Haaslava valla infoleht

Nr 12 (151) detsember 2006

Jõulutervitused
Kuigi sügise lõpu päevad on püstitanud hulgaliselt
soojarekordeid ja mõned usinamad seenekorjajad on
viimastel päevadel metsast isegi kukeseeni leidnud, on ehitud
kuused, hooned ja tänavad ning juba toimunud jõulupeod
suutnud meis tekitada kauaoodatud jõulutunde. Käes on aasta
kõige lühemad päevad ja pikkadel õhtutundidel pöörduvad
mõtted iseenesest tagasi lõppeva aasta tegemistele.
Kokkuvõtlikult võib käesoleva aastaga rahule jääda. Nagu
ehitaja AS Eviko spordihoone nurgakivi panekul 2005. aasta
augustis lubas, nii ka ligi 9 milj krooni maksma läinud
spordihoone Sillaotsa Põhikooli juurde 17. märtsiks k.a.
valmis sai. Kauaoodatud hoone leidis kohest aktiivset
kasutamist nii õpilaste kui täiskasvanud spordihuviliste poolt
ja praeguseks on kõik õhtused ajad reserveeritud.
Suvel toimusid ulatuslikud remonditööd Sillaotsa Põhikooli
õppehoones. Koolimajal vahetati katusekatted, lõhuti välja
kõik seni ruume kütnud ahjud, ehitati kaasaegsed kütte- ja
ventilatsioonisüsteemid,
renoveeriti
elektrisüsteem,
remonditi mitmed klassiruumid, II korruse koridor, paigaldati
joogivee puhastusseadmed. Tööde maht oli ca 3,9 milj
krooni, millest 1,74 milj krooni tuli abi korras Eesti riikliku
arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks
- ühtne programmdokument aastateks 2004 – 2006 meetme
4.6 “Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osast 4.6.1
“Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine”. Töid teostas
riigihankes odavama pakkumise teinud JB Ehituse AS.
Toimunud üritustest jäävad lõppevat aastat eelkõige
meenutama valla XV aastapäeva tähistamine ja Haaslava
XXIX Meestelaulupäev 8. juulil, Haaslava valla I
külamängud 15. juulil, Võnnu VII kihelkonnapäevade
tähistamine Kurepalus 19. augustil, kus üritus kulmineerus
meie armastatud rahvateatri ülesastumisega Priiuse
Seltsimajas täissaalile etendusega “Pisuhänd”. Samuti
isetegevuslaste kadripäeva tänukontsert Priiuse Seltsimajas,
jõululaat ning hulk teisi spordi- ja noorteüritusi.
Suurejooneliselt toimusid Sillaotsa Põhikooli 240.
aastapäevale pühendatud üritused 27. ja 28. oktoobril.
Tänuväärt ja teistel asumitel järgimist vääriv tegu on olnud
Anne Lauri ja Tiit Kruusemendi eestvõtmisel MTÜ Kurepalu
külaselts Priius asutamine. Siin saavad paljud üles näidata
oma head tahet kodupaiga elu huvitavamaks muutmisel. Juba
on õnnestunult korraldatud jõululaat. Lähiaja plaanidesse
jääb külaseltsil Priiuse Seltsimajas õhtutundidel lauatennise,

