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FC COOL – FC WALD kohtumine jalgpallis

Valla võidukas meeskond

Järjekordne
kooli
ja
vallaasutuste
võistkondade
mõõduvõtmine jalgpallis toimus 14.septembril ja nagu ikka Sillaotsa kooli staadionil. Imeilusas ja soojas sügisõhtus
rivistusid FC WALD poolt pallimurule: kapten Lauri
Roosiorg, Harras Tiisler, Heiki Tooming, Tiit Lukas, Peeter
Suislepp, Janek Kaha, Mihkel Kirm, Ivar Dubolazov. FC
COOL pani vastu järgmise rivistuse: kapten Ingar
Dubolazov, Gabriel Lukas, Jorma Kõõra, Veiko Kõiv, Karl
Pleksner, Denis Pappel, Ainar Lillo. Kohtunikuna astus
seekord üles Taivo Kirm. Avasõnad koolidirektor Ilvi
Suislepalt ja vallavanem Jüri Raudsepingult ning mäng
võiski alata. Kui enne mängu sai meenutatud eelmise aasta
kooli 5:0 võitu, siis seekord loodeti tasavägisemat mängu.
Kuid mängu algus neid lootusi ei õigustanud, FC COOL
haaras kohe initsiatiivi ja üks rünnak järgnes teisele,
väravahõngulisi momente oli ridamisi, tundus, et väravaid
hakkab kohe tulema nagu Vändrast saelaudu. Aga kaitse ja
väravavaht tegid head tööd, ka õnne oli valla võistkonnal
parasjagu ja seis püsis nullis. Poolaja lõpu poole mäng
mõnevõrra tasakaalustus ja vaheajale mindi seisul 0:0. Teise
poolaja algul oli näha, et FC WALD on teinud taktikalisi
ümberpaigutusi ja muutnud mängijate asetust väljakul.
Sellest oli ka kasu, sest nende rünnakud muutusid järjest
ohtlikemaks ja initsiatiiv oli nüüd selgelt valla võistkonna

poolel. Ja ühel järjekordsel rünnakul see juhtuski: FC WALD
saatis pika palli ette, Mihkel Kirm lükkas palli peaga edasi,
FC COOL-i väravavahi ja kaitsjate vahel tekkis paras
segadus, kontrolli alt väljunud pall põrkas siia-sinna ja veeres
lõpuks vaikselt väravasse. Eriti teravat olukorda nagu ei
olnudki, aga 1:0 oli tõsiasi. Mõnda aega järgnes tasavägine
mäng, pall käis ühe värava alt teise alla, aga midagi ohtlikku
ei järgnenud. Pikkamööda andis FC WALD initsiatiivi ära,
tõmbus üha rohkem kaitsesse ja hakkas seisu hoidma, aga FC
COOL ei suutnud seda ära kasutada. Võimalus tekkis veel
kohtuniku poolt antud lisaaja viimastel sekunditel, kui kool
ründas teravalt ja tundus juba, et pall on kohe-kohe väravas.
Aga väravavahi Ivar Dubolazovi hiilgetõrjed hoidsid seekord
värava puhtana, kohe järgnes ka kohtuniku lõpuvile ja FC
WALD oli saanud napi 1:0 võidu. Tagantjärele tarkusena
tundub, et FC COOL võistkonnale sai saatuslikuks see, et
mängu algul ei suudetud ilmset ülekaalu ära kasutada ja
väravaid lüüa. Aga sellepärast ei maksa pead norgu lasta, sest
vigade parandus on võimalik teha juba aasta pärast. Nii et
kohtumiseni jalgpallimatšil FC COOL – FC WALD 2007.a!
Tiit Kruusement
Sillaotsa spordihoone juhataja
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Volikogu kümnes istung 15. september 2006. a
Volikogu otsustas:
• Salajase hääletamise tulemusena valiti esindajaks
Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu liige
Urmas Rootsi.
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
Mõra külas, Kalliku kinnistu jagamisel;
Haaslava külas, Nõmme kinnistu jagamisel;
Roiu alevikus, Kesktänav 13A kinnistu jagamisel;
Tõõraste külas, Kriisa kinnistu jagamisel;
Roiu alevikus, Kesktänav 14 kinnistu jagamisel;
Haaslava külas, Luige kinnistu jagamisel;
Igevere külas, Väike-Kesa kinnistu jagamisel;
Lange külas, Veskioru kinnistu jagamisel;
Mõra külas, Rüütli kinnistu jagamisel;
Päkste külas asuvate maakorralduskava alusel muudetud
Pärna, Soo ja Lutsu kinnistute sihtotstarbed;

Päkste ja Koke külas asuvate maakorralduskava alusel
muudetud Roiu Veskiveski ja Lumina kinnistute
sihtotstarbed.
• Kooskõlastada Kambja valla üldplaneering.
• Anti nõusolek valla vara müügiks ning kinnitati selle
alghind.
• Anti nõusolek vallavalitsusele sõiduauto
kasutusrendilepingu sõlmimiseks.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Õppeaasta on alanud
Sillaotsa vastremonditud koolihoones on taas käimas töökad
ning mitmekesised päevad. Remondimehed-ehitajad polegi
veel kõiki töid päris lõpuni teinud ning seetõttu on sagimist
majas rohkem. Ehitusmeestel polegi niisama lihtne töötada,
sest nad peavad igal sammul arvestama, et õppetööd ei
segata.
Mida uut alanud õppeaasta tõi? Koolimaja on meil tõesti ilus
ja puhas. Õpetajate koosseisus on toimunud muutusi: meil on
uus logopeed Kristel Lempu, loodusainete õpetaja Monika
Laisaar, matemaatikaõpetaja Ilmar Kuusmann ja tagasi meie
kooli tuli klassiõpetaja Kaie Käär. Õpilasi on vähem kui
varasematel aastatel – vaid 78. Ja tuleb tunnistada, et nii
vaikset ja rahulikku õppetööd täis koolimaja pole mina
Sillaotsal alates 1997-st aastast näinud.
Esimene õppenõukogu koosolek on peetud ning eesmärgid
alanud kooliaastaks seatud ja üldtööplaan koostatud. Meie
eesmärgiks on parandada info liikumist, töötada välja
korralik kooli interneti kodulehekülg. Püüame rohkem
koolisisestest tegemistest teada anda ja olla avatumad.
Koostöös vallaga tahame tõsta kooli populaarsust. Kuigi
eelmise õppeaasta keskmiste hinnete tulemused olid
suhteliselt kõrged, tuleb parandada õpilaste suhtumist

