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Seltsielu Haaslava vallas

Taivo Kirm kingib oma raamatu Johannes Loostile

Raamatu esmakordne esitlus toimus 25. augustil vallamajas,
kuhu olid kutsutud volikogu liikmed ja vallavalitsuse
töötajad ning raamatu valmimisele kaasa aidanud Ilmar
Voltri ja Karl Meinhard. Paljudele vallakodanikele on autor
tänutäheks juba raamatu kinkinud, raamatu valmimisele
kaasaaitamise eest.
Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Pole aega ilma
meieta. Ajalugu teevad inimesed. Mis on see, mis on
ühendanud hingi aegadest alates. Palju on meie esivanematelt
õppida ja üle võtta. Kes tahab edasi minna, peab mäletama.
Traditsioonid on need, mis aitavad edasi elada. Meie vallas
tegutses tollal 40 seltsi ümber, nende hulgas mitmeid
lauluseltse. Inimene ilma kollektiivita on õnnetu inimene.
Laul ühendab inimesi. Läbi aegade on lauluarmastus aidanud
meid nii rõõmus kui mures. Meile tuntud Haaslava
Meeskoori tegevus on alguse saanud tollastest aegadest ja
esimene Meestelaulupäev Haaslava mail 1935.a maha
peetud. See on meie ajalugu. Läbi aegade on lauluarmastus
aidanud meid nii rõõmus kui mures.
Mingi seletamatu asjaolu tõttu on inimene kokkumonteeritud
nõnda, et ta tahab edasi minna, kui mitte muidu, siis
uudishimust. Uudishimu - see on suur jõud... Vahel tuleb ka
tagasi tulla, oma juurte juurde, et kindlamalt ja jõulisemalt
edasi minna.
On mõtlemapanev, et aastad tulevad, kuid samas ka
mööduvad ja vajuvad ajalukku oma rikkaliku mälestuste
pagasiga. Inimene on loodud mõtlevaks ja arukaks. Jakob

Hurt on öelnud ”Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame
saama suureks vaimult”. Raamatut lugedes võime me oma
esivanematele uhked olla. Kindlasti annab see palju mõtteid,
kuidas tänapäeval koduvallas seltsielu elavdada, ennast ja
teisi välja tuua arvuti ja televisiooni aheldavatest köitest.
Autori eesmärk on äratada noortes huvi ajaloo vastu ja samas
panna tegutsema ning kaasa lööma, et enda andeid ja rõõmu
erksana hoida.
Kaks raamatut on Taivo Kirmi poolt ilmavalgust näinud:”
Kaitseliit Haaslava vallas 1925- 1940” ja Seltsielu Haaslava
vallas”. Teadaolevalt on Taivo mõtted ja tegemised juba
kolmanda raamatu juures. Tegutseb ta ikka temale omase
püsivuse, visaduse ja järjekindlusega- ikka selleks, et
paremini teada saada vallarahva ammustest tegemistest.
Kogutud on inimeste mälestusi, fotosid ja tundide, päevade
kaupa veedetud arhiivides ja kuulatud ning kogutud inimeste
mälestusi. See on tänuväärne töö, raamat jääb teejuhiks
tulevastele põlvedele.
On mille üle rõõmu tunda. Kaante vahele on saanud ülevaade
valla seltsitegevusest ja antakse ülevaade selle ajastu elust
ning olust. Vilgas seltsielu tõi esile meie esivanemate anded
ja rikastas meie koduvalla kultuurielu. Autori sõnul mõjutas
raamatut kirjutama huvi oma kodukoha ajaloo vastu ja soov
anda sellest võimalikult täpne ülevaade. Raamat ei
pretendeeri kõikehõlmavusele, midagi jääb veel tuleviku
autoritele.
Taivo ajaloohuvi ja tahe noortega tegutseda on
märkimisväärne. Tänased noorkotkad ja kodutütred on
tänulikud, et neil on haruldase tarkvaraga juht. Ta korraldab
põnevaid laagreid looduses, arendades huvi looduse vastu ja
õpitakse uusi oskusi.
Rahvatarkus ütleb, et kui inimene on istutanud vähemalt ühe
puu, pole ta asjatult elanud. Väga vähestele aga on antud
võimalus avaldada või kirjutada elu jooksul raamat. Taivo
kuulub nende õnnelike hulka, kelle loomevõime, ajaloohuvi
ja järjekindlus on toonud meieni suurepärase raamatu, kuhu
on talletatud meie esivanemate seltsitegevus, selle ajastu
hõng ja elu-olu.
Täname ja soovime Taivo Kirmile edu ja tahet kolmanda
raamatu valmimisel.
Maie Otsa
tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Ettevõtlusest Haaslava vallas

