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Ohtude ennetamisest sügis-talvises liikluses!

Sügise saabudes halveneb teedel ja tänavatel nähtavus pimedat aega tuleb järjest juurde ja päevavalgust jääb
vähemaks ning teed muutuvad vihma, lume ja puudelt
langevate lehtede tõttu libedaks. Sellele aitavad kaasa ka
saabuvad öökülmad. Kõik see teeb liiklemise keerulisemaks,
kuna kaasliikleja manöövreid ja ootamatuid liigutusi on
raskem õigel ajal märgata ning neile reageerida. Siinkohal
väikesed näpunäited ja meeldetuletused eelseisvaks sügistalveks.
- 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
lisaks 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 jalgrattal vändata 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 liikumisel arvestama, et pimedas on ta
halvemini nähtav. 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,
HarrasTiisler
vanemkonstaabel
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Eesti Politsei 88. aastapäeva puhul peeti meeles tublimaid politseitöötajaid
Neljapäeval, 9. novembril tänas Lõuna prefekt Aivar Otsalt
pidulikul
aktusel
politseipäeva
puhul
tublimaid
politseitöötajaid. Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärke
ning tänukirju anti ka koostööpartneritele ning aktiivsetele
inimesele, kes on politseile abiks olnud.
Lõuna prefektuuri prefekt Aivar Otsalt andis aktusel
tänukirja aktiivsetele inimestele, kes on politseile abiks
olnud. Tänukirja said Jane Suits, kes teatas politseile
ohtlikust relvaomanikust ning Sulev Heinaru, kes aktiivselt
oli politseil abiks metsa kadunud inimese otsinguil. Falcki
turvamehi Aivar Pokki ja Aavo Vahurit tänas prefekt ohtlike
kurjategijate tabamisel üles näidatud abi eest. Tänukirja said
ka Veiko Vessmann ja Aleksander Smirnov kütusevaraste
kinni pidamise eest ning Kaarel Kalmet aktiivsuse eest
kuritegude ennetamisel.
Parimaid koostööpartnereid tänas prefekt Aivar Otsalt Lõuna
Politseiprefektuuri teenetemärkidega. Teenetemärgi said
Valga maavanem Georg Trašanov, Põlva maavanem Urmas
Klaas, Viljandi maavanem Kalle Küttis, AS Ilves-Extra juht
Arvo Kivikas ning AS A le Coq Tartu Õlletehase juht Tarmo
Noop.
Politsei II klassi teeneteristi said kauaaegse laitmatu
teenistuse eest ja teenistuskohustuste silmapaistvalt hea
täitmise eest kaks politseinikku ning politsei teeneteristi III
klassi ristiga autasustati kuut töötajat.
Prefekt Aivar Otsalt andis esmakordselt 22 tublimale Lõuna
prefektuuri politseinikule teenistuskohustuste silmapaistvalt
hea täitmise eest üle Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärgi.
Teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest andis
prefekt Aivar Otsalt tänukirja mitmetele Lõuna prefektuuri
töötajatele, sealhulgas said tänukirja ka Emajõe
konstaablipiirkonna vanemkonstaabel Argo Lääts ja Tähtvere
valla vanemkonstaabel Mait Siimson.

Harras Tiisler

Pidulikul aktusel andsid ka Tartu maavanem Esta Tamm ja
Tartu linnapea Laine Jänes üle tänukirjad tublidele
vallakonstaablitele. Tartu maavanemalt said tänukirja Mäksa
konstaablipiirkonna konstaabel Kristjan Parveots, Peipsi
konstaablipiirkonna konstaabel Kadri Ala ja Ülenurme
konstaablipiirkonna vanemkonstaabel Harras Tiisler, kes on
silma paistnud erilise initsiatiivikuse ja aktiivsusega oma
tööülesannete täitmisel.
Liina Pissarev
pressiesindaja

Volikogu üheteistkümnes istung 27. oktoobril 2006. aastal
Volikogu otsustas:
• Arteesia ja Anikva maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamise
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
Alakülas, Vana-Tigete kinnistu jagamisel;
Päkste külas, Pihlapuu kinnistu jagamisel.

Volikogu määras:
• Muudeti osaliselt Haaslava valla arengukava 2004-2012
• Võeti vastu Haaslava valla 2006.aasta lisaeelarve
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]

Tänusõnad pärast ilusat üritust
Kuu on taas märkamatult möödunud. Kooli aastapäev peetud
ning elu sammub igapäevast rada.
Sillaotsa kooli 240-ndat aastapäeva on jäänud meenutama
vahva videosalvestus ja fotod toimunust ning osavõtjate head
mälestused-meenutused. Oli tore üritus, mis möödus
märkimisväärsete apsudeta. Osavõtjaid jagus arvukalt,
meeldiv oli kohtuda sõprusvalla esindajatega Soomest. Meie
väike maakool säras ja andis endast parima, et kõik
kohaletulnud saaksid lahkuda ilusate muljetega.
Inimese ning tema hinge, mõttemaailma areng ja muutumine
on huvitavad. Õpetajana on kindlasti põnev kohtuda
õpilastega, kes koolis käies polnud täiskasvanud, kelle
ellusuhtumine jäi tegelikust reaalsest elust veidi kaugele.
Parim kool on elu. Elu õpetab ja kujundab nii mõnegi vaate
ja suhtumise aja jooksul ümber. Vestlesin endiste õpilastega
ning rõõm oli kuulda, et tegelikult suurimgi kooliaegne
„väänkael” meenutab põhikooliaastaid hea sõnaga.