õppetöösse. Ikka see vana tõde – õpime endale, mitte
teistele! Tähelepanu tuleb pöörata hariduslike erivajadustega
laste toetamisele. Kõik õpilased peaksid koolis tegema
jõukohast tööd, nii ei kao huvi kooliskäimise vastu ja päevad
ei muutu igavaks. See ei tähenda, et pingutama ei peaks.
Kooli töö üheks oluliseks aluseks on õppenõukogu. Elu
õpetab, päev-päevalt saame juurde kogemusi. Selleaastane
riigipoolne prioriteet on õppenõukogu tegevus. Ka meie
peame oluliseks muuta õppenõukogu töö sisukamaks ning
selleks tuleb teha rohkem eeltööd. Meie koolis ei ole väga
edukalt toiminud ainekomisjonide vaheline töö ning ka seda
tahame parandada. Lugedes kooli üldtööplaani, võime öelda,
et tuleb töine aasta. Igaühele leidub selles midagi.
Kutsun kooliga tutvuma, vaatama ja veenduma, et meil on
tore. Lahtiste uste päevad ja lastevanemate üldkoosolekud
toimuvad kaks korda aastas. Samuti ootame alati külalisi
meie kooli üritustele.
Rõõmsat meelt ning kaunist sügist kõigile!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Õpetajate päevast
Tahan saada sama targaks nagu õpetaja,
et mind pahad poisid kardaks kogu kooliaja.
Tahan olla sama kena nagu õpetaja,
et mind lapsed imetlema peaksid kogu aja.
Tahan olla sama pikk ka nagu õpetaja,
et mul kikivarvul ikka seista poleks vaja.
Ja et põrand rõõmsalt naksuks klassis kogu aja,
tahan saada sama paksuks nagu õpetaja. (L. Tungal)
5. oktoobril tähistatakse õpetajate päeva. Õpetaja on
tähelepanu keskmes olnud erinevate aegade jooksul.
Viimastel aastatel kipub küll rohkem olema sõnavõtte
„targematelt“ õpetajatöö hindamise ja kritiseerimise aadressil
ning vähem austustundega õpetajatöösse suhtuvaid artikleid.

Ja tihti on tülikaid igapäevamuresid nii rohkesti, et meel
läheb mõruks. Tegelikult ma usun, et ühiskond hindab
õpetajate tööd. Õpetaja - see on ju aukartust äratav hulk
erinevaid iseloomujooni ja inimhingede tundmise oskusi.
Õpetaja peab ikka natuke rohkem olema kui inimene. Sõna
koolmeister kipub jääma ajalukku, ent õpetaja ongi meister,
ükskõik, millise nimega me teda ei kutsu.
Soovin nii endistele kui praegustele õpetajatele jõudu, tervist
ning sära. Tundke rõõmu õpetajate päevast!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Mõeldes...
Oleme oma lehes aeg-ajalt kajastanud tegusate inimeste
ettevõtmisi ning seekord võtame suuna kooli poole. Sillaotsa
Põhikoolil on märkimisväärne osa valla elus ja arengus ning
sel aastal tähistab Sillaotsa Põhikool 240. aastapäeva.
Esimeseks „väljavalituks“ osutus õpetaja Annika Tõnurist,
kelle panus valla haridus- ning kultuuriellu on olnud päris
aktiivne. Lasime õpetaja Annikat hinnata kolleegidel ning 3.
klassi õpilastel ja tulemus on järgmine:
Kolleeg kirjutab: „Annika peale mõeldes meenub kohe sõna
aval – ta on alati esimesena tutvust loomas meie maja uute
inimestega ja on julgustavalt toeks uuele kolleegile.
Iseloomustaksin teda veel sooja ja lahke inimesena, ehk
liigagi lahkena, sest „ei“ ütlemine pole talle selgeks saanud
ning seetõttu teeb ta vahel iseendale liiga, vedades üksinda
tubli emana toredate tütarde kasvatamise koormat.
Õpetajana, olles juba kena kogemuste pagasi endale
korjanud, oskab ta seda oskuslikult rakendada. Ma arvan, et
suurima arengu on teinud tema nõudlikkuse ja ranguse tase,
milles on headeks õpetajateks tema enda õpilased, kes lihtsalt
sunnivad õpetajat ennast arendama ja pingutama. Minu
arvates see õpetaja, kes peab õpilasi enda õpetajaks, ongi
õpetaja suure algustähega.“
Raamatukoguhoidja
hindab
Annikat
säravaks
ja
rõõmsameelseks, kes suudab ka teisi enda ümber tegevusse
haarata ja kellel leidub alati huvitavaid ideid. Ta peab
Annikat toetavaks, abivalmis kolleegiks ning hindab seda, et
Annika võtab asju hingega ning on teotahteline inimene.
Endine kolleeg ja kooli huvijuht Tiina Karu kirjutab:
„Annika teeb kõike hästi kiiresti ning kasutab ära iga hetke,
et midagi tarvilikku ette võtta. Kui vahetunni lõpuni on