Vastvalminud noorkarja laut

Oleme seni vallalehes tutvustanud mitmeid kohalikke
ettevõtjaid, kuid seni ei ole nende seas olnud otseselt
põllumajandusega tegelejaid. On aga ju Haaslava vallas just
see ettevõtlus domineerivamaks tegevusalaks. Seekordse
tutvumiskäigu
teemegi
valla
suuremasse
põllumajandusettevõttesse – OÜ Männiku Piim ja
vestluskaaslaseks on juhatuse esimees Avo Samarüütel.
Millest ja kuidas sai alguse OÜ Männiku Piim?
Kuuste sovhoos likvideeriti seisuga 31.12.1992 ja tema
asemele
tekkis
mitmeid
väiksemaid
ettevõtteid.
Piimatootmine jagati kahe OÜ ja ühe POÜ vahel nii, et
igaüks sai 147 lehma, 8 traktorit, ühe kombaini ja
kasutamiseks 400 ha põllumaad. Sellise varandusega ja 14
töötajaga, kellest 10 olid osanikud, alustasime 01.02.1993
oma tegevust nime all OÜ Männiku. OÜ Männiku Piim nime
kanname alates 1998 aastast.
Mis on muutunud vahepealse aja jooksul?
Praegu on meil töötajaid 16. Harime maid ligi 1260 hektaril,
millest valdavat osa kasutame lepingute alusel. Siinkohal
tahaksingi ära kasutada võimalust tänada meie
koostööpartneritest maaomanikke. Kogu töö põldudel teevad
ära 5 lääne päritoluga traktorit ja 2 kombaini.
Põhitoodanguks on ikkagi piimatootmine. Meil on 190
lüpsilehma ja 180 noorlooma. Keskmine aastatoodang lehma
kohta on kasvanud 13 aasta jooksul 2800 kg pealt 7500
kilogrammini. Selle tulemusega oleme vabariigi ca 240 üle
100 lehmaga piimatootja hulgas esimese 30 seas. Ka teravilja
saakidega võib rahule jääda. Sellel aastal ei olnud haruldased
põllulapid, kust saime 5 tonni ja enam saaki hektarilt.
Millised on olnud suuremad viimase aja investeeringud?
Investeeringuteks oleme suurt abi saanud SAPPARDist ja
RAK meetmete kaudu. Eelkõige tehnika muretsemisel. Ka
vastvalminud
noorloomalaudale
loodame
saada
investeeringutoetust. Loomulikult on välja vahetatud kõik
lüpsi- ja jahutusseadmed. Oleme juurde ehitanud kaks
teraviljakuivatit ja remontinud laudahooneid.

Millised on raskused ja mis teeb heameelt?
Raskusi on nagu alati iga ettevõtmise juures, aga nendest ma
ei räägikski – need tuleb lahendada. Siirast heameelt tunnen
ma aga meie töötajatest, kes on põhilises osas nende aastate
jooksul samaks jäänud. Teevad tööd väga tublilt,
kohusetruult ja on väga universaalsed, see tähendab suutelised vajadusel ükskõik keda asendama. Ka on
läbisaamised üksteisega head, nii et oleme kui üks suur pere.
Eks see olegi ettevõtte arenemise seisukohalt üks olulisem
tegur.
Oled osaühingu juhiameti kõrvalt aastaid olnud ka otseselt
omavalitsuse tegemiste juhtimise juures. Kokku neljas
volikogu koosseisus, nendest kahes viimases volikogu
esimehena. Paljudele tuli üllatuseks teade, et selle aasta
valimistel Sa enam ei kandideeri. Kuidas Sa ise seda seletad?
Ega see nii üllatus ei peaks olemagi. Viimastel valimistel
käisin juba välja mõtte, et seekord viimast korda. Põhjusi on
mitu. Esiteks on ettevõtluses konkurentsis püsimiseks vaja
väga palju energiat ära anda – igasugused projektid,
kooskõlastused, aruandlused, kontrollimised jne. Aega oma
pere jaoks jääb liialt väheks. Teiseks näen ma nende aastate
jooksul toimuvat valla arengut. Kui omal ajal alguses
hurjutati meid lasteaia remondiplaanide pärast ja lagunenud
laululava soovitati üldse lammutada, siis läbisurutuna ja
paljuski entusiasmi abil äratehtuna, sai nende asjade
kordategemisest vaid rõõmu tunda. Tänane situatsioon on
teine. Täitub vallarahva ammune unistus – saame oma
spordihoone. Alus on pandud Vooremäe arendusele.
Koolimajas on tehtud remontidega paranenud tunduvalt
õppimistingimused
ja
remondid
jätkuvad
veelgi.
Maagaasitrassi ehitus läheb juba kolmandasse külla, mis loob
võimalused
elu
mugavamaks
muutmisele
ja
kinnisvaraarendusele. Kokkulepped on olemas vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
kordategemisteks
ning
laiendusteks. Seega – asjad liiguvad minu seisukohalt
positiivses suunas ja miks mitte siis nüüd teatepulk üle anda.
Näen selleks nimekirjas, kus ma olen varem kandideerinud,
väärilisi jätkajaid.
Ega see ei tähenda Sinu tagasitõmbumist ühiskondlikust
elust?
Kaugeltki mitte. Tahan osa võtta valla üritustest ja vajadusel
jätkuvalt neid vastavalt võimalustele sponsoreerida, vabadel
hetkedel leida aega sportimiseks – ka uues spordihoones jne.
Ei ole aga võimatu seegi, et kunagi kandideerin uuesti
volikokku.
Tänan antud intervjuu eest ja soovin edu OÜ Männiku Piima
kollektiivile!
Tänan küllatulemast ja heade soovide eest. Vallarahvale
soovin samuti kõikide soovide täitumist, head õnne ja
tugevat tervist!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Valla spordihoone ehitus on alanud
Sportimine on Haaslava mail alati au sees olnud. Omalt poolt
on sellele kaasa aidanud ka kohalik loodus oma künkliku
pinnareljeefiga, mis kohe kutsub jooksma, suusatama,
krossiratastel kihutama. Lisaks oma rahvale meeldib siia käia
paljudel inimestel linnast, naabervaldadest ja kaugemaltki.
Nagu nähtus ka 2003.aastal valla arengukava koostamisel
läbiviidud küsitlustest, oli suurema osa vastanute arvates
enam lahendamist vajavateks probleemideks vallale võimla
ehitus ja omal ajal väga populaarsele Vooremäele
aktiivsemaks sportimiseks võimaluste taastamine ja uute
loomine. Samal sügisel korraldatud külastuskäik Viljandimaa
põhikoolide juurde vastehitatud spordihoonetega tutvumiseks
andis hoogu mõttearendusteks – kui suur spordihoone
ehitada ja kuhu. Kohalkäijatele meelepärasemaks osutusid
Paistu valda kahe põhikooli juurde ehitatud sarnaste
lahendustega spordihooned. Väiksemaid vaidlusi tekitas uue
spordihoone koha valik, sest vajalik on ta nii koolilastele
õppeaegadel kui erinevatesse vanuseklassi kuuluvatele valla
spordihuvilistele aastaringselt. Vaekaussi Sillaotsa kasuks
aitasid kallutada samaaegselt alanud läbirääkimised
Vooremäe Tervisekeskuse arendamise võimaluste üle. Kooli
juures asuv spordihoone, Vooremäe rajad ja nende vahele
jäävad munitsipaliseerimiseks võimalikud maatükid koos
annaksid selleks mitmekülgseid võimalusi. Tänaseks ongi
nende ideede lahendamisteni jõutud. Alustatud on
vundamendi rajamise ettevalmistusega ja 29. septembril kell
18.00 toimub pidulik nurgakivi panek spordihoone ehitusele
Sillaotsal ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse
augustikuu otsusega on esitatud Vooremäe Tervisekeskuse
rajamine toetuse saamiseks riiklikust regionaalsete
tervisespordikeskuste programmist.
Uus spordihoone saab olema galerii kaudu ühendatud kooli
õppehoonega. Galeriiossa jäävad veel riietus- ja pesuruumid