Külalisteraamatusse tehtud sissekanded näitavad samuti
rahulolevat ning optimistlikku suhtumist. Head mälestused
ongi need, mis kutsuvad klassi- ja koolikaaslasi ikka ja jälle
kohtuma.
Tänan osavõtjaid, külalisi, korraldajaid-kaasaaitajaid
juubeliürituse õnnestumisele kaasa aitamise eest!
Aitäh sponsoritele:
Haaslava Vallavalitsus, Männiku Piim OÜ, Baltoil AS, Olev
Laur, Lauri Roosiorg, Kõivu Andrese talu, Lepasalu TKM
OÜ, Arujõe OÜ, E-Truck, Lumina Metall OÜ, Natural
House OÜ.
Soovin kõigile tervist ning rõõmsameelsust ning kohtumiseni
järgmisel juubelil!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Katre Kõõra - läbi raskuste tähtede poole
Eredaim mälestus, mis sul seostub Sillaotsa põhikooliga?
Kindlasti on neid mälestusi väga palju,mis meenuvad
Sillaotsa põhikooliga. Ikkagi elu esimene kool ja nii palju
aastaid sai käidud. Kohe mis meelde tuleb, on igasugused
klassiõhtud,
jõulupeod
ja
õpetajatele
käki
keeramised.Meenutada on palju.
Miks otsustasid oma haridust jätkata gümnaasiumis?
Miks just gümnaasiumis, täpselt ei oska öelda. See tundus
olevat kõige loogilisem jätk mu haridusteele. Ja mulle ei
sobinud ka ükski kutsekool, ei leidnud endale sobivat
eriala.Pealegi olin veel nii noor ning ei teadnud täpselt mida
edasi tahan teha.
Miks valisid TKG-i ja miks humanitaarklassi?
Tartu Karlova gümnaasium on alati tundunud teistest
linnakoolidest erinev. Selline armas ja väike. Loomulikult
vaatasin ka riigieksamite tulemusi ja need on meie koolil
väga head, ma ütleks.
Arvan, et humanitaarained on minu jaoks natukene kergemad
kui reaalained. Füüsika ja keemia mulle ei istu.
Kas katsed kooli sissesaamiseks olid sinu jaoks rasked?
Pean tõdema, et olid küll. Isegi, et väga. Pidi seal ikka kaua
nuputama. Kuid tänu mõnedele abistajatele sain sisse.
Teistest koolidest tulijatel on olnud kohanemisraskusi.
Mõned leiavad endale kiiresti uusi sõpru, teised hoiavad
omaette. Kuidas kohanesid sina?
Alguses tundus kõik võõras. Teine koolimaja, teine süsteem
õpetajatel, üldse teised inimesed ümbritsevad sind päevast
päeva. Vahest sai ikka terve vahetund otsitud seda eesti keele
või muusika klassi taga. Hinnetega oli alguses jama. Ei
teadnud mida üks või teine õpetaja täpselt tahab oma töös,
sellest ka väike tagasilöök, muidu oli okei.Sõbradki tekkisid
väga kiiresti. Kuu või kaks läks aega ja siis olid kõik juba
omad.
Kuidas sa õppimisega hakkama saad?
Hetkel saan hakkama. Ei ole mingeid raskusi. Võib-olla kui
vahest on väga vähe õppida ja järsku tuleb kontrolltööde
laviin, siis võtab ohkama. Aga siiamaani olen saanud ise
hakkama, ei ole pidanud abiõpetajaid palkama. (naeran.)
Oled sa rahul oma valikuga, et tulid linna kooli? Milliseid
muutusi see sinu ellu tõi?
Olen väga rahul. See tõi mu ellu uued sõbrad, uued kohad,
käimised. Muutis mind palju iseseisvamaks, sest
gümnaasiumis pead oskama enda eest seista. Vahel võib
mõni õpetaja olla tõsiselt tüütav. Seda naljaga pooleks
muidugi.
Suhtled sa veel ka vanade klassiõdede -ja vendadega?
Niivõrd kuivõrd. Mõnega tihedamalt, mõnega vähem. Eks
see sõltub ikka sellest, kes siin kandis rohkem ringi liigub.
Mõnda pole “sada aastat” näinud.
Jätkub sul vaba aega kooli kõrvalt ka millegi muuga
tegelemiseks?
Jätkub ikka, seebikad jõuan kõik ära vaadata ja trenni teha
ning sõpradega igasugustel üritustel käia.Mingit tempot taga
küll ei ole. Võtan asja rahulikult.
Mida sa pead oma suurimaks saavutuseks hetkel?