jäänud ainult kaks minutit, siis võtab ta ikka veel vihikupaki
välja ja hakkab tööle. Mis siis, et jõuab ainult natuke teha ka kaks minutit on väärtuslik aeg. Selle kaks minutit, mis ta
võidab, saab ta kodus raamatut lugeda või oma lastega
tegeleda või emale helistada. Annika on musternäide sellest,
et kes palju teeb, see palju jõuab. Ja kes palju annab, saab
palju ka vastu. Usun, et Annika saab vastutasuks oma
pühendumisele ohtralt positiivset energiat ja helgust. Miks
muidu on ta kogu aeg nii särav, heatujuline ja innukusest
pakatav?
„Annika on meeldiv kolleeg. Tööandjana tunnistan, et
kollektiiv vajab sellist. Annika tavaliselt omab olukordade ja
asjade kohta oma seisukohta, ent mitte alati ei julge ta seda
avaldada. Olen kohanud hetki, kui Annika võitleb pisarad
silmis ja saab soovitu. Ta on nõus kaaslast kuulama ning
vajadusel oma seisukohti muutma või selgitama. Igal
inimesel on vigu, kuid mõnel ei pääse need domineerima.
Annikale saab loota ning kui mitte keegi ei taha teatud
ülesandeid teha, siis Annika teeb ära. Olen korduvalt seetõttu
Annikale tänulik olnud,“ hindab Annika Tõnuristi kooli
direktor Ilvi Suislepp.
Õpilased kirjutavad oma klassijuhataja kohta: „Meie õpetaja
on sõbralik, kuid mõnikord ka kurjem, kui me pahandust
teeme. Ta on range, aga ka hea. Meie õpetaja on tark, ilus
ning ka natuke karm. Õpetaja on hoolitsev, aus ja kannatlik,
lahe ja naljakas. Tal on hea iseloom ning huumorimeel. Meie
õpetaja on väga hea õpetaja.“
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik

Selline ta on – Annika Tõnurist
Sinu tööd ja tegemised on seotud meie kõige kallima
varanduse – lastega. Kuidas sai Sinust õpetaja?
Minu esimene õpetaja oli tore ja väga range. Õpetaja-ameti
peale ma siis muidugi veel ei mõelnud. Plaanisin hoopis
hakata agronoomiks – nagu oli mu ema, või tuletõrjujaks –
nagu isa. Aeg – ajalt tahtsin saada ka lauljaks või tantsijaks
nagu kõik väikesed tüdrukud. Ma ei mäletagi, kust tuli
teadmine – minust saab õpetaja. Olin selles kindel juba 7.
klassis. See kindlus viis mind peale keskkooli Tallinnasse
Pedagoogilisse Instituuti õppima algklasside õpetajaks. Ma ei
saa öelda, et oleksin nii hullusti lapsi armastanud. Pigem
pakkusid nad mulle huvi. Huvi ja püüd laste “sisse näha” on
jäänud tänaseni, ei lase ametil muutuda rutiinseks ning
sunnib
otsima
uusi
meetodeid
koolitunni
mitmekesistamiseks.
Oled vallarahvale tuntud ka tantsuõpetajana. Sinu
tantsutüdrukud on esinenud nii Sillaotsa Põhikooli kui ka
Haaslava valla kultuuri -ja spordiüritustel. Ja alati oled
Sa publikut üllatanud mõne uue tantsuseadega. Kust
ammutad ideid uute toredate tantsude loomisel?
Tantsuringiga hakkasin tegelema 1995. aastast. Algul läks
muidugi kõik üle kivide ja kändude. Vajasin hädasti
tantsualast koolitust, mida Sillaotsa kool ka lahkelt
võimaldas.
Tantsud sünnivad kord imelihtsalt, kord parajalt ponnistades.
“Vaim” peab peale tulema. Ideid ja samme saab mitmelt
poolt: televisioonist, laste tantsuüritustelt, lastelt endilt.
Suuremad tüdrukud enamasti kombineerivadki oma

