 keskpäeval 10 jaanuarist 1930.a. kuni
kella 12 keskpäeval 10 jaanuarini 1931.a. selle poliisi
neljandal leheküljel loetletud varanduse, mis asub Tartumaal
Haaslava vallas, Sillaotsa ja endise Päkste kooli maal
(asuvad hooned) 8500 krooni väärtuses.
Kindlustud
varanduse
nimetus,
hindamisja
kindlustussummad ning eritingimused:
1) Sillaotsa koolimaja, kivist seinad ja kivist katus,
hindamisväärtus 9000 krooni, kindlustussumma 7 krooni.
2) Aidad ja laudad, seinad puust, katus puust,
hindamisväärtus 1500 krooni, kindlustussumma 1 kroon ja
20 senti
3) Vana laut, seinad puust, katus puust, hindamisväärtus 300
krooni, kindlustussumma 20 senti.
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kooliharidusest. Otsustati, et “koolides õpetust sedamaid
4) Endine Päkste koolimaja ait, seinad puust, katus puust,
laste emakeeles hakatakse andma, kusjuures vene keele
hindamisväärtus 100 krooni, kindlustussumma 10 senti.
tunnid alles jäävad.” Ei ole teada, kas õpetajad jõudsid
Kokku hindamissumma 10900 krooni ja kindlustussumma 8
mõned tunnid lastele õpetust eesti keeles anda või mitte.
krooni ja 50 senti.”
Jõuludeks oli revolutsioonilaine maha surutud ja õpetamine
1905. aasta sügisesse jääb veel üks oluline meie valla
toimus jälle vanamoodi.
hariduseluga seonduv seik. Revolutsioonituuled olid ka
Haaslavale jõudnud. 6 novembril 1905 toimus “Priiuse”
Taivo Kirm
seltsimajas suur rahvakoosolek, kus oli koos 170 inimest.
Muude tähtsate otsuste ja nõudmiste kõrval räägiti ka

Informatsioon
• Sillaotsa Põhikooli õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 9.00 koolimajas.
• Haaslava Vallavalitsuse 23.08.2005 korraldusega nr 149 on algatatud detailplaneering ja kinnitatud detailplaneeringu
koostamise tingimused 20,2 ha suurusel Vaikna kinnistul Haaslava külas Haaslava vallas.
• Bussiringid õpilastele 01.septembril
Ülenurme Gümnaasiumi: I ring Haaslava 7.10 Tuigo 7.15
Reola raudteejaam 7.20 Vangi 7.25 Ülenurme 7.30
II ring Aardla keskus 7.40 Aardlapalu 7.45 Ülenurme 7.50
Sillaotsa Põhikool: I ring Aardlapalu 8.00 Aardla 8.05 Tuigo 8.10 Haaslava 8.15 Kurepalu 8.20 Sillaotsa 8.25
II ring E-tänav 8.35 Sillaotsa 8.40
• Sotsiaalosakond palub kõigil õpilastel ja üliõpilastel (gümnaasium, kutsekool, ülikool jmt) tuua tõend, et te õpite antud
koolis.
• Neljapäeval, 08. septembril kell 10.00 alustab tegevust Roiu päevakeskuses vestlusring.
• Vallavalitsus vabandab juulikuu ajalehes avaldatud eksimuse eest: Evelin Otsa lõpetas Tartu Ülikooli.

Politseiteated
 01.08.05 a hommikul avastati akna kaudu sissetungimine
Roiu aleviku apteeki kust varastati sularaha ja kaupu.
Tekitatud kahju on selgitamisel. Konstaabli poolt alustati
kriminaalmenetlust ja kahtlustatavad on oma teo üles
tunnistanud.
 18.08.05 a õhtul kella 18 ajal toimus ebaviisakas
sõnavahetus Roiu kaupluses. Asjaolude selgitamiseks on
konstaabli poolt alustatud väärteomenetlust.

 Augustikuul on liikluspolitsei poolt korraldatud mitmeid
politseioperatsioone Tartu maakonnas. Nende käigus on
Haaslava valla territooriumil avastatud mitmeid lubatud
sõidukiiruse ületajaid. Kiiruseületamise „rekordi“ saavutas
Roiu alevik elanik Marek, kelle lubatud sõidukiiruse
ületamiseks fikseeriti 43 km/h.
Ilusat ja ohutut kooliaasta algust.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 Augusti kuul on valla territooriumil toimud kolm
liiklusõnnetust,
mis
lõppesid
õnneks
ainult
„plekimõlkimistega“.

Mälestame lahkunuid
Andres Raudseping
05.01.1983 - 07.08.2005
Kurepalu

Helgi Pärn
27.11.1946 – 22.08.2005
Kurepalu

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