Ma olen nii vähe veel elanud. Ega mingeid väga suuri
saavutusi küll ei ole. Ma liigun samm-sammult oma
eesmärkide poole. Kuid olen juba päris kaugele jõudnud, ses
suhtes, et kooli pooleni pole jätnud ega midagi.
Millised on sinu tulevikuplaanid?
Ma arvan, et minu oma võib üsna paljugi teistega sarnaneda.
Igaüks tahab endale suurepärast haridust, tööd ja perekonda.
Need on ka minu tulevikuplaanides.
Kelleks sa tahad saada?
Mõni aeg tagasi oleks ma saanud sellele vastata. Kuid nüüd
ma enam ei tea. Hetkel tuleb gümnaasium ära lõpetada ja siis
edasi vaadata. Sellest on veel vara rääkida.
Sinu parim iseloomuomadus?
Enne sellele küsimusele vastamist, küsisin seda oma
sõbrannalt. Ta vastas, et hästi heatahtlik. Ju siis olengi.
Kuidas sa meelt lahutad?
Tavaliselt käin sõpradega väljas, pidudel, püüan osaleda
igasugustel üritustel ja veeta palju aega oma perekonnaga.
Eks igakord kujuneb omamoodi välja.
Kui tähtis on sulle kodu ja perekond? On sul õdesivendi?
On, üks vend. Perekond on minu jaoks ülimalt tähtis, eelistan
pigem just oma lähedasi, mitte materiaalseid väärtusi. Nii
nagu perekond, nii on mulle ka väga olulised mu sõbrad.
Nendele saan alati toetuda ja küsida nõu.
Mida tahaksid soovitada praegustele Sillaotsa põhikooli
õpilastele?
Õppige ikka hästi, just need, kes tahavad jätkata
gümnaasiumis. Laisklemine on ajaraisk.

Katret küsitles tema koolikaaslane, 12. klassi õpilane
Karmen Stimmer
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Tutvustame Sillaotsa Põhikooli töötajaid
Koolielu ei möödu muusikata. Tänases lehes vastab
kolleegide küsimustele muusikaõpetaja Kadri Pihlar.
Tutvusta ennast.
Lõpetasin Kanepi Keskkooli ja Põlva Lastemuusikakooli,
Tallinna Riikliku Konservatooriumi ja Tartu 16. Keskkooli
(praegune Kivilinna Gümnaasium), pooleli on Sillaotsa
Põhikool ja ARSISe Kellade Kool. Viimased 3 asutust on
ühtlasi ka mulle töökohaks olnud ( Kivilinna Gümnaasium
sealhulgas 14 aastat). Minu sisukamad aastad on olnud
seotud ka 4 kooriga – tudengina laulsin segakooris „Noorus“
ja esimestel Tartu-aastatel ülikooli naiskooris.Vanemuise
Seltsi segakooris ja kammerkooris Camerata Universitatis
olin koormeister. Seega olen ennast muusikasse lootusetult
sisse mässinud.
Õpetaja-amet pole mind kunagi hirmutanud, sest mul on
endal nii toredad õpetajad olnud. Koolipõlves käisime sageli
klassijuhatajal ja teistel õpetajatel külas, konservatooriumis
andis professor Jüri Variste taskuräti, kui dirigeerimise tunnis
mul oma saamatuse pärast nutt peale tuli. Pealegi oli minu
isa õpetaja – põhiaineks kehaline kasvatus.
Kas su pere on musikaalne ja kas te teete midagi
muusikaga seotut koos?
Abikaasa on õppinud geoloogiks. Praegusel ajal ta sellel alal
ei tegutse. Küll aga kaevub ta aeg-ajalt minu
noodilademetesse, et leida sealt mõni kuldaväärt laul, sest
talle meeldib kitarri mängida. Meil ei ole laulude osas päris
sama maitse, aga juhtub sedagi, et me koos musitseerime.
Minu pill on rohkem klaver, mida ma hakkasin mängima 10aastaselt. Meie 5-aastane poeg hiilib tavaliselt pillimängu ajal
arvuti taha, sest siis ei ole ajalimiiti. Tema enda sõnul ei
hakka ta kunagi ühtegi pilli mängima ja läheb ainult
jalgpallikooli, sest lugeda ja arvutada ta juba oskab. Autoga
sõites kuulame ja laulame alati tema ja isa poolt valitud
lugusid.
Milline on sinu poja lemmiklaul?
Neid on mitmeid. Esimene, mille ta ära õppis, oli: „Helmi,
mulle näita vaid mõni moodne samm, kuis poksis käib... „
ansambel „Noorkuu“ esituses. Eelmisel aastal meeldis väga
„Piparkoogivormid tulid kapinurgast välja...“ - selle lauluga
sai ta mitmes kohas jõuluvanalt kingituse. Ka Sillaotsa kooli
laul on tema poolt heaks kiidetud ja hästi selge. Muidu on tal
ikka isaga üks maitse.
Millist muusikat kuulad pühapäeval kodus?
Kuulan seda, mida teised kuulavad. Üksinda kodus olles
kuulan vanamuusikat või teiste rahvaste folkloori. Elamusi
saamas käin klassikalise muusika kontsertidel.
Mida armastad teha vabal ajal?
Vabal ajal meeldiks mulle olla hall hiireke toanurgas.
Tegelikult üritan lakkamatult enda ümber süsteemi luua. Kui
veendun taas kord selle lootusetuses, lähen tervisesporti
harrastama – ujuma, jalgrattaga sõitma või talvel suusatama,
kõndima (ilma keppideta). Näputööd olen oma elus päris
palju teinud. Praegugi koon, sest teleri ees niisama istuda on
tüütu.
Kust ja kuidas leiad energiat lauluviiside loomiseks? Mis
sind inspireerib? Kuidas tekib sinu peas viis mingitele
sõnadele?