tantsusammud ise, mina pakun idee ja aitan muusikat leida.
Kui “kondikava “ koos, siis muudkui harjutame ja harjutame,
kuni “liha” on piisavalt “luudele” kogunenud. Eks ma
mõnikord käratsen ka, kui noored laisaks lähevad, ei pinguta
endast sammu just nii välja, nagu ma ootan. Õnneks annavad
nad mulle mu kurjustamise andeks ja tulevad kenasti
järgmisesse tantsutundi. Peaaegu võimatu on edasi anda aga
seda tunnet, mis valdab mind, kui esinemine on käes, lapsed
siplevad erutatult oma kostüümides ning ootavad
esinemisjärge. Vaat selle tunde nimel tasub aega ja närve
kulutada.
Sinu toimekust ja pealehakkamist jätkub ka kodutütarde
juhtimisel. Räägi palun nendest tegemistest.
Kui Leelo Küün (Sillaotsa kooli endine huvijuht ja praegune
Kodutütarde Tartu maleva noorteinstruktor) kodutütarde
liikumise meie kooli tõi, polnud ma sellest kuulnudki. Mõni
aasta hiljem hakkasin ise kodutütreid juhendama, teadmata,
mida see endast kujutab. Õnneks pakuti uutele juhtidele
koolitusi laagri korraldamisest, psühholoogias ja muudes
valdkondades, mis on vajalikud lastega töötamisel. Kõige
toredam on laagrites käia ja neid korraldada. Lapsed on pisut
ekstreemsemates tingimustes hoopis avatumad, nende head
küljed tulevad rohkem esile. Kodutütred tegutsevad käsikäes
noorkotkastega. Ühised traditsioonilised üritused on
viiepäevane suvelaager, Kavilda matkamäng ja vabariiklik
laager tublimatest tublimatele. Maakonna kodutütred
kohtuvad omaette veel hilissügisel laululaagris ja rühmad
korraldavad ise laagreid, kutsudes sinna mõne sõprusrühma.
Tegemist on parasjagu.
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„Meeldiva suhtumisega, tubli ja toimekas noor
Igal sügisel algab Roiu päevakeskuses nn aeroobika
naisterahvas“, nii on Sind iseloomustatud. Ja on öeldud,
hooaeg. Kutsud siis neide ja naisi tervisesporti
et kes palju teeb, see ka palju jõuab. Kas on Sul veel
harrastama.
unistusi ja soove, mille täitumist ootad?
Aeroobikaga hakkasin tegelema puht isiklikust huvist.
Aitäh neile, kes mind nii kenasti on iseloomustanud! Ise pean
Alguse sai see 10 aastat tagasi, kui me kolleeg Kaiega
ennast üsna tavaliseks inimeseks. Energia saamine ja
arvasime, et nüüd on tulnud aeg ennast pisut liigutada. Linna
andmine peavad olema tasakaalus. Kõik, millega ma tegelen,
trenni käia oli ja on praegugi väga kulukas. Õnneks loodi
annab mulle energiat ja jõudu juurde, ka töö, mitte ei võta
Roiu päevakeskus, kus oli piisavalt ruumi kuni kümnele
ainult ära. Mu oma tütred on kahtlemata mu suurimad
naisele. Tol ajal oli see meil pigem võimlemine muusika
rõõmu- ja energiaallikad. Nad on siiani koolis edukad olnud,
saatel. Huvilisi oli piisavalt, naisi käis isegi Unikülast. Siis
loodan, et nõnda ka jätkub. Olen alati arvanud, et linnakool
asi soikus, ärkas vahepeal, kuid stabiilsust ei olnud.
ei pruugi olla nö imetegija. Kes tahab õppida, saab seda teha
Kahel viimasel aastal on välja kujunenud rühm tublisid naisi,
ka väikeses koolis.
kes hoolega kohal käivad. Eelmisel hooajal tegime trenni
Unistusi on palju, mõni reaalne, mõni mitte...
juba kaks korda nädalas ja ega me sel aastal kehvemad ole.
Julgustan kõiki naisi aeroobikasse tulema! Nii mõnigi on
Õpetajana ja lapsevanemana loodan, et Sillaotsa kool jääb
kahelnud: olen liiga paks, olen liiga aeglane, ma niikuinii ei
kestma, hoolimata laste nappusest, ja kord kujuneb ka meile
jaksa sammu pidada... Kõiki harjutusi on võimalik teha omas
taas püsiv õpetajaskond.
tempos, nii nagu parajasti jõudu on. Samas, aeroobikatunni
Igaühe südamesopis on mõni salaunistus, mille täitumist
viimane osa on rahulik lihaste venitus, mis kulub ära igas eas
ootad ja loodad. Eks mulgi ole selliseid unistusi, need
naisele. Julgen öelda, et minu seljale on just aeroobika väga
muudavad halli argipäeva kirkamaks.
hästi mõjunud. Kindlasti on suur osa iganädalasel
võimlemisel ka selles, et eelmisel talvel polnud ma kordagi
Ilona Vaagen
haige ning nohu läks kähku üle. Naised on öelnud, et
kultuuri- ja spordinõunik
aeroobikas käimine kujuneb heaks harjumuseks, et kui
mingil põhjusel jääb tund vahele, on nagu midagi puudu.

Midagi uut ja üht-teist traditsioonilist Sillaotsa kooli huvitegevuses
Uue õppeaasta alates sai hoo sisse ka huvitegevus Sillaotsa
Põhikoolis. Jätkuvad traditsioonilised üritused, mis
eelmistelgi aastatel populaarsust kogunud. Värskust toob I
veernadi ürituste kavva peatselt saabuv kooli 240. sünnipäev
– paljud üritused kannavad just selle tähtpäeva pitserit. Nii
näiteks valmib kõiki klasse hõlmav PowerPoint slaidishow,
kus iga klass fotode ja sõnade abil tutvustab end, toob esile
just nende klassi eripära. Slaidishow tuleb ettekandele kooli
sünnipäevapidustustel. Ka on igal õpilasel võimalus
joonistada kooli sünnipäevaks kooli logo ja näidata, millisena
tema meie kooli näeb ja väärtustab. Kooli aastapäevaks
valmib laul, seetõttu on välja kuulutatud konkurss laulu
sõnade kirjutamiseks. Viisi teeb sõnadele muusikaõpetaja
Kadri Pihlar.
Tööd alustasid jällegi ka huviringid, mõned neist uued,
mõned juba eelmistel aastatel tegutsenud ja häid tulemusi
näidanud. Nii jätkab selgi aastal Annika Tõnuristi juhendatav
tantsuring, mis on jaotatud kaheks vanuserühmaks: 3.-5.
klassi ning 8.-9. klassi tüdrukud. Uudsena on eraldi
tantsuring 1. ja 2. klassi õpilastele, mida juhendab
klassiõpetaja Kaie Käär. Samale sihtgrupile sama juhendaja
eestvedamisel on mõeldud ka spordiring. Lisaks tegutseb
spordiring 1.-6. klassi õpilastele kehalise kasvatuse õpetaja

Kaja Tamme juhendamisel. Sel õppeaastal jätkavad
tegutsemist ka mudilaskoor (1.-4. klass), lastekoor (5.-9.
klass) ja plokkflöödiring (1.-5. klass) muusikaõpetaja Kadri
Pihlari juhendamisel. Jätkavad kunstiringid kahele
vanuseastmele (1.-4. klass ja 8.-9. klass) kunstiõpetaja ja
maalikunstniku Maris Palgi juhendamisel. Õpetaja Taivo
Kirmi juhendamisel saavad 1.-9.klassi õpilased taas õppida
meisterdamist ning 8.-9.klassi õpilased tutvuda kodukandi
ajalooga. Et pakkuda keskmisele ja vanemale kooliastmele
ning eelkõige just poistele tunnivälist tegevust, alustati sel
aastal karatetreeningutega, kuhu on oodatud kõik 4.-9. klassi
õpilased. Treeninguid juhendab allakirjutanu, kel staaži
karate võistlussportlasena 16 aastat ning Eesti
Olümpiakomitee poolt omistatud karatetreeneri III taseme
kvalifikatsioon.
Ringide töö organiseerimisel püüab kool pakkuda
mitmekesist tegevust nii poistele kui tüdrukutele erinevas
vanuseastmes.
Kerttu Rahe
Sillaotsa Põhikooli huvijuht