koos leiliruumidega. Võimlahoone ise saab olema mõõtudes
14x31m, sellest saaliosa väljaku mõõtmed on 13x25m, lisaks
abiruumid treeneritele ja spordiinventarile ning nende
ruumide peale jääv avar rõdu. Spordihoone projekteeris AS
EKE Tartu Projekt, objekti tellijaks on Riigi Kinnisvara AS
ja ehitajaks riigihanke võitnud AS Eviko. Spordihoone
valmimistähtaeg on 17.märts 2006. Vastavalt sõlmitud
töövõtulepingule kulub spordihoone enda ehituseks 7 943
381 krooni koos käibemaksuga, millele lisandub 40-le autole
mõeldud parkla ja kõnniteed maksumusega 616 877 krooni.
Aega
kõigi
spordihoone
ehitamisega
ja
ekspluatatsiooniaegsete vajalike remonditööde maksumuste
tagasimaksmisega RKASile on vallal 20 aastat.
Spordihoone heaperemehelikuks ja võimalikult laialdaseks
kasutamiseks mõeldud tegevuste organiseerimiseks on vallal
plaanis moodustada mittetulundusühing, palgata juurde
lisatööjõudu. Spordihoone kasutamise võimalused peale
õppetööd koolis peavad olema eelkõige kättesaadavad
kõigile huvilistele vallarahva seas ja miks ka mitte vabadel
aegadel teistele huvilistele. Ainult siis, kui enamikel õhtutel
on spordisaal tulesäras ja käib sporditegevus, on tehtud
investeeringutel täielik mõte. Vooremäe Tervisekeskuse
arenedes, mille nägemuses saab kõigele lisaks olema
valgustatud suusarada juba spordihoonest endast alates
Vooremäe radadeni, saab spordihoone aktiivses kasutuses
veelgi kindlam olla. On see siis üheks parkimiskohtadest,
pesemise ja aktiivse enesetreeningu võimalustest.
Head spordiindu ja tervist kõigile! Ütleb ju vanasõnagi, et
terves kehas terve vaim.
Jüri Raudseping
vallavanem

Hea lehelugeja
Alanud kooliaasta on toonud paljude laste silmi millegi uue
ootuse - soovi palju tarkusi omandada, uusi sõpru leida. Ilusa
sügisilmaga süstiti kõigisse tahet käia ühte jalga- nii
õpilastel, lapsevanemal, õpetajal. Paljud koolid alustasid
värskeltremonditud ruumides, Tartumaal Kambja kool lausa
uhiuues koolimajas. 1998.a. pandud nurgakivi pidi koolimaja
avamist ootama seitse pikka aastat, koolijütsid käisid seni 4
erinevas majas tarkusi taga nõudmas. Regionaalministri
läbilõigatud lint lõpetas Kambja rahva kannatused ja julgeks
öelda, et Eesti Vagariigi kõige kaasaegsem kool on avatud.
Tänutundega märgiti ära suur hulk selle koolihoone
valmimisega seotud inimesi. Viisaka inimesena vallavanem
Ivar Tedrema ei hurjutanud seda riigivalitsust, kellel oli
sügavalt ükskõik, kas Eestimaal ühes esimeses koolihariduse
andmise piirkonnas jätkub hariduselu või mitte. Sellist
ükskõiksust näitas üles samuti hiljuti võimul olnud erakonna
haridusminister, kes arvas, et hariduse andmiseks pole
koolimaja vajalik!
Varem kui kuu aja pärast on saabumas maagiline
16.oktoober. Mida päev edasi, seda armsamaks muutuvad
ajakirjandusele kohalike omavalitsuse volikogudesse
kandideerijatega seotud teemad. Ühe erakonna juhi poolt
ostetud kinnistu on järsku päevavalgele toodud. Ilmselt selle
informatsiooni levik näitab teatud erakondade huvi ennast
teistest kõrgemale upitada, kasutades selleks kõikvõimalike
meediakanalite kaasabi. Hästi müüvad ajalehed toovad
loomulikult kasumit teatud ringkondadele.