Eks ikka vajadusest. Teismelisena elasin oma hingehädasid
välja - salaja omaette kitarri saatel. Kui laps sündis ja veidi
kasvas, siis hakkasin juba kavaluse pärast laulukesi välja
mõtlema, sest kui näiteks püksid ja sokid ise tahavad jalga
minna, siis pole riietumine enam nii suur vaev.
Sillaotsa kooli laulu sõnad kirjutasin siis, kui sain enda kätte
esimesed õpilase kirjutatud laulukonkursi sõnad. Mõtlesin, et
ma pole kehvem. Tore, et nii palju luuletusi lõpuks kogunes.
Mõni kirjamees võiks veidi juhiseid anda hea teksti
kirjutamiseks.
Minu viisikesed on sündinud nii, et panen käed klaveri peale,
mängin mõned akordid ja hakkabki viis peas veerema. Enne
alustamist peab olema suur uudishimu, et mis siis nüüd
tuleb? Kui hästi läheb, siis tulebki laul, kui ei, siis loobun.
Väga sarnane tunne sellega, kui vaatad, kuidas äsja kõndima
õppinud laps asub oma toimetusi tegema – lased lapsel
minna, aga ise oled valvel, et ta valele poole ei pööraks. Mul
on suur aukartus tõelise heliloomingu ees, sestap ei pea ma
oma katsetusi eriliseks saavutuseks. 10 aastat tagasi poleks
ma ehk söandanudki oma mõttekesi sel moel avalikustada.
Mida vanemaks inimene saab, seda lihtsamaks elu muutub.
Milline õpetaja sa oled? Kuidas innustad lapsi laulma?
Ma ei ole maailmaparandaja. Mulle meeldiks, kui inimesed
oskaksid olla õnnelikud. Muusikaga tegelemine aitab sellele
kindlasti kaasa. Sellepärast ei pane ma pahaks, kui noored
käivad ringi, klapid peas ja põues midagi tümpsub. Nad
peavad ainult teadma, et aju koosneb 2 poolkerast, mis
mõlemad „nõuavad toitu“. Minu jaoks on olemas suures
plaanis 2 liiki muusikat – üks, mis puhastab vaimu ja annab
ruumi uutele loovatele mõtetele ning teine, mis aitab välja
elada kehalisi pingeid, s.o. tantsumuusika ja igasugune
massiivse kõlaga muusika. Kõike peaks kuulama mõõdukalt,
kui soovid olla tavaline tasakaalukas inimene.
Laulmise puhul innustab esialgu kindlasti see, kui ema-isa
kontserdil kõvasti plaksutavad. Tunnis üheskoos lauldes saab
jällegi mitmesuguseid emotsioone läbi elada. Ma väga
loodan, et lapsed mõistavad minu nõudlikkust. Puhas ja hea
kõlaga laul on kõige suurem innustus. Seega oleks õige
vastus küsimuse teisele poolele: annan lootust.
Missugune omadus peaks olema igal õpetajal?
Õpetaja nagu iga teinegi inimene peab olema ennekõike
iseenda sõber. Arenenud naljasoon ei teeks paha. Veel peaks
ta olema laia silmaringiga, valdama pisut inimestega
manipuleerimise kunsti ja suures mahus andestamise kunsti.
Mis sind motiveerib Sillaotsa koolis?
Sillaotsa on väga muusikalise kõlaga nimi. Kuna ma sattusin
siia tööle poolkogemata, siis võiks öelda nagu ühes laulus:
„Is it written in the stars.“ Siin on palju vaba energiat.
Suudaks seda vaid rakendada....
Piisavalt palju on
musikaalseid lapsi. See on suur rõõm, kui õpilased on
suutelised iseseisvalt pilli harjutama või kui aidatakse
üksteisel õiget viisi üles leida. Kahju, kui need anded jääksid
arendamata.
Siin on ettevõtlik juhtkond, muhedad staažikad õpetajad ja
vahvad noorekesed, korraldatakse imetlusväärselt palju
üritusi ja jagatakse uskumatult palju auhindu ...
Soovime õpetaja Kadrile palju jõudu ja rõõmu meie
õpetajaks olemisel!
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Tähelepanu, noored ja kõik nooruslikud spordisõbrad!
See, et suvi on juba möödas ja väljas on külm ning pime, ei
sega võrkpalli mängimist. ANK projekti raames toimunud
traditsiooniline suvine võrkpallimatš Ignasel oli tore ja
rahvarohke üritus. Nüüd, kui Haaslaval on uus, soe ja avar
spordihoone, saab võrkpalli mängida ka sügis-talvisel ajal.
Pane võistkond kokku ja tule reedel, 08.12.06 kell 17.00
Sillaotsa spordihoonesse. Kell 17 on võimalik veel viimaseid
soovitusi saada Tartu Pere Leib mängija Rait Rikbergi käest.
Kell 17.30 on aeg registreerida. Samuti saab riided
sportlikumaks vahetada ja vahetusjalanõud on võistkond
kindlasti kohustuslikud nii võistlejatel kui ka pealtvaatajatel.
Peakohtunikuks on seegi kord Tartu Pere Leib mängija Rait
Rikberg. Lisaks on võimalik kohaletulnutel oma silmaga
näha lühikest näidismängu ehk siis seda, kuidas mängivad
professionaalid.