Eelkooli!
Sillaotsa Põhikooli traditsiooniline eelkool alustab taas.
Esimene kokkusaamine toimub laupäeval, 14. oktoobril kell
10.00 koolimajas.
Oodatud on kõik lapsed, kes alustavad 2007. a sügisel
kooliteed.
Eelkooli eesmärk ei ole last lugema või kirjutama õpetada,
pigem saame üksteisega tuttavaks. Mängime ja tantsime,
laulame ja joonistame, natuke ikka loeme-kirjutame ka.

Tulge tutvuma! Meil on kaunis kooliümbrus, värskelt
renoveeritud koolimaja, uus ning avar spordisaal, ilusad
lapsesõbralikud klassid ja raamatukogu. Meil on koos tore
olla!
Annika Tõnurist
klassiõpetaja
(tel 53543251)

Teataja
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Rahvusvaheline Comenius projekt Sillaotsa Põhikoolis
Comenius on osa Euroopa Liidu 1995. aastal käivitatud
haridusalasest tegevusprogrammist Socrates. Comeniuse
tegevusvaldkond on kooliharidus ja programmi tegevused
lähtuvad neljast põhieesmärgist: parandada hariduse
kvaliteeti, tugevdada selle Euroopa dimensiooni, toetada
võõrkeelte õppimist ja edendada kultuuridevahelist
teadlikkust.
Käesoleval õppeaastal käivitatakse Comenius projekt ka
Sillaotsa Põhikoolis ning meie partnerkoolides Itaalias ja
Poolas. Algselt soovisid meie projektis osaleda ka Rumeenia
ja Slovakkia koolid, kuid projekt ei saanud nende riikide
poolset finantseeringut. Järgmisel õppeaastal on siiski
võimalik kaasata meie projekti ka teiste riikide koole ning
avardada seeläbi meie õpilaste ja õpetajate suhtlusvõimalusi.
Meie projekti „Olles noored Euroopa kodanikud läbi
erinevuste ja sarnasuste” peamine eesmärk on võimaldada
väikeste koolide õpilastel erinevatest Euroopa riikidest saada
paremat arusaamist erinevate riikide kultuurilistest
sarnasustest ja erinevustest. Projektis osalemine võimaldab
nii õpilastel kui õpetajatel arendada keeleoskusi, luua suhteid
partnerkoolide õpilaste ja õpetajatega, osaleda erinevatel
projektiüritustel, tutvustada oma kodukohta ja riiki ning

õppida tundma partnerriike. Projekti käigus valmistatakse
rohkelt oma maad ja kultuuri tutvustavaid materjale (näiteks
PowerPoint presentatsioonid oma koolist, käsitööesemed,
videofilmid jne), mida vahetatakse kõikide partnerite vahel
ning iga projektiaasta lõpul korraldatakse näitus kogutud
materjalidest.
Elavdamaks veelgi rahvusvahelist suhtlust, toimuvad kaks
korda aasta projektikohtumised erinevates riikides. Esimene
kohtumine leiab aset novembris meie koolis, kevadine
kohtumine toimub Poolas, tuleval õpeaastal on järg Itaalia
käes. Eestis toimuval projektikohtumisel on võimalus kaasa
lüüa kõigil huvilistel, õpilased, kel soov ja võimalused,
saavad oma kodudes majutada ka Poola ja Itaalia õpilasi.
Välisriiki projektikohtumisele on lubatud kaasa võtta vaid
piiratud arv õpilasi, seetõttu on eelistatud projektis aktiivselt
kaasa löövad lapsed.
Usun, et käesolev projekt pakub meeldivat vaheldust õpilaste
igapäevatööle – õppimisele, avardab nende silmaringi ning
annab võimaluse rahvusvaheliseks suhtluseks.
Kerttu Rahe
Sillaotsa Põhikooli huvijuht

Tartu Ärinõuandla pakub abi ettevõtlusega alustamisel
Teeme igapäevaselt erinevaid otsuseid, mis mõjutavad meie
elu ja käekäiku. Soov alustada ettevõtlusega on väga julge ja
suurt väljakutset pakkuv otsus. Ettevõtjana tegutsemine
võimaldab mitmekülgsemalt rakendada oma oskusi ja
teadmisi erinevates valdkondades. Sellised muutused
isiklikus elus sõltuvad aga sellest, kuivõrd oleme avatud
uuendustele ja huvitavatele mõtetele. Tartu Ärinõuandla
soovib Teile soovide realiseerimisel abiks olla!
Pakume konsultatsiooniteenust juba alates 1993.a.
Maakondliku arendusorganisatsioonina pakume erinevaid
teenuseid erinevatele sihtgruppidele. Lisaks konsultatsioonile
korraldame koolitusi ning osaleme aktiivselt ettevõtlusalaste
erinevate
arendusprojektide
käivitamiseja
juhtimisprotsessides.
Toetame hüva nõuga
Meie peamiseks tegevuseks on kujunenud alustavate
ettevõtjate toetamine. Kui on olemas äriidee, piisavalt
motivatsiooni ja usku oma oskustesse, kuid teadmisi
ettevõtluse kohta napib, on õige koht pöörduda Tartu
Ärinõuandlasse. Koos meie konsultantidega on võimalik
hinnata äriideed ja selle ‚vettpidavust’, saada nõuannet
äriplaani koostamiseks, saada esmast infomatsiooni
raamatupidamise ja maksude ning ettevõtte asutamise kohta
jpm.
Sageli on meie käest küsitud äriideed. Seda meie ei paku,
idee peab ikka endal olema. Kuid tihti tuleb ette ka seda, et
algselt ühe ideega meie poole pöördunud klient saab juurde
uusi mõtteid ning arendab oma äriideed edasi või leiab
hoopis uue suuna, millega alustada.
Suurt huvi tuntakse just starditoetuse vastu, mida pakub
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
2006. aastal on Tartu Ärinõuandla nõustamise abil
starditoetust saanud juba 24 Tartumaa ettevõtet, lisaks oleme
aidanud positiivse tulemini jõuda ka ettevõtetel, kes
tegutsevad teistes maakondades, neid on kokku 5.