Jäägu see suvilaäri selle erakonna juhi südamele. Aeg näitab,
milline on kinnistu tegelik väärtus. Hullem on see, et
kahjustati poliitikute mainet ning üks koalitsioonipartner
kahjustas teiste partnerite usaldust. See, et öise viinamüügi
piiramisega hakatakse hääli korjama ja oma vigu siluma, ei
näita erilist enesekindlust. Kui sellisel ajal tuleb häid ideid
nagu varrukast, pole erakonnal oma nägu ega järjepidevust.
Vähemalt valimiste korrektsuse ja aususe huvides tuleks
toetada Rahvaliidu ettepanekut kutsuda valimisi jälgima
rahvusvahelised vaatlejad. Ilmaasjata ei näita uuringud, et
kohalike omavalitsuste valimistel on huvi kodanikukohust
ning valimisurni hääl panna suhteliselt tagasihoidlik.
Rõõmustav on see, et valijate soov ei ole hääletada mitte
jutumeeste poolt, vaid soositakse neid, kes eelnevalt
tegudega on piirkonnas silma paistnud. Kindlasti annab valija
oma hääle neile, kes on Haaslava valla jaoks palju teinud. Ei
tasu karta, et volikogu koosseisu muutumisel ei tuua teile
ajalehte või pensioni. Igatahes pannakse Haaslava valla
Sillaotsa spordihoone nurgakivi 29.septembril 2005.a.
Edaspidi antakse vallarahvale võimalus oma eest ise seista
valla kaasabil.
Kaunist sügist Teile kõigile
Koit Prants
Riigikogu liige Tartumaalt (Rahvaliit)

4

Teataja

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Haaslava valla valimisringkonna nr. 1 kandidaatide koondnimekiri
Eesti Keskerakond
nr 101 Karin Ausin
Erakond Isamaaliit

nr 109 Merle Viira

nr 120 Urmas Roots

nr 110 Tiit Kruusement

nr 121 Kaupo Jansen

nr 111 Andres Aasna

nr 122 Maive Otsa

nr 112 Urmas Pleksner

nr 123 Andres Arujõe

nr 102 Tõnu Ojamaa

nr 124 Taimi Ellen

Eestimaa Rahvaliit
Valimisliit Mõte ja Tegu
nr 103 Peeter Suislepp
nr 104 Anne Laur
nr 105 Margus Pleksner
nr 106 Peeter Hüsson
nr 107 Tiit Soe
nr 108 Andres Sarapuu

nr 125 Maie Kajalaid

nr 113 Jüri Raudseping

nr 126 Laura Kägo- Saunasoo

nr 114 Maie Otsa

nr 127 Anne Lõssenko

nr 115 Koit Prants

nr 128 Sirje Otsa

nr 116 Lauri Roosiorg

nr 129 Valeri Rudakov

nr 117 Taivo Kirm

nr 130 Maive Skatškov

nr 118 Arno Talbonen

nr 131 Elmar Vohla

nr 119 Jaan Undrits

Eelhääletus 10. - 12. oktoobril kella 12.00 - 20.00 Haaslava vallamajas
Valla bussi sõiduplaan eelhääletuse päevadel:
10. oktoobril 2005
17.10 Aardla; 17.15 Lange; 17.20 Villemi; 17.25 Tuigo; 17.30 Kurepalu; 17.40 Uniküla; 17.45 Kulpna; 17.50 Kriimani;
17.55 Sillaotsa; 18.00 Roiu; 18.05 Kurepalu
11. - 12. oktoobril 2005
11.40 Aardla; 11.45 Lange; 11.50 Villemi; 11.55 Tuigo; 12.00 Kurepalu; 12.10 Uniküla; 12.15 Kulpna; 12.20 Kriimani;
12.25 Sillaotsa; 12.30 Roiu; 12.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Hääletus 16. oktoobril 2005. a kell 09.00 - 20.00 Priiuse Seltsimajas Kurepalus
Valla bussi sõiduplaan hääletuspäeval 16. oktoobril 2005
11.25 Sillaotsa
Esimene bussiring
10.00 Aardla
11.30 Roiu
10.05 Lange
11.35 Kurepalu
10.10 Tõõraste
Tagasi, kui on valitud
10.15 Tuigo
10.20 Kurepalu
Kolmas bussiring
10.25 Roiu
12.25 Uniküla
10.30 Kurepalu
12.30 Aadami
Tagasi, kui on valitud
12.35 Villemi
12.40 Tuigo
12.45 Kurepalu
Teine bussiring
11.10 Uniküla
Tagasi, kui on valitud
11.15 Kulpna
11.20 Kriimani

Neljas bussiring
14.30 Roiu
14.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
Viies bussiring
15.00
Sillaotsa
15.05
Koke
15.10
Sooru
15.15
Sihi bussip.
15.20
E-tänav
15.25
Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

E-hääletus
E-hääletamine toimub eelhääletamise päevadel (10.-12.10.2005) veebilehel www.valimised.ee
Internetis hääletamiseks on vajalik:
- kehtivate sertifikaatidega ID-kaart;
- kiipkaardilugeja ja selle tarkvara.

Kuues bussiring
16.10
Sillaotsa
16.20
Kriimani
16.25
Kulpna
16.30
Uniküla
16.35
Aadami
16.40
Villemi
16.45
Tõõraste
16.50
Lange
16.55
Aardla
17.00
Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Teataja

5

Kooliaasta on alanud

Riigikogu liige Koit Prants tervitamas

Alanud on uus 2005/2006 kooliaasta. Esimesel septembril
täitus koolimaja jälle laste rõõmsate häältega. Neis oli tunda
nii ootusärevust ja kui ka taaskohtumisrõõmu.
Esimest korda alustasid oma kooliteed üheksa särasilmset
õpilast. Enne aktust heiskasid üheksanda klassi õpilased
kooli õues Eesti Vabariigi lipu, mis alates 1.septembrist
lehvib igal koolipäeval.
Milliste mõtetega alustame uut õppeaastat? Millised on selle
aasta eesmärgid? Kool on koht, kus iga õpilane peab saama
oma võimetele vastava hariduse. Samuti peab ka kool