Nagu suviselgi võrkpallimatšil, on ka seekord kohal Halley
klubi koosseis, eesotsas paljudele tuttav diskor ja noortejuht
Ervin Hurt. Üritusele on vürtsi lisamas nende poolt ka
ÜLLATUS. Mis või kes see on, jääb esialgu suureks
saladuseks. Tasub kindlasti kohale tulla, et sellest osa saada!
Õhtu jätkub diskoga, professionaalse diskori eestvedamisel.
Lisaks võrkpallile on ANK projektil teile pakkuda ka midagi
muud. Kuna õhtud on juba meeletult pikad ja pimedad, kino
Ekraan asub kaugel ning Roiu bussijaamas on jahe istuda,
siis kutsun kõiki filmisõpru Roiu Päevakeskusesse filmi
vaatama. Filmiõhtu kuulutused panen aegsasti välja ning
teen ettepaneku saata mulle mail – maivs@hotmail.com, kui
soovite personaalselt informatsiooni toimuvast filmiõhtust.
Peatse kohtumiseni,
Maive Otsa
ANK projekti eestvedaja

Taidlejate tänuõhtu Priiuse seltsimajas
18. novembril oli Priiuse seltsimajas kadripäeva pidu –
taidlejate kontsert ja sellele järgneva tantsuga ansambli
saatel. Kirjutan siinkohal oma muljetest, mis tekkisid peol
olles.
Minu jaoks oli see üks igati tore pidu. Lihtsalt ja nägusalt
kaetud lauad, kus üht-teist näksimiseks pandud, baariletil
kohv, tee, morss. Igaüks võis maitsta, mida soovis ning
teenindada end ja naabrit.
Samal ajal käis kontsert. Esinesid lapsed, Ivan Dubolazov,
Priiuse külakapell, kammerkoor „Kratt”, Kuuste naiskoor,
Priiuse segakoor ja muidugi Haaslava meeskoor. Esinemise
järjekorra numbrid olid peidetud täispuhutud õhupallidesse,
kust need välja pigistati-sõtkuti.
Laulukollektiive kuulates-vaadates võib ikka kindlalt öelda
küll, et palju annab juurde lauljate näoilme, hoiak, miimika.
Selles suhtes meeldis mulle kammerkoor „Kratt”.
Meeskoorilt oleks oodanud neid imeilusaid popurriisid, mida

võiks ikka ja jälle kuulata. Aga see on minu arvamus, võibolla oli paljude soov ikka hoopis teine.
Meeldis väga külakapelli uuendatud-täiustatud koosseisuga
esinemise. Eriti nende esitatud „Viimne mohikaanlane”,
mida oli pisut miksitud, huvitavamaks muudetud. Väga
õnnestunud esitus, basskitarri mäng oli tasemel!
Ja oh üllatust, siis toodi vallavanema ja Ilona vahel saali suur
pühendusega tort taidlejatele ja külalistele. Tordi autoriks oli
muidugi Külli Dubolazov, meiekandi suurepärane kondiiter.
Peo lõpus loetles Ilona veel üles inimesi, kes abistasid peo
ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Ja siis algas tants kahemehe ansambli „Valik” saatel.
Mängiti rahvalikke meeldivaid lugusid.
Aitäh korraldajatele meeldiva peo eest!
Helle Vassila
peo külaline

Õpilaste tunnustamine
Avaldan kiitust hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest
1. õppeveerandil 2006/2007. õppeaastal järgmistele õpilastele:
5. klass
3. klass
1. klass
Marta Köbas
Merit-Karmel Annamaa
Jaan Grosberg
Henrik Lepson
Johanna Karp
Karl-Ander Mei *
Gertrud Pleksner
Andris Lillemäe
Joosep Pleksner *
Roland Reinvald *
Karl-Cardo Mere
2. klass
Karola Siimsalu
Kätrin Metsla *
Janette-Kristi Härm
Diana Michelson
Mihkel Lepson
6. klass
Lauri Kiissel
Joanna Saar
Garlos Lukas
Anette Traks
Moonika Pungar
7. klass
Merlin Grosberg
Lotte Suislepp *
4. klass
Kristin Klaus
Tõnis-Ingvar Mals
Taavi Traks
Marje Vaht
Andre-Loit Valli *