Tegutsevatele
ettevõtjatele
pakume
eelkõige
konsultatsiooniteenust
erinevate
toetusprogrammide
rakendamisel nende äri eduks.
Kuhu edasi…
Tartu Ärinõuandla on lisaks uute ettevõtjate abistamisele
võtnud enesele meeldivaks ülesandeks ka ettevõtlustemaatika
igakülgse tutvustamise. Teeme seda selleks, et julgustada
inimesi pöörduma „ettevõtluslainetele” ning rakendada
edukate tegijate teadmisi.
Juba oktoobris käivitub meie eestvõttel Tartu mentorklubi,
kus alustavatel ettevõtjatel on võimalik saada koolitust ja
tuge pikaajalise ettevõtluskogemusega mentoritelt. Kahjuks
on grupp küll juba täis, kuid 2007.a plaanime mentorklubiga
jätkata. Sügisel ilmub ka järjekordne Tartumaa ettevõtluse
edulugude raamat, mis räägib kokku seitsmest edukast
noorest, kes on edukalt käivitanud oma ettevõtte. Lisaks saab
lugeda aadressil www.eas.ee/stardipaevik Stardipäeviku
vormis lugu ühe noore ja aktiivse Tartu noormehe
sammudest oma kohviku rajamisel.
Kuidas meid leida?
Tartu Ärinõuandla asub aadressil Riia 15 b (II korrus).
Arvestama peaks, et eelnevalt on tarvilik oma
konsultatsiooniaeg kinni panna telefoni teel, et konsultantidel
oleks piisavalt aega Teile pühenduda! Elvas teenindame
eelnevalt registreeritud kliente iga kuu esimesel reedel Elva
Linnavalitsuses Kesk 32, ruumis 105 kell 13.00-16.00.
Meie kontaktid on:
Tel: 7 428 402 Kodulehekülg: www.tartu.ee/arinouandla
Põhjalikku infot ettevõtlusega alustamise kohta pakub
infoportaal www.aktiva.ee. Koos meiega rakendad oma head
mõtted tegudes. Kohtumiseni Tartu Ärinõuandlas!
Piret Arusaar
juhataja
Siim Ausmees
konsultant
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Meie valla lehe politiseeritusest
Alustan tänamisest. Aitäh teile kõigile, kes te olete võtnud
vaevaks oma põhitöö kõrvalt koostada ning toimetada
Haaslava valla infolehte. Vallakodanikuna pean end tänu teie
tööle kohaliku elu sündmuste, probleemide ning arengutega
piisavalt kursis olevaks.
Mis mind aga antud artiklit kirjutama ajendas, on meie valla
lehe politiseeritus. Haaslava valla infolehes on reegliks
saanud, et tavapärase info kõrval esitatakse ka poliitiliselt
kallutatud arvamuslugusid. Ja eranditult meie vallas võimul
oleva partei toetuseks ning seisukohtade propageerimiseks.
Arvestades asjaolu, et infolehe väljaandmise kulud kaetakse
valla eelarvest, pean poliitilisi tekste siin lubamatuks. Kuna
tegemist on infolehega, pean koguni küsitavaks, kas
arvamuslood siin on üldse põhjendatud. Päevalehti ning
maakonnalehti, kus oma arvamust ühiskonna probleemide
lahendamiseks esitada, on Eestis piisavalt. Kaheldav, kas
valla lehe eesmärk on sedalaadi funktsiooni täita. Seda enam,
et meie vallalehte avaldaval personalil puudub vastav
ajakirjanduslik kvalifikatsioon, mistõttu tavaajakirjandusele
esitatavatest nõuetest on raske kinni pidada. Seetõttu on ehk
arvamuslugudega valla leht meie jaoks liialt ambitsioonikas
ettevõtmine.
Aktiivsete vallaelanike ning Haaslava valla arengust
huvitatute seisukohtade avaldamiseks võiks olla hoopis
internetifoorum valla koduleheküljel, mida mitmel pool ka
kasutatakse. Praegu pole kahjuks võimalik isegi meie valla
kodulehel tagasisidet anda valla tegemiste kohta, kuna vastav
lehekülg ei tööta.

Lisavõimalusena võiks senisest enam vestlusringe korraldada
ning valla tegemisi elanikega arutada Roiu päevakeskuses
ning raamatukogus. See loob viisi läbi viia ka seminare ning
väitlusõhtuid stiilis „Hea Arnold Rüütel“, mis annaks
võimaluse vältida mõningate isikute südamevalu väljaelamist
valla lehes.
Kui vallavalitsuse seisukoht jääb, et arvamuslood meie lehes
on põhjendatud ning põhjendatud on ka argumenteeritud
poliitiliste seisukohtade avaldamine, tahaks ma näha ka meie
volikogu opositsioonis olevate saadikute mõtete avaldamist
meie lehes. Või pole neil tõesti millestki kirjutada?
Kindlasti tuleks minu hinnangul hoiduda „otse suurest
poliitikast tähtsatelt meestelt“ saadetavate artiklite
avaldamisest. Olgu tegemist meie piirkonnast lähetatud
Riigikogu liikmega või mitte, Haaslava valla elanik ei pea
kinni maksma selliste artiklite toimetamise ning trükkimise
kulusid. Kordan veelkord, selle jaoks on Eestis
ajakirjandusväljaannete valik lai ning igaüks meist võib
meeldiva eksemplari kioskist osta.
Lõpetuseks palun Sind, hea Haaslava valla elanik, anna lehe
toimetusele teada, millist valla lehte soovid edaspidi oma
postkastist leida! Loodan, et leidub aktiivseid inimesi. Autor
tänab käesoleva artikli avaldamise eest ning soovib, et see
jääks viimaseks arvamuslooks meie valla paberkandjal.
Kim Järvpõld
apoliitiline vallaelanik