kujundama sotsiaalselt toimetulevaid ja konkurentsivõimelisi
ühiskonnaliikmeid. See on igivana eesmärk, mis ei kaota
ilmselt kunagi oma tähtsust. Selle täitmiseks on aga vaja
tihedat koostööd: õpetaja – õpilane – lapsevanem. Kui
nimetatud kolmnurk tihedalt ja positiivselt töötab, siis
peaksid ka tulemused järjest paremaks minema. Nii ongi
üheks suunaks koolis arendada tihedamat koostööd
lapsevanemaga,
mille
üheks
väljundiks
saavad
arenguvestlused.
26. ja 27. septembril on Sillaotsa koolis traditsioonilised
lahtiste uste päevad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Neist
esimesel päeval tähistame piduliku aktusega ka koolihoone
100.aastapäeva.
Selle õppeaasta esimene lastevanemate koosolek toimub
6.oktoobril, kuhu ootame kõiki lapsevanemaid.
Käes on sügis, mis tähendab erinevate varasalvede täitmist.
Õpilase varasalve peaks nüüd järjest rohkem tarkust juurde
tulema. Ja mida hoolsam laps, seda suurem salv kevadeks tal
on. Soovingi, et need varasalved kõikidel õpilastel kevadeks
tarkust täis saaksid.
Ilusat sügist, head tervist ja rõõmsat meelt kõigile!
Anne Nukk
Sillaotsa Põhikooli direktor

Kuningas jalgpall
Haaslava valla oodatuim kohtumine jalgpallis sai reaalsuseks
08 09 2005. Nimelt kohtusid traditsioonikohaselt Sillaotsa
Põhikooli jalgpalliväljakul Päkste külas FC Cooli ja FC
Waldi meeskonnad. Peab kohe ütlema, et kokku said vanad
rivaalid, kes tunnevad teineteist päris hästi. Sisuliselt oli
mängus valla meistritiitel. Kuna kaalul oli rohkem kui….,
siis olid mõlemad meeskonnad värvanud oma rivistusse
tuntud kohalikke jalgpalligurusid.
Sütitava avakõne pidas vallavanem Jüri Raudseping.
Kohtumise vilemeheks oli „rahvusvahelise kategooria
kohtunik“ Tiit Kruusement. Meeskonnad jooksid väljakule
oma tavapärastes võistlusvormides- FC Cool violetsetes ja
FC Wald hallides särkides. Mänguks oli aega 2x 20 minutit 5
minutilise vaheajaga.
Mäng algas väga võitluslikult ja põhiliselt võitlusega
keskväljal. Nagu eelmistelgi sõpruskohtumistel, langes
nüüdki suur vastutus meeskondade väravavahtidele. Aja
möödudes kandus pallivaldamise ülekaal FC Cooli
palluritele. Esimese poolaja keskpaiku sahistas Diimar
Tarajev väravat ning Avo Samarüütel noppis esimese palli
FC Wald väravast.. Sillaotsa jalgpalliväljaku ääres kasvavate
mändide all sirasidki esimese poolaja lõpuks numbrid 1:0 FC
Cool kasuks. Siinkohal tahaks öelda, et ka FC Wald`il oli 2
värava löömise võimalust, mis tekkisid kiiretest
vasturünnakutest. Ei aidanud aga FC Waldil seisu parandada
mitmed hoogsad väljakumängijate vahetused. Põhjusmängijate ebaühtlane füüsiline ettevalmistus, vähene
viibimine treeninglaagrites.
Vaheajal
said
võistkonnad
väärtuslikke
õpetusi
pealtvaatajatelt, kes olid esimesel poolajal tormiliselt

kaasaelanud jalgpalliväljakul toimuvale. Samas seati üles
uusi taktikalisi võtteid teiseks poolajaks. Kosutust leiti
alkoholivabadest karastusjookidest, mille oli muretsenud
vallavalitsus.
Teine poolaeg algas väga võitluslikult nagu ka esimene
poolaeg ning võideldi ülekaalu pärast keskväljal. Taas
saavutas FC Cool kiiremini ülekaalu keskväljal ja surve
tugevnes FC Waldi kaitsele, kes püüdis kuidagigi oma
mängu leida. Kaitse kõikidele lubatud ja lubamatutele
võtetele vaatamata lõi FC Cool 2:0. Kui mängu lõpuni oli
koos lisaajaga jäänud ( lisati veel 3 minutit kohtuniku poolt )
5- 6 minutit, üritas FC Wald lüüa kasvõi auvärava. Kui
sportliku ürituse tulemuseks oli kindel 5:0 allajäämine FC
Coolile. Niisiis- vastavalt mängutulemusele läks seekord
rändkarikas FC Cooli valdusse. Autasustamistseremoonial
jagati medaleid (šokolaadist) kõigile sportlastele ja
mänguosalistele. Samuti said jalgpallurid diplomite
osalisteks.
Kiitvaid sõnu pälvisid laitmatu vilepartii teinud kohtunik,
südikas spordikommentaator ning kõik teised ürituse
läbiviijad. Eraldi sai tunnustatud parima väravavahina FC
Waldi meeskonnast Avo Samarüütel, kelle hea tõrjetöö
värava suul ei lubanud FC Cooli väravatesajul kasvada
mitmekohaliseks. FC Cool- i rivistuses sai äramärgitud
Diimar Tarajev, kes sepistas ise väravaid ja jagas
resultatiivseid sööte, mille tulemusena sündis kindel ja kuiv
võit.
Oli põnev mäng ilusa õhtupoolikuga!
Ivar Dubolazov
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Õnnitleme oktoobrikuus sündinuid
1

3
4
5

8
9
11
12
15
16

18

Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits
Eduard Sahk
Elsa Meinhard
Vello Soome
Helga Zirk
Vaike Riibak
Vaike-Vilhelmine Randoja

Maria Gubar
Maria Petrova
Esta Kõiv
Ilse Potter
Tamara Kobjaševa
Endel Undrits
Väino Kerge
Ano-Õie Tilga
Uuno Ellen
Aino Kiin