8. klass
Martin Grosberg
Taavi Mals
Denis Pappel
Triin Tõnurist*
9. klass
Liis Järvemäe
* hinded väga head

Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Isadepäeva kontsert
17. novembril tähistasime Priiuse seltsimajas isadepäeva.
Selleks viisime läbi õpilaskontserdi. Esinesime laulude,
luuletuste, tantsude ja muusikapaladega. Eeskava oli läbi
põimitud lõbusate isateemaliste anekdootidega. Väga kaunilt
kõlasid õpilaste omaloomingulised luuletused enda isadest ja
vanaisadest. Kontsert andis meeldiva elamuse meie hallis
sügiskuus.
Seltsimaja fuajees pakkusid silamailu laste joonistused ja
käsitööd, mis olid seintele näituseks seatud. Näituse ees

sädistasid õpilased, kes püüdsid üksteise võidu oma emadeleisadele näidata enda valmistatud töid.
Nukker on aga tõdeda, et publiku hulgas oli loodetust vähem
isasid.
Suur aitäh kõigile neile, kes meid vaatama ja kuulama olid
tulnud! Ja loodame järgmisel isadele pühendatud üritusel
rohkemaarvuliselt kohtuda.
Kaie Käär
Sillaotsa Põhikooli 2. kl õpetaja

Luuletused isast
Minu isa
Minu isa nimi Tiit
ning ta hästi peab viit.
Ta meelsasti remonti teeb
ja puhkehetkel uneleb.
Ta telekast jalgpalli vaatab
ja vihastab, kui Eesti kaotab.
Tal isugi on väga hea,
kuid lemmiksööki ta ei tea.
Kätrin Metsla
3.klass
Minu isa
Minu isa virk ja kraps,
tubli nagu väike laps.
Vahtralehti korjab ta
alati koos minuga.
Isa teeb mul maju häid,
vahel näitab mulle neid.
Vahel käime mõnes poes,
vaatame, mis on meil moes.
Koos me käime kinos ka,
filmi põnevat näeme seal.
Olen oma isa laps,
selles oli kindel paps.
Karl-Cardo Mere
3.klass
Minu isa
Minu isa päris visa,
nüüd ta tegi endal viisa.
Lendas Taani,
tahtis osta lumesaani,
kuid ostis hoopis banaani.
Minu isa on vahel naljakas.
Tema mõtetest ma vahel aru
ei saa
Mis mõtet oli osta banaani,
kui oli vaja lumesaani?
Merit-Karmel Annamaa
3.klass

Minu isa
Minu isa on nii hea,
tal on päris tark pea,
kõik ta kodus ritta seab,
kõike maailmast ta teab,
kõike tegema ta peab.
Ta kastab metsas kannuga
lilli
ja mängib kodus lahedat pilli
ja sööb peenralt magusat tilli
ja talle maitseb terav tšilli,
kuid ta läheb sellest hästi
villi.
Rainer Grosberg,
3.klass
Minu isa
Mu isa nimi Indrek on,
ta lemmikloom on ikka konn.
Tal mustad juuksed, silmad
hallid
ning ta naeratus nii kallis.
Tööd ta rügab terve päev,
sellest saanud tema vaev.
Õhtul koju sammud seab,
naeratuse näeole veab.
Issi meie pere suurim
maiasmokk,
laulust enim meeldib talle
rock.
Kaarte mängida meil lust
filmid naljakad on tehtud
meile just.
Johanna Karp
3.klass
Minu vanaisa
Nii tark ja sügav pilk,
kogemustelt tulenev helk.
Naerulohud ja murekurrud,
armsalt naeratavad vurrud...
Pehmed, soojad, abistavad
käed,
jõulisemad kui Vene väed!

Rasked sammud lume pealmälestused sinust seal.
Läbi õhu mahe sõna,
leidis kaugelt hingekõla...
Nii rahustavalt kostub,
mure hetkega kustub!
Vähe võib ju öelda,
vahest lihtsalt ei söenda...
Tahaks näidata Sulleoled nii eriline mulle.
Triin Tõnurist
8. klass
Isa
Isa on hell ja hea,
minu kõige parem sõber.
Mina olen väike, tema suur.
Isa sülle panen oma pea,
alati, kui olukord on täbar.
Isal on rõõmus ja naerul suu.
Ta mängib minuga peitust
ja uurib, mitu täppi on
lepatriinul.
Koos on meil huvitav olla.
Lotte Suislepp
2. klass
Minu isa
Minu isa on hästi äge,
töötades ta hästi käbe.
Seal paigaldab satelliite,
vanaemal sätib niite.
Pärast tööd tal teler lahti,
multikaid vaatab salamahti.
Kiiresti sõjakanal on ees,
kui mina sama toa sees.
Söögiisu tal kui lehmal,
kui sööb, siis alati ta võhmal.
Kõhn ja väikse habemega,
üldiselt ta päris mega.
Karola Siimsalu
5. klass