Toimetuselt: asjatundjad on Eesti meedias viimase aasta jooksul kajastuvat hinnanud mittekallutatuks. Valla infolehe Teataja
toimetuse arvates on see nii ka vallalehega. Vallalehe koostamisel on toimetus püüdnud alati arvestada lehelugejate soovidega
ja nii on just lugejate ettepanekuid arvesse võttes avaldatud valla ettevõtteid ja tublisid noori sportlasi ning kultuuritegijaid
tutvustavaid lugusid. Samuti on vallaelanikud peamiselt meie valimisringkonnast valitutega toimunud kohtumistel avaldanud
valitutele soovi, et nad annaksid vallalehe kaudu informatsiooni oma tegemistest.
Toimetus tänab hr Kim Järvepõldu arvamuste ja ettepanekute esitamiste eest!

Liigu terviseks!
Päikeselisel 16-nda septembri hommikupoolikul toimus
Sillaotsa
Põhikooli
spordisaalis
Kukupai
lasteaia
perespordipäev. Spordihuvilisi jagus igas vanuses. Paljudele
oli see esimeseks korraks viibida ja uudistada uues võimlas.
Peale tutvumist alustasime kerge võimlemisega, millele
järgnesid juba aktiivsemad teatevõistlused, pallimängud ning
meeskonnaülesanded,
lõpetasime
emade-isade
segavõistkondade saalihokiga. Võistluste käigus avastati nii
mõnedki varjatud spordilootused. Aeg möödus rõõmsalt ja
lõpuks olid põsed punased ning higi otsaees.

Selle toreda päevaga loodame alguse panna perede
spordipäevade traditsioonile, kus saab lasteaiaväliselt koos
mõnusalt aega veeta ja end väheke liigutada ning miks mitte
ka vabamas keskkonnas lasteaiaga seonduvat arutada.
Täname osalenud lapsi ja nende vanemaid, vanavanemaid
ning järgmiste sportlike kohtumisteni ka nendega, kes sel
korral osaleda ei saanud.
Elis Lilo
Kukupai liikumisõpetaja

Taas kutsuvad Vooremäe rajad
7.oktoobril kell 12.00 on kõik orienteerumishuvilised ja
muidu loodusenautlejad oodatud Vooremäele. Toimub
orienteerumise perepäev. Ja nagu alati, on eraldi arvestus
tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste ning perede osas.
Parimatele auhinnad ja võidukale perekonnale Aura Keskuse
veepargi perepilet.
Vooremäe radadele on oodatud ka kepikõndijad, et nautida
kena loodust ja loodetavasti sõbralikku sügisilma.

Samuti on sel perepäeval võimalik mängida täpsus- ja
osavusmänge ning kosutada end maitsva supiga.
Käigus on vallabuss. Bussiajad: 10.55 Aardlapalu, 11.00
Aardla, 11.03 Lange, 11.05 Reola rtj, 11.10 Ignase, 11.15
Aadami, 11.20 Uniküla, 11.25 Kulpna, 11.30 Kriimani,
11.35 Sillaotsa, 11.40 Vooremäe
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Õnnitleme oktoobrikuus sündinuid
1 Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits
3 Eduard Sahk
4 Elsa Meinhard
5 Vello Soome
Helga Zirk
Vaike Riibak
Mati Meos
8 Vaike-Vilhelmine Randoja
9 Maria Gubar
11 Maria Petrova
12 Esta Kõiv
14 Tõnu Tahti
15 Ilse Potter
Tamara Kobjaševa
16 Endel Undrits
Väino Kerge
Ano-Õie Tilga
Uuno Ellen
18 Aino Kiin
20 Aleksandra Vahva
Ants Raudoja
Leida Raudoja
Veera Saaremets
Harri Vessmann

1929
1936
1937
1932
1931
1926
1927
1942
1946
1929
1924
1935
1938
1946
1927
1938
1933
1935
1942
1945
1914
1921
1935
1937
1943
1946

21 Aavo Oidsalu
22 Laine Nahksepp
23 Ellen Kägo-Saunasoo
Juhan Malleus
26 Aino Laja
Malle Tennosaar
28 Elmar Kopli
29 Aino-Maria Sõrmus
30 Pelageja Saks
Aime Rulli
31 Arkadi Raud

Roiu
Ignase
Kurepalu
Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Roiu
Lange
Tõõraste
Ignase
Päkste
Kriimani
Koke
Aardlapalu
Roiu
Kurepalu
Kriimani
Roiu
Kurepalu
Haaslava
Kriimani
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Tõõraste

1938
1941
1941
1941
1936
1945
1929
1929
1930
1942
1939

Alaküla
Alaküla
Päkste
Kitseküla
Ignase
Roiu
Tõõraste
Päkste
Kõivuküla
Lange
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Laura-Inessa Tamm
12.09.2006
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
07.10.06
20.10.06
22.10.06
28.10.06

Orienteerumise perepäev Vooremäel
Tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Esineb Erich Krieger
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng” sügispidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli 240. aastapäev

Kell 12.00
Kell 21.00
Kell 12.00

Seltsitegevusest Haaslava vallas
Sügise tulekuga algab uus hooaeg ka erinevates huviringides. Tegevust jätkub nii Roiu päevakeskuses, Priiuse seltsimajas kui
Sillaotsa spordihoones. Ning muidugi ootavad tervisesportlasi matka- ning looduserajad.
Roiu päevakeskuses toimuvad järgmised tegevused:
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Beebikool 17.00-18.00 Avatud noortekeskus
Avatud noortekeskus
Aeroobikatrenn 19.0020.00