1929
1936
1937
1932
1931
1926
1927
1942
1929
1924
1935
1938
1927
1938
1933
1935
1942
1945
1914

Roiu
Ignase
Kurepalu
Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Roiu
Tõõraste
Ignase
Päkste
Kriimani
Aardlapalu
Roiu
Kurepalu
Kriiman
Roiu
Kurepalu
Haaslava

20

21
22
23
26
28
29
30
31

Aleksandra Vahva
Ants Raudoja
Leida Raudoja
Veera Saaremets
Mati Tsirel
Aavo Oidsalu
Viktor Mets
Laine Nahksepp
Ellen Kägo-Saunasoo
Juhan Malleus
Aino Laja
Malle Tennosaar
Elmar Kopli
Aino-Maria Sõrmus
Palageja Saks
Aime Rulli
Arkadi Raud

1921
1935
1937
1943
1943
1938
1930
1941
1941
1941
1936
1945
1929
1929
1930
1942
1939

Kriimani
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Mõra
Alaküla
Kurepalu
Alaküla
Päkste
Kriimani
Ignase
Roiu
Tõõraste
Päkste
Kõivuküla
Lange
Roiu

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
1. oktoober
7. oktoober
9. oktoober
21. oktoober
23. oktoober

Sportlik perepäev Vooremäel
Tantsuõhtu ansambliga „pRESIDENT“ Seltsimajas Priius
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ sügispidu Seltsimajas Priius Külaliseks Kaarel Tuvike
Disko vallanoortele Seltsimajas Priius
Perepäev Seltsimajas Priius

kell 12.00
kell 21.00
kell 12.00
kell 21.00
kell 12.00

Segakoor Priius
Segakoor Priiuse vanad ja uued lauljad! Saame kokku esmaspäeval, 3.oktoobril, kell 19.00 Seltsimajas Priius. Alustame uue
hooga sügis-talvise hooaja!
Lisa informatsioon tel. 53 841052 Laura Kägo-Saunasoo või ilona@haaslava.ee

Pisipõnnidel algab taas kooliaeg
Suvi on siis selleks korraks ärasaadetud. Ja ongi õige aeg
tubasemaid tegevusi leida. Suured lapsed käivad juba
mitmendat nädalat lasteaias ja koolis. Päris pisikesed põnnid
tahavad ka koos käia ja mängida, võib-olla isegi midagi
õppida. Alates oktoobrikuust on kõigil huvilistel võimalik
kord nädalas kokkusaada Roiu päevakeskuses. Mängime,
laulame ning tantsime koos emme või issiga. Tore on koos
sõpradega ka sünnipäevi ja teisi tähtsaid päevi tähistada.

Niisiis-kui Sinu pisipõnn on valmis seltskonda tulema ja te
tahate koos teiste eakaaslastega lõbusalt aega veeta, siis
saame kokku 3.oktoobril kell 17.00.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist

KODUKANDILOOD XCIV
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Varsti on valimised
16 oktoobril 2005 toimuvad kohalike omavalitsuste
valimised. Rahva tahtel pannakse järgnevaks 4 aastaks paika
vallaelu otsustajad, valitakse vallavolikogu. Vaatame allpool,
kes olid volikogu liikmed eelmise Eesti omariikluse perioodil
ja muud valitud meestega seonduvat.
Vallavolikogu (vallanõukogu) kutsuti Haaslaval esimest
korda kokku 1867. aasta suvel. Valimisi, meie praeguses
mõistes ei toimunud. Mõisnik pani enamasti ise omale
sobivad mehed paika ja kogukond oli sellega päri. Niisugune
olukord kestis ka järgnevad 50 aastat.