Isa
Kui mina olin veel päris
väike,
tegime isaga jalutuskäike.
Isa astus ees, tal pikk oli
samm,
vastu pidas mu ramm.
Nüüd kasvanud olen ma
suuremaks,
me teodki on muutunud
kuumemaks.
Käin koolis, ei lulli ma löö,
mul on nagu isalgi oma töö.
Diana Michelson
3. klass
Minu isa
Minu isa on kallis mulle,
ma arvan, et sinu isa on kallis
sulle.
Ta armastab, hoiab ja
kallistab
ja vahel ka meiega trallitab.
Kuid vahel on ta ka pahane
siis kohe temalt vabandust
tahame.
See pahandus muutub kohe
rõõmuks
ja naljast naerame end
sõõrikuks.
Telekat vaadates nalja kui
palju,
see naer on tõesti väga valju.
Uudiste ajal ta ütleb: ”Ära
kisa!”.
Vot selline on minu isa.
Gertrud Pleksner
5. klass

7

Teataja

Õnnitleme detsembrikuus sündinuid
1 Vladimir Parkuš
Laine Saarekivi
Arnold Sarapuu
2 Peedu Kikkas
3 Arry Hango
5 Virve Musta
Hilja Kukkes
Lya Laumets
Helju Sagar
Ene-Helve Kallavus
7 Vello Lanno
8 Aare Roosaar
10 Hilma Miina
11 Vilma Tegova
13 Zinaida Parkuš
15 Heino Lillo
Katri Romanova
16 Astrid Piim
17 Linda Seliste
18 Lembit Prost

1930
1930
1946
1946
1931
1916
1922
1928
1932
1941
1941
1943
1928
1938
1928
1937
1938
1944
1921
1940

Kitseküla
Ignase
Tõõraste
Roiu
Igevere
Päkste
Aadami
Igevere
Lange
Kriimani
Kriimani
Uniküla
Ignase
Kriimani
Kitseküla
Uniküla
Roiu
Tõõraste
Metsanurga
Haaslava

21 Elle Kiisel
Konstantin Malinen
Tatjana Vannik
24 Leida Edur
Iriina Pihlapuu
Laine Kangron
25 Lilli Albert
Vallas Kiisel
26 Kalju Roose
Hille Hein
Andres Kohu
27 Arnold Raik
29 Ilmar Kuusmann
30 Endla-Emilia Peedoson
Volli Peri
Toomas Etti
31 Milvi Silm

1937
1939
1939
1914
1921
1936
1921
1935
1937
1938
1939
1924
1938
1925
1928
1932
1937

Haaslava
Aardlapalu
Kurepalu
Kurepalu
Kitseküla
Roiu
Roiu
Haaslava
Uniküla
Päkste
Aadami
Roiu
Kurepalu
Uniküla
Ignase
Kurepalu
Haaslava

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
3.12.06
07.12.06
08.12.06
10.12.06
14.12.06
14.12.06
15.12.06
17.12.06
18.12.06
21.12.06
30.12.06

I advendipüha tähistamine Roiu keskväljakul
Kontsert „Jõulusoovid”. Esinevad lasteaed „Kukupai” lapsed Roiu päevakeskuses
ANK raames toimuv võrkpallimatš. Peakohtunik Rait Rikberg. Sillaotsa Spordihoone
Jõululaat ja jõulukontsert Priiuse seltsimajas
Kukupai lasteaia noorema rühma jõulupidu
Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm vestleb teemal „Jõuluaeg” Roiu päevakeskuses
Kukupai lasteaia vanema rühma jõulupidu
Pensionäride ühenduse "Kuldlõng" jõulupidu Priiuse seltsimajas
Valla koduste laste jõulupidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli jõulupidu, disco
Aastalõpupidu vallarahvale ansambliga PS Troika, karaoke. Priiuse seltsimaja

Kell 15:00
Kell 10:00
Kell 17:00
Kell 12:00
Kell 17:00
Kell 10:00
Kell 17:00
Kell 12:00
Kell 18:00
Kell 18:15
Kell 21:00