Avatud noortekeskus

Priiuse seltsimaja:
Esmaspäev
Teisipäev
Kurepalu
Segakoor
rahvateater
Priius
18.00-20-00
19.00-21.00

Aeroobikatrenn 19.0020.00

Kolmapäev
Priiuse külakapell
19.00-21.00

Neljapäev

Neljapäev
Vestlusring ja erinevad
tegevused 10.00-11.00
Avatud noortekeskus

Reede
Avatud noortekeskus
Avatud noortekeskus

Reede
Tantsuõhtud, diskod ja muud
kultuuriüritused vallarahvale

Sillaotsa spordihoones on vallarahval võimalus osaleda järgmistes trennides:
Esmaspäev
Neljapäev
Laupäev
Korvpall 18.00-19.30
Võimalik korraldada
pereüritusi. Aeg kokkuleppel.
Võrkpall 19.30-21.00
Võrkpall 19.30-21.00

Pühapäev
Korvpall 17.00-19.00
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Informatsioon
• Sillaotsa Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 2. oktoobril kell 18:15 koolimajas.
• Haaslava Vallavalitsuse ja AS K&H koostööna on valminud Haaslava valla üldplaneeringu esimene eskiislahenduse
variant. Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda seletuskirja ja kaardimaterjalidega Haaslava vallamajas.
• Segakoor Priius selle hooaja esimene proov 2.oktoobril kell 19.00 Priiuse seltsimajas. Oodatud praegused ja uued lauljad.
• Sel sügishooajal on teatrihuvilistel vallakodanikel võimalus külastada kaht suurepärast etendust teatris „Vanemuine”. Need
on operett „Nahkhiir” 11.novembril ja „Mesimees” 3.detsembril. Mõlema etenduse algusaeg on 19.00 ja pilet maksab 120
krooni, õpilastele ja pensionäridele kehtib soodustus. Kuna sõit teatrisse toimub valla bussiga, siis on kohtade arv piiratud.
Hiljemalt 16.oktoobriks palun soovijatel tuua piletiraha vallamajja Maire Mangluse kätte. Info telefonidel 7490 130 või
52 82 002 Toredaid teatrielamusi!

20. oktoober kell 21:00
Seltsimajas Priius
Tantsuõhtul esineb

ERICH KRIEGER
Pilet 60 krooni
Avatud kohvik

Politseiteated
 21.08.06 a tabati Peeter, kes juhtis sõiduautot
alkoholijoobes. Kuna juhil oli kehtiv karistus samalaadse teo
eest, alustati Peetri suhtes kriminaalmenetlust.
 27.08.06 a avastati Roiu alevis noormees, kes oli
tarvitanud kanepit. Politseiprefektuuri poolt alustati
väärteomenetlust.
 30.08.06 a kella 19.30 ajal toimus üliraske liiklusõnnetus
Haaslava külas, kus põrkasid kokku kaks sõiduautot, Opel ja
Ford. Kokkupõrke tagajärjel hukkusid kohapeal sõidukite
juhid, Opelis olnud laps pääses vigastustega.
 04.09.06 a teatati, et Sillaotsalt Uniküla poole on kraavis
sõiduauto. Omanik oli andnud sõiduki kasutada oma
tuttavale, kes sõitis autoga teelt välja. Omanik kutsus treileri,
mis toimetas sõiduki omanikule koju.
 08.09.06 a teatati majarahu rikkumisest Roiul Oja tn maja
korteris. Korteris pidutsenud kahele alaealisele, kes olid
tarvitanud alkoholi, alustati väärteomenetlust.
 10.09.06 a õhtul teatati, et Kurepalu külas on teelt välja
sõitnud sõiduauto AUDI, milles on joobes seltskond. Politsei
kohale saabudes oli seltskond koos sõidukiga lahkunud.
 11.09.06 a teatati peretülist Haaslava külas. Patrulli
saabudes oli vägivallatseja lahkunud.
 12.09.06 a öösel on Sillaotsal lõhutud sõiduauto esituli ja
iluvõre.
 Ööl vastu 24.09.06 a rikuti Roiu elanike rahu Roiu
kaupluse juures oleval palliplatsid valju muusika
mängimisega autodest ja lärmamisega.

 24.09.06 a hommikul avastasid paljud Roiu alevi
autoomanikud, et nende sõidukite paakidest on varastatud
bensiini. Süüdlaste väljaselgitamiseks on alustatud
politseiprefektuuri poolt kriminaalmenetlust.
 Politseiprefektuuri autojälitusgrupp on teinud kindlaks
grupi isikud, kes on toime pannud vargusi autodest.
Ülekuulamisel on nad üles tunnistanud, et 2006 a suvel
murdsid nad sisse veoautodesse, mis olid pargitud Roiu
alevis E-Truk`i ja Roiu kaupluse juurde. Kannatanutel palub
autojälitusgrupp ühendust võtta telefonil 730 8628 uurija Ebe
Vassiljevaga.
 Ees on aasta kõige pimedam aeg. Seetõttu vajab kindlasti
meeldetuletamist, et liikleja ohutus ei ole tagatud, kui teised
liiklejad teda ei näe. Liikluseeskiri kohustab jalakäijat halva
nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustamata
teel liikudes kasutama helkurit või süüdatud laternat. Seda
nõuet tasub järgida, kuna vastasel juhul olete ohustatud just
teie kui vähemkaitstud liikleja. Lastevanematele panen
südamele, et nad muretseksid helkurid ka oma lastele ja
kindlasti kontrolliksid nende kasutamist. Ohutut liiklemist
kõigile!

Mälestame lahkunut
Ivan Mihhailov
28.02.1937- 16.09.2006
Koke
Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