Esimesed vabad valimised toimusid Haaslaval 27 augustil
1917. Tsaarivõim oli kukutatud, Vene riigis olid võimul
demokraadid ja esimest korda sai rahvas vabalt valida.
Vallanõukogusse valiti 17 saadikut.
Eesti Vabariigi ajal valiti vallavolikogu 7 korral. Valimised
toimusid 7 september 1919, 28-29 oktoober 1920, 3-4
november 1923, 20-21 veebruar 1927, 2-3 märts 1930, 18
veebruar 1934 ja 15-16 oktoober 1939.
Vallavolikogu liikmete arv muutus mitu korda. 1917-1920
oli volikogus 17 saadikut, 1920-1923. aastal 19, 1923-1930.
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1917 olid vastamisi maatamehed ja maaomanikud.
aastal uuesti 17, 1930-1939. aastal 15 ja 1939-1940. aastal 12
rahvasaadikut.
1919 võistlesid peremehed (Maaliit), maatamehed ja töölised
(sotsialistid) ning edumeelsed peremehed (rahvaerakond).
1917-1939 sõltus volikogu saadikute arv valla elanike arvust,
1939-1940 aga pandi asi paika maakonna kvootide järgi.
1920 kandideerisid rahvaerakond, Haaslava Tööliste Ühing
(sotsialistid), Haaslava Tööliste Ühingu väikemaapidajad ja
Kokku kandideeris sellel perioodil valimistel ligi 300
Haaslava Põllumeeste Kogu.
vallakodanikku, kellest valiti volikogusse 73 meest.
1923 kandideerisid maapidajad ja põllumehed (põllumeeste
Kõige enam, 5 korda valiti aastatel 1919-1934
kogu), rentnikud
ja väikekohapidajad
(asunikud),
vallavolikogusse kauaaegne Sillaotsa ja Tuigo koolijuhataja
maatamehed ja töölised (sotsialistid) ning rahvaerakond.
Aksel Rüütli.
1927 kandideerisid Haaslava valla naiskodanikkude nimekiri,
4 korda valiti volikogusse: Jaan Ango 1919-1920 ja 1930asunikkude, riigirentnikkude ja väikepõllumeeste koondis,
1940, Peeter Laane 1919-1927 ja 1930-1934, Johan Ivane
Eesti Sotsialistliku Partei Haaslava Ühing, Haaslava
1920-27 ja 1930-1939, Eduard Palla 1923-1939, Karl Undrits
Põllumeeste Kogu ning rahvaerakond.
1927-1939 ning Karl Sirg 1927-1940.
1930 asunikud, sotsialistid, põllumeeste kogud ja
3 korda valiti: August Taskin 1917-1920 ja 1923-1927, Märt
rahvaerakond.
Laane 1917-1919, 1920-1923 ja 1927-1930, Ferdinand
Parson 1919-1927, Aleksander Klaos 1919-1927, Juhan
1934 võistlesid Haaslava Põllumeeste Kogu, Haaslava
Põderson 1920-1923, 1927-1930 ja 1934-1939, Albert Päiv
Vabadussõjalaste Liit, Haaslava põllumeeste nimekiri
1920-1927, Johannes Link 1920-1930, Jaan Hiio 1920-1930
(asunikud) ning Haaslava väikemaapidajad, palgateenijad,
ning Osvald Treial 1927-1939.
põllu- ja käsitöölised (sotsialistid)
2 korda valiti volikogusse: Villem Põderson 1917-1920,
1939. aasta valimistel erakondi ja valimisliite ei olnud, kõik
Juhan Voites 1917-1919 ja 1920-1923, Martin Undrits 1917kandidaadid olid ühtses Rahvarinde nimekirjas.
1920, Arved Koppel 1920-1927, Leopold Toom 1920-1927,
Jäme ots oli volikogus enamasti sotsialistide ja vasakpoolsete
Kusta Adamson 1923-1927 ja 1939-1940, August Käärd
vaadetega tegelaste käes. Sama kindlalt olid peamised
1927-1934, Veigo Otsa 1927-1930 ja 1934-1939 ning Julius
opositsionäärid põllumeeste kogu saadikud. Teiste
Reeben 1930-1939.
erakondade ja valimisnimekirjade saadikuid oli palju vähem.
1 kord osutusid valituks: Karl Rattasepp, Juhan Otsa, Jaan
Sotsialistid said valimistel enamuse 1917-1934. Tõsi, 1920.
Kliim, Jaan Saks, Jaan Voiter, Kusta Udel, Oskar Kenk,
aasta valimised võitis põllumeeste kogu, kuid Haaslava
Peeter Soe, Jaan Udel, Johannes Silm, Juhan Meltsas,
Tööliste
Ühingu
ja
Haaslava
Tööliste
Ühingu
Reinhold Schwalbe, Johannes Klaos, Leonhard Käärik,
väikemaapidajate saadikud liitusid ja tegid põllumeestele ära.
Juhan Wirro, Jaan Grünthal, Aleksander Vedler, Davit
1923-1927 valitses volikogus tasakaal, sest kolmas jõud,
Peedoson, Kusta Luha, Jaan Koort, Gustav Lukk, Kristjan
asunikud, liitus vastavalt vajadusele kas põllumeeste või
Kliim, Peeter Reino, Oskar Rosenthal, Eduard Lillo, Jüri
sotsialistidega ja ühepoolset mängu ei olnud.
Asmann, Oskar Peeda, Jaan Lill, Peeter Prost, Juhan Pall,
Jaan Krusberg, Leonhard Udel, Oskar Voltri, Karl Palk,
1930-1934 olid sotsialistid suures enamuses ja tegid mis
Arved Nornberg, Eduard Tohvri, Eduard Sepp, Karl Voites,
tahtsid.
Osvald Klaosen, Karl Kõiv, Friedrich Hartmann, Johannes
1934. aasta valimistel olid saadud hääled jälle enam vähem
Klaosen, Artur Lillo, Johannes Uiga, Karl Voltri, Johannes
võrdsed. 1935 aga keelustati Eestis kõikide poliitiliste
Annok, Gustav Voites ja Kusta Pastel
parteide
ja
erakondade
tegevus.
Sellega
kadus
Nimekirjas on toodud ka asendusliikmed, kes siis kui keegi
erakonnapoliitika ja valitud saadikud said oma jõudu ja
nende nimekirjast mingil põhjusel volikogu kohast loobus,
energiat rohkem rakendada valla huvides
ise rahvaasemiku ametisse astusid.
Erinevad arusaamad, põhimõtted ja maailmavaade tekitasid
Ajaliselt olid volikogus: Johan Ivane 18 aastat, Eduard Palla
varem ja tekitavad ka praegu vastasseisu. See on loomulik.
17 aastat, Aksel Rüütli 15 aastat, Juhan Põderson 14 aastat,
Valimisedu ja volikogu koha pärast on ikka ja alati rabatud ja
Peeter Laane 14 aastat, Karl Undrits, Jaan Ango ja Karl Sirg
igasuguseid trikke tehtud. Meie kant ei olnud erand. Aastatel
13 aastat. Võimalik, et Ivase, Palla ja Ango volikogus oldud
1919-1934 kirjutasid ajalehed tihtipeale Haaslava valitsejate
aeg oli lühem, sest need mehed olid vallavanema ametis.
ja
kandidaatide
omavahelisest
kemplemisest
ja
Praegu ei ole vallavanem volikogu liige aga paistab, et
vägikaikaveost, mis tegelikult kellelegi kasu ei toonud.
kaugetel aegadel olid lood teistmoodi.
Ainus, mida saavutati, oli see, et kõrvalseisjatel ja naabritel
oli lõbus ja nalja kui palju.
Vaadates volikogu liikmete nimesid, leidus sealt rahvast
seinast seina. Tõsiste asjalike inimeste kõrval oli ka igavesi
Teadupärast ei pidavat aga päikese all midagi uut olema.
revolutsionääre, kes ei olnud kunagi millegagi rahul ja alatist
Pole vaja vaadata kuhugi aastakümnete taha. Ega meie ju
võitlust pidasid. Jõukate suurtalupidajate kõrval oli ka päris
eelkäijatest kehvemad ole. Laseme käia kallid sõbrad.
vaest rahvast.
On ju tore, kui 50 aasta pärast kirjutab keegi sellest, mida
Mingil huvitaval kombel oli volikogusse valitud paar
kõike Haaslaval 2006. aasta valimiste eel ära lubati.
inimest, kes elasid Haaslaval lühikest aega ja olid siinmail
Kõikidele valijatele palju jõudu.
praktiliselt tundmatud.
Taivo Kirm
1917-1939. aastal võtsid üksteiselt valimistel mõõtu 16
erinevat erakonna ja valimisliidu nimekirja.
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Informatsioon
• 7.oktoobril tuleb Seltsimaja Priius tantsuõhtule tuju looma Rein Laaneorg oma uue ansambliga
„pRESIDENT“. Nii laulja kui kitarristina on ta esinenud ansamblites „Polyphon“, „Monarh“ ja
„Vitamiin“.
Ansambel „pRESIDENT“ Seltsimajas Priius reedel, 7.oktoobril kell 21.00 Avatud kohvik.
Pilet 50 krooni
Kohtumiseni tantsuõhtul!