karoona ja piljardi mängimiseks võimaluste loomine, avaliku
internetipunkti ja käsitöötoa avamine. Korrastada soovitakse
Kurepalu lauluväljaku ümbrus ning seista hea selle eest, et
sinna saaks rajatud mängu- ja puhkeplatsid.
Käesoleva aasta lõpul paranesid interneti ja EMT mobiilside
levi kättesaadavus vallas. Selleks andis võimaluse EMT
masti paigaldus Mõra külla, millele AS Kernel paigaldas
internetileviseadmed. Levipiirkonda aitab laiendada veelgi
nende poolt paigaldatud tugijaam Vooremäe karjääri servale.
Levide kättesaadavus paraneb aga kindlasti peale 80 meetri
kõrguse EMT masti paigaldamist Alaküla külasse. See mast
tuleb 2006. aastaks Aadami külla planeeritud masti asemele,
mille paigaldamine jäi ära, kuna maaomanikuga ei
saavutatud kokkulepet.
Uuel aastal jätkuvad remonditööd Sillaotsa Põhikoolis,
ehitatakse uus reoveepuhasti koolimaja ja lähielamute tarvis,
mille ehitamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 415
tuh krooniga. Remonditöid tehakse Priiuse Seltsimajas,
millest mahukam on katusekatete vahetus, mida toetatakse
riigi 2006. aasta lisaeelarvest 200 tuh krooniga. Jätkuvad
meie puhkekohtades puhkamistingimuste parandamise ning
uute võimaluste loomisega seonduvad tegevused.
2007. aasta juuliks saab kehtestatud valla üldplaneering.
Selle koostamise vastu on aga huvi tuntud suhteliselt leigelt.
Vajalik oleks olla aktiivsem meie kodukeskkonna
planeerimist puudutavates küsimustes.
Selline oli põgus ülevaade lõppeva aasta tegemistest ja
plaanidest uueks aastaks. Paljudele probleemidele käib
lahenduste otsimine aga edasi.
Haaslava vallarahvale ja kõigile lehelugejatele soovin
rahulikku jõuluaega, head vana aasta lõppu, tugevat tervist ja
õnne- ning teguderohket uut aastat!
Austusega,
Jüri Raudseping
vallavanem
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Volikogu kaheteistkümnes istung 11. detsember 2006. a ettevõtlusest Haaslava vallas
Volikogu otsustas:
• Oliivia, Pajupõllu ja Raamatu maaüksuste
detailplaneeringute kehtestamise
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
Mõra külas Lilu kinnistu jagamisel.
• Kinnitada salajase hääletamise tulemusel volikogu
revisjonikomisjoni liikmeks Peeter Suislepp.

Volikogu määras:
• Muudeti Haaslava Vallavolikogu 10.03.2006 määrusega nr
12 kinnitatud „Haaslava valla 2006.aasta eelarve”.
• Võeti vastu Haaslava vallas kultuuri-, hariduse- ja
spordipreemiate ning tegevustoetuse määramise ja maksmise
kord.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Maareformist 2006. aastal
2006. aasta on olnud Haaslava vallas maareformi poolelt
üpris keeruline, kuna maa erastamise avaldusi enam märtsist
esitada ei saa ning hoonete vallasvarana müük lõpetati
samuti. Samas leidub ikka veel inimesi, kellel tekkis
küsimus, kas nad maad ei saagi.
Kui maad erastada ei saa, tuleb sõlmida riigiga
hoonestusõiguse leping. Hoonestusõiguse seadmise korda
aga veel kahjuks vastuvõetud pole. Luureandmetel põhineva
info kohaselt on maa-ametil väike plaan anda inimesele enne
hoonestusõiguse seadmist ehitise teenindusmaa väljaostu
võimalus. See pole veel kindel, kuid lahendaks paljude
inimeste probleemid maa saamisel.

Lahendamata maa erastamisi on Haaslava vallas pooleli veel
ca
15,
millest
enamiku
moodustavad
vaba
põllumajandusmaade erastamised. Maade tagastamistega on
seadusandlus jõudnud nii kaugele, et kõikidele juhtumitele
on võimalik lahendus leida. Kahju on ainult sugulastest, kes
mõne hektari suuruse maa pärast on nõus tülli pöörama. Palju
on tagastamata maade eest tegemata kompensatsiooni
määramisi, kuid see on pisut takerdunud, kuna EVP-d
kaotavad kehtivuse käesoleva aasta lõpust ja nendega pole
enam
midagi
teha.
Tulevast
aastast
makstakse
kompensatsioon välja juba Eesti kroonides.
Tiit Lukas
maa- ja majandusnõunik

Planeerimistegevusest
Lõppevat aastat võib nimetada Haaslava vallas kiire
elamuarenduse algusaastaks. Kuna suuremate linnade
läheduses on tugev surve sajandite jooksul väljakujunenud
maastike
muutmiseks
uuselamupiirkondadeks,
siis
elamisväärse elukeskkonna loomiseks ning loodusliku
tasakaalu säilitamiseks on vajalik arvestada hoonestatud
maa-alade kompaktse paigutusega ning naaberkinnistute
infrastruktuuri ühtsusega. Samuti on väga oluline osa
liikluskorralduse planeerimisel, kus tuleb tagada erinevate
planeeritavate maaüksuste sidusus, st kõrvuti asuvate
planeeringualade liikluskorralduse põhimõtted peavad
reeglina olema seotud.
Meie vallas asuvad suured arendused Haaslava külas ja seda
ca 64 ha alal, mis on ka loomulik, sest nn linnastumise
protsess peab kulgema ju ikkagi Tartu linnale lähemale.
Suurem planeeringuala asub ka Lange külas (25,2 ha alal),
kuid teistes piirkondades paiknevad ehitustegevusega
hõlmatavad maa-alad vaid 17 hektaril.