Korvpallist
Lõppesid Tartumaa sügismängude korvpallivõistlused. 12
osalenud võistkonna seas oli Haaslava vald esindatud kahe
võistkonnaga. Haaslava I võistkond võitis neli mängu ja
kaotas ühe mängu, alla tuli vanduda kõik mängud võitnud
Tartu Terminaalile, seega saavutati kokkuvõttes II koht.
Haaslava II võistkonnal nii hästi ei läinud: võideti üks ja
kaotati neli mängu, kokkuvõttes seega 11. koht. Tahapoole
jäi vaid Vara vald.
Sillaotsa kooli 240 a juubeli raames toimus korvpalliturniir
vilistlaste võistkondade vahel. Osales kolm võistkonda.
Parim oli Vilistlaste I võistkond, kes võitis mõlemad

mängud. Võistkonnas mängisid: Janek Küün, Raino Nurme,
Eigar Juht, Ülo Kruus, Andrus Perting.
Teise koha saavutas vendade Jansenite võistkond, mängisid:
Margus, Kristjan, Rain ja Kaupo.
Kolmanda kohaga pidi leppima Vilistlaste II võistkond, kus
mängisid: Kristjan Kirm, Mihkel Kirm, Taivo Anijärv, Kait
Arujõe ja ainus naisvõistleja Kattrina Lõssenko.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Informatsioon
• Tartu Tarbijate Kooperatiiv pakub tööd Roiu kaupluses MÜÜJALE. Kasuks tuleb müüja kutseharidus ja/või töökogemus.
Omalt poolt pakume: * Konkurentsivõimelist palka * Häid töötingimusi. Lähem info tel 7302996; 5172514
• 1. advendi pühal, 3. detsembril, on kõik oodatud Roiu keskväljakule kuuse ümber. Jõulutervitust toob Tartu Maarja
koguduse õpetaja Peeter Paenurm. Jõulumeeleolu aitavad luua Priiuse segakoor ja Annika Tõnuristi päkapikkude
tantsugrupp. Kellel on soov advendivalgust koju viia, palun võtta küünal kaasa.

MTÜ Kurepalu külaselts Priius kutsub
Jõuluaeg on heategude aeg. Rõõmu jagub siis nii
kingitegijatele kui kingisaajatele. Toredad ettevõtmised ju
mõlemad! Kutsume meiegi oma ja kaugemalt külade inimesi
10. detsembril jõululaadale Priiuse seltsimajas. Valmistame
ise kohapeal huvitavaid jõulukinke, aga kel viitsimist ja aega
napib, võib osta valmistehtud kingi. Jõululaadalt ei puudu ka
õnneloos, piparkoogi küpsetamine, toerdad jõululaulud ja

palju-palju muud huvitavat. Kui ilmataat vähegi lubab, saab
hobusega metsa all sõitu teha.
Loodame rohket osavõttu.
Kaugemalt tulijate tarvis on käigus vallabuss. Jälgige
reklaami.
MTÜ Kurepalu külaselts Priius

Politseiteated
 30.10.06. a toimus liiklusõnnetus Roiul, kus olid kraavi
sõitnud kaubik ja kallurauto. Liiklusõnnetuses sai vigastusi
üks inimene. Asjaolude väljaselgitamisega tegeleb
liikluspolitsei avariitalitus.
 Ajavahemikus 01.10-10.10.06. a on Aardla külas lõhutud
Saage talu värav ja värava juures olev kurja koera hoiatussilt.
Nimetatud vandaalitsemise kohta ootab konstaabel teavet, et
kindlaks teha vandaalitsejad.
 01.11.06. a hommikul ründas Koke külas Soome talust
ketist lahti tõmmanud koer teel kõndinud naisterahvast.
Naine
sai
esmaambi
traumapunktist,
asjaolude
väljaselgitamiseks
on
politsei
poolt
alustatud
väärteomenetlust.
 01.10.06. a peeti Aardla külas põdra ajujahti, mille käigus
rikuti Jahiseaduses kehtestatud nõudeid.
 02.11.06. a hommikul avastati, et Roiul Männi 4 maja
juurde pargitud sõiduautole on külge sõidetud. Otsasõitja
lahkus, liikluspolitsei avariitalitus ootab teavet otsasõitja
kohta.

 04.11.06. a õhtul teatati kraavi sõitnud sõiduautost
Haaslava külas. Liikluspolitsei avariitalitus selgitab asjaolud.
 04.11.06. a teati vägivaldsest perepojast Lange külas,
vägivallatseja oli jõudnud lahkuda enne patrulli saabumist.
 11.11.06. a teatati järjekordselt lärmakast seltskonnast
Roiu alevis Oja 7 korterist. Majaelanikud tagasid majarahu
oma jõul.
 11.11.06. a teatati Tuigo koolimaja juures kitsejahil
põldudel sõitvatest ATV-dest, mis häiris ümbruskonna talude
rahu.
 19.11.06. a varahommikul on lõhutud Roiu alevis Männi
4 juures seisnud sõiduauto esikapott. Nimetatud
vandaalitsemise kohta ootab konstaabel teavet, et kindlaks
teha vandaalitsejad.
 20.11.06. a pöördus politsei poole Aardla küla elanik,
keda oli suvel ähvardatud kehalise väärkohtlemisega ja tema
vara hävitamisega.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 03.11.06. a alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et
ajavahemikus 2006. a maist kuni oktoobrikuuni on Aardla
küla Võsastiku talusomavoliliselt tarbitud elektrit.

Mälestame lahkunuid

Urmas Tätte
16.09.1957- 10.11.2006
Kriimani

Maria Zõkova
08.03.1918- 25.09.2006
Roiu

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