Ohtude ennetamisest sügis-talvises liikluses
Sügise saabudes nähtavus halveneb. Pimedat aega tuleb
järjest juurde ja päevavalgust jääb järjest vähemaks ning teed
muutuvad vihmast, lumest ja puudelt langevatelt lehtedest
ning peatselt saabuvate öökülmade tõttu libedaks. See teeb
liiklemise keerulisemaks kuna kaasliikleja manöövreid on
raske õigel ajal märgata ning neile reageerida. Sellepärast
siinkohal väikesed näpunäited ja meeldetuletused eelseisvaks
sügis-talveks.
Helkur teeb inimese pimedas nähtavaks juba 130-150 meetri
kauguselt, ilma helkurita märkab autojuht jalakäijat aga
umbes 30 meetri kauguselt. Pikem vahemaa annab juhile
aega pidurdamiseks ja jalakäijast ohutult möödumiseks. Eriti
oluline on helkur maapiirkonnas, kus muu valgustus tihti
puudub. Helkur on elude päästmiseks, mitte politsei jaoks.
Jalakäijad kõnnivad asulavälistel teedel sõidutee vasakul
teepoolel s.o. vastutulevate sõidukite poolel.
Jalgrattal peab pimedal ajal põlema ees nõuetekohane valge
tuli ning olema helkurid taga ja külje peal. Kasuks tuleb ka
jalgrattal taga põlev punane tuli.
Jalgrattur peab arvestama sõidukile kehtivaid nõudeid, sest ta
on juht ning vales kohas sõites ei oska autojuht temaga
arvestada, samuti ei tohi jalgratast juhtida joobes olekus.
10-15-aastasel jalgratturil ja 14-15 aastasel mopeedijuhil
peab mujal, kui õuealal olema kaasas käesoleva määruse ja
ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus.
Jalakäija peab arvestama, et pimedas on ta halvemini nähtav
ning peab seda liikumisel arvestama – näiteks tee ületamisel,
kui auto tulede abil on raske auto kaugust hinnata on parem
pigem oodata mitte tormata teele. Arvamus, et kui mina
jalakäijana näen sõidukit, peaks juht ka mind märkama, on
vale.

Avariis jääb kannatajaks pooleks alati jalgrattur või jalakäija,
sest ta ei ole kaitstud.
Helkurita ohvrid on juba Tartumaal õnnetusse sattunud.
Sellel aastal ei ole Haaslava vallas juhtunud ühtegi
liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud jalakäija,
jalgrattur või hukkunud inimene.
14-15-aastasel rolleri/mopeedijuhil peab olema juhiluba, alla
14-aastased ei tohi mopeedi/ rolleriga sõita väljaspool õueala.
Mopeedi/ rolleriga sõites peab olema peas kaitsekiiver.
(Tihtipeale sõidavad rolleritega lapsed, mitmekesi sadulas ja
ilma kiivriteta.) Kui laps ei ole läbinud liiklusõpet, ei oska ta
reaalse liiklusega ja jalgrattast võimsama sõiduvahendi
käitumisega arvestada.
Politsei kontrollib liikluseeskirja täitmist nii põhi kui
kõrvalteedel, et tagada turvaline liiklemine, eelkõige peab iga
liikleja ise olema tähelepanelik ja teistega arvestav
Lapsevanemad peaksid oma lastele meelde tuletama ohutu
liiklemise põhitõed ja ka ise liiklemisel eeskujuks olema.
Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele, et peatselt on sõidukitel
kohustuslik kasutada talverehve ajavahemikus 01.detsember01.märts, võib kasutada 01.oktoobrist-01. maini. Täiendavalt
on soovitav üle kontrollida sõiduki valgustusseadmed,
pidurid, klaasipesuvedeliku külmumispiir ja klaasipuhastite
seisukord.
Ohutut liiklemist soovides
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Politseiteated
 05.09.05 a kella 14.30 ajal tarvitasid Roiu alevikus Roiu
kaupluse juures „Männi baaris“ alkoholi ja viibisid avalikus
kohas joobnud olekus. Roiu aleviku elanikud Gennadi ja
Toomas ning Ignase küla elanik Tõnu toimetati
kainenemisele. Konstaabli poolt karistati nimetatud isikuid
väärteokorras rahatrahviga.

 09.09.05 a kella 18.40 paiku põles Koke külas sõiduauto
Volkswagen „põrnikas“. Sõiduauto hävis tules täielikult.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Asta Soolepp
27.10.1929 - 17.09.2005
Haaslava

Linda Henn
11.05.1921- 20.09.2005
Uniküla

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