Hooajalise hoonestusega olemasolevad suvilapiirkonnad
arenevad aastaringselt kasutatavateks väikeelamuteks ning
nende ümberehitamisel tuleb jälgida piirkonna üldist
miljööd.
Tahaks meelde tuletada, et koostamisel on Haaslava
Vallavalitsuse ja AS K&H vahelise koostööna Haaslava valla
üldplaneering, mille lõplik lahendus määrab valla ruumilise
arengu printsiibid ja tulevikus on see aluseks
detailplaneeringute koostamisele ning seega ka ehitamisele.
Hea Haaslava valla rahvas, palun esitage julgelt oma
ettepanekuid
parima
üldplaneeringu
lahenduse
saavutamiseks.
Kõigile loomingulist kaasamõtlemist, rahulikke jõule ja kena
aastavahetust soovides,
Heiki Tooming
ehitusnõunik

Kultuuri-, hariduse- ja spordipreemia „Tuleviku tähed”
11.detsembri Haaslava vallavolikogu istungil võeti vastu
valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate ning
tegevustoetuse määramise ja maksmise kord. Kuna vastav
määrus on mõeldud noortele vanuses kuni 25 eluaastat, siis
kutsun üles lapsevanemaid, õpetajaid, treenereid ja teisi
lahkeid inimesi, et nad tutvuks valla kodulehel
www.haaslava.ee vastava määrusega ja teeksid kandidaatide
osas omapoolseid ettepanekuid. Juba 20.jaanuariks ootab

kultuuri- ja spordikomisjon taotlusi, et siis õiglane otsus
langetada.
Taotlused võib tuua vallamajja minu või vallasekretäri kätte.
Samuti võib taotlusi saata posti teel.
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja spordinõunik
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Päästeameti ennetuskampaania „Tuleohutud jõulud”
Kahjutuli võib alguse saada pisiasjast.
Jõuluaeg toob inimeste ellu elevust, sära ja kauneid hetki,
kuid mitte ainult.
Paraku juhtub ka jõulude ja aastavahetuse perioodil traagilisi
tuleõnnetusi, kuna sel ajal kasutatakse tavapärasest rohkem
lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Päästeameti andmetel hukkub igal aastal Eestis tuleõnnetuste
tagajärjel keskmiselt 130 inimest, neist 80% hukkub kodudes
ning enamus õnnetusi on põhjustatud inimeste endi
hooletusest. Kahjuks tuleb tõdeda, et ka Tartu maakonnas
juhtub suurem osa tuleõnnetusi eluhoonetes. Viimase kolme
aastaga on Tartumaal talveperioodil kahjutule läbi kahjustada
saanud või hävinud ligikaudu 100 kodu. Hirmuäratavalt
suured numbrid.
Külmal ja pimedal talveajal ning jõulude ja aastavahetuse
melus varitseb meid hulk ohte, kuna sel ajal on lahtise tule
kasutamist tavapärasest rohkem. Jõulukinkide ootusärevuses
ja aastavahetuse elevuse keskel kipuvad ununema
elementaarsed tuleohutusnõuded, millega käib kaasas ka
kindel usk, et minuga ju tuleõnnetust ei juhtu. Ometi ei tea
me seda kunagi.
Mõned soovitused, et jõuluaeg rahulikult mööduks:

• Küünlad ja kaminatuli toovad õhtutesse õdusust, kuid
nende järelevalveta jätmine on lubamatu. Parim koht
küünaldele on seal, kus lähedal ei ole kergesti süttivaid
esemeid.
• Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi üle
koormata. Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed süütavad
kahjutule väga kergesti. Ka elektriküünalde vigased juhtmed
võivad põhjustada tulekahju.
• Isegi käreda pakasega kütke mõõdukalt ning vastavalt
küttekeha kuumataluvusele. Ülekütmine ja korrastamata
kütteseadmed on külmal aastaajal sagedaseim tulekahju
põhjus.
• Pärast suitsetamist kustutage hoolikalt sigaret tulekindlasse
tuhatoosi või kaminasse. Voodis suitsetamine on kaasa
toonud enim traagiliste tagajärgedega tuleõnnetusi.
Ka väikesest sädemest, mis on tekkinud toidu valmistamisel
või küünla põletamisel võib väga kergesti alguse saada
ettearvamatute tagajärgedega tuleõnnetus. Seega püüdkem
jõulusaginas
ja
peomeeleolus
tähelepanu
pöörata
tuleohutusele oma kodudes ning mitte kaotada valvsust!
Ning lõpetuseks - tehke oma lähedastele elu päästev
jõulukingitus suitsuanduri näol!
Turvalisi ning rõõmsaid jõulupühi!
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo

Puu ja laps
Väikesed puud saavad suureks
suured puud lähevad ära.
Muutuvad lauaks, riiuliks, tooliks.
Tartu maavalitsuse, Tartu linnavalitsuse ja Eesti
Metsatööstuse Liidu koostöös viidi Tartumaal läbi
“Tooliprojekt”. Koolid said metsatööstuse liidult endale
puidust toolid ja viimistlusmaterjalid. Tööõpetuse tunnis anti
toolidele „oma nägu” - kokku sai palju rõõmsate piltidega
toole.
Projekti eesmärgiks oli äratada lastes huvi puidu kui
keskkonnasõbraliku, tervisliku ja sõbraliku materjali vastu.
Meie Kukupai lasteaiale valmistasid toolid Vana-Kuuste
Põhikooli lapsed. Vanema rühma lapsed käisid ise toolidel
järel. Koolipere korraldas väga lõbusa ja meeldejääva toolide
üleandmise tseremoonia. Tänutäheks said kolm kõige
kaunima tooli valmistajat Kukupai tassid.
Projekti lõpetas tants ja trall Sadamateatris, kuhu olid kokku
tulnud pidutsema lasteaedade lapsed, kes osalesid projektis.
Lapsi olid tulnud lõbustama klounid Tuut ja Piip. Oli tore
pidu!

Kukupai lapsed Kuuste Põhikoolis

Kõige kaunimaid toole saate vaadata Lõunakeskuses.
Anne Lõssenko
Juhataja
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Austusega Johannes Loostist
Aeg sammub omasoodu ja me vananeme iga päevaga. Meie
maine teekond lõpeb kord kõigil.
Novembrikuu viimasel päeval
lahkus meie juurest lugupeetud
koolijuht,
Johannes
Loost.
Sellistel
hetkedel
mõtleme
sügavamalt elu kaduviku üle.
Hinges valitseb kurbus ning
tohutu tänutunne lahkunu ees.
Kohtusin Johannes Loostiga
esmakordselt
1990ndate
lõpuaastail. Mäletan teda meie
kooli
ja
valla
üritustel
fotokaameraga askeldamas. Ta tegi häid pilte ning hoolitses
alati, et pildile jäädvustatu saaks samuti pildi omanikuks.
Johannes Loost oli lahke.
Roiult Sillaotsa kooliteed käies võttis juhuslikult sama teed
sõitev Johannes Loost meid, õpetajaid, alati auto peale ning
kergendas ja kiirendas meie jalavaeva. Kunagi ei unustanud
ta küsimast, kuidas läheb meil endil ja kuidas läheb koolil.
Tema pilgus oli siirus ja heatahtlikkus ning lugupidamine
Sillaotsa kooli suhtes. Kui juhtusingi kurtma, et koolielu on
muutunud meie muutuvas ajas üpris segaseks, siis alati ta
lohutas ning avaldas lootust paremuse poole ja soovis head
tuju ning jõudu. Johannes Loost oli tähelepanelik ning
rõõmsameelne.
Pea igal kohtumisel oli Johannes Loostil varrukast võtta
mõni humoorikas lugu oma elust. Ta oskas inimesi kuulata

ning vajadusel lohutada. Johannes Loost oli mõnusa
huumorimeelega.
Saades ise koolijuhiks, sagenesid meie vestlused kooli
teemadel. Ta oli meil toimuvaga kursis. Alati palus ta astuda
sisse oma koju, võtta istet ning rääkida-kuulata Sillaotsa
kooli elust. Ta ei pidanud sobivaks seda teha kiirustades üle
ukseläve. Johannes Loost oli härrasmehelik.
Mäletan kohtumist, mis jäigi viimaseks. Käisin Johannes
Loostile viimas kooli aastapäeva kingitust. Nagu ikka, palus
ta mul astuda tuppa ning võtta istet. Me rääkisime, ta oli
väsinud. Ta polnud kunagi harjunud kurtma, aga seekord ta
ütles, et ei jaksagi enam.
Nüüd, kui Johannes Loost on lahkunud, jõudsin ma
arusaamisele, kui vajalik ja väärt inimene ta meie kooli ja
valla elu ning arengu jaoks oli. Mees, kes palju tegi ja palju
suutis. Olla hea pereinimene, kasvatada nelja last, omandada
laste kõrvalt kõrgharidus, tegeleda hobidega, osaleda
aktiivselt vallaüritustel, kuulata inimeste muresid, jagada
nõuandeid, ehitada üles laulukoor, olla enese ning teiste
suhtes nõudlik dirigent – kui paljud sellega hästi hakkama
saaksid, pidades seejuures väga vastutusrikast ning tohutult
energiat nõudvat ametit? Johannes Loost suutis ette võetud
asjad korralikult ja rahulikult lõpuni viia. Tema lugupidav
suhtumine kaasinimestesse ning hingega tehtud töö on jätnud
kustumatu mälestuse meisse. Sügav kummardus Johannes
Loostile tehtud töö eest.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Aitäh Sulle, Juku!
Tugev ja rahulik inimene on alati armastatud ja austatud.
Ta on nagu varju andev puu janusel maal
või vankumatu kalju tormi ajal.
James Allen (1864-1912)
Neid lihtsaid tänusõnu öeldi ja tehti sügav kummardus
8.detsembril Johannes Loostile. Sel päeval saadeti see
legendiks saanud mees Priiuse seltsimajast viimsele teele.
Ärasaatjaid oli väga palju. Ei leidu Haaslava vallas
perekonda, kes mingilgi moel, kas siis Sillaotsa kooli või
Haaslava meeskoori kaudu, poleks olnud seotud Johannes
Loosti tööde ja tegemistega.
Tahaksin alljärgnevalt kokku põimida Haaslava meeskoori
kolme laulja: Jaan Annamaa, Kuno Lopp`i ja Arno Justuse
mälestuskillud oma kauaaegsest dirigendist Johannes
Loostist.
Millal toimus Haaslava meeskoori taassünd?
Meenutab Jaan Annamaa: “1965. aastal tuli Sillaotsa kooli
uueks direktoriks Johannes Loost. Väga tubli ja eeskujuliku
käitumisega võitis ta rahva seas suure autoriteedi. Pikemalt
mõtlemata otsustas ta taaselustada Haaslava meeskoori.
Nagu me näeme, läks see väga hästi korda.“
Kuidas olid lood proovides käimise ja distsipliiniga?
Jaan Annamaa: “Kooriproovidel käimine ei valmistanud
mingit probleemi. Kellel oli isiklik auto, käis sellega ja võttis
ka teisi peale. Need, kelle käsutuses oli majandi auto, oli
lubatud sellega proovidel käia. Sai veetud ka lahtise
veoautoga, nõus olid kõik.“
Koori kõrget distsipliini kiidab ka kunagine koorivanem ehk
president Kuno Lopp: “Kooriproovidest naljalt ei puudutud,

sest järgmisel korral tuli aru anda puudumise põhjustest.
Selle taga olid ju uued ülikonnad, koori mütsid jne. Milleks
siis need olid meestele tehtud? Mehed teadsid seda ja
arvestasid sellega.“
Meenutab Arno Justus:“ Juku oli autoriteet, tema arvamusega
arvestati. Ta oli meeskoori kombekuse ja kõlbelisuse
indikaatoriks koos oma sõbra Jaan Annamaaga. Kui mõne
ühiselt peetud peo kõrghetk oli minetatud, pidu hakkas ära
kustuma, siis oli tavaliselt Juku koos Jaaniga see, kes ütles:
“Nüüd peaks hakkama koju minema, kõigil naine ja lapsed
kodus ootamas.“ See ettepanek leidis alati enamuse toetuse.“
Milline oli meeskoori tase ajal, kui dirigendiks oli Johannes
Loost?
Meenutab Jaan Annamaa: “Esimene kontsert toimus
12.02.1966. aastal. Seega harjutatud oldi vaid mõni kuu.
Meeskoori ridades laulis tol ajal 18 meest.“
Meenutavad Arno Justus ja Kuno Lopp: “Igat esinemist,
kontserti võttis Juku väga tõsiselt. Ja ei olnud
„hinnaalandust“, kas esineti „Estonia“ kontsertsaalis
võistulaulmisel või rajooni kultuurimajas kahele inimesele,
kellest üks oli juhataja ja teine koristaja. Muide, ühel korral
õnnestus võistulaulmiselt ära tuua esimene koht omas
kategoorias.”
Mida huvitavat ühiselt korda saadeti?
Kõik kolm meest meenutavad toredaid ekskursioone nii
Eestimaal kui ka väljaspool. Kuno Lopp: „Alati oli kuskil
kavas laulmine, oli kaasas giid, kes oli vastava marsruudi
koostanud. Samuti võiks rääkida süldipidudest. See toimus ja
toimub nüüdki alati uue aasta algul. Traditsioon sai alguse
Juku-aegsest kooriproovist. Tehti ettepanek minna jahile,
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Arno Justuse, Haaslava meeskoori president aastatel 1997teha sülti ning siis pidu pidada. Algul tõi iga mees hoopis ise
2006, järelhüüe lugupeetud koorijuhile:
midagi kaasa ja pidu võiski alata. Edaspidi organiseeriti pidu
„Aitäh Sulle, Juku, koos lauldud laulude, koos peetud pidude
koos abikaasadega. Lauldi ja viidi läbi viktoriin. Juku oli
ja mis seal salata- ka koos võetud viina eest!
mees, kes koostas alati ise küsimused. See kestis kuni selle
Sa olid hea sõber ja semu. Meenutame Sind alati austuse ja
aasta (2006) peoni, kus Juku koostatud viktoriin läbi viidi.“
lugupidamisega.“
Tervislikel põhjustel loobus Johannes Loost koorijuhi ametist
1988. aastal ja asus meeskoori baritoni häälerühma lauljaks.
Ilona Vaagen
Selle vastutusväärse ameti võtsid üle Aulike Lõõndre ja
valla kultuuri-ja spordinõunik
Kalev Lindal.

Pensionäride jõulupidu Priiuse seltsimajas
Pühapäeval,
17.detsembril
toimus
traditsiooniline
pensionäride jõulupidu. Aastaajad on erinevad, nii nagu
meiegi oleme omanäolised ja eripärased. Tänavune jõulukuu
on seni veel lumeta, sügisele omase ilmega. Me kõik
loodame, et jõuluööks loodus kingib meile valge lumevaiba
ja puud, põõsad ning aiapostid saavad endale uhked
lumemütsid. Priiuse seltsimaja saal oli jõuluehteis, tuledes
säras kaunis jõulukuusk ja laes lendlesid jõulukroonid.
Pidulisi oli palju ja kõigil jõuluootus ja –rõõm südames.
Pühaliku jõulutunde lõi noor esineja Hendrik Lang lauluga
„Talveöö muinasjutt”, klaveril saatis Hendriku ema Marika
Lang.
Elu on kui küünal, mis põleb heledalt ja kustub, küünlad
saadavad meid rõõmus ja mures. Nii oli ka pidusaal täis
küünlasära ja kõigi südames ning hinges harras
jõulumeeleolu.
Jõuluaeg on aeg, kus meenutatakse möödunut, tehakse
kokkuvõtteid tehtust ja ollakse koos oma lähedastega. Nii
nagu päevale järgneb öö, saadavad meie päevi rõõmud ja
mured. Meist igaühest oleneb, kuivõrd me oskame
rõõmukilde kokku korjata ja neid hinnata. Aasta jooksul oli
kindlasti kõigil palju õnnestumisi, kuid ka raskeid ja kurbi
teelesaatmisi oma sõprade ja lähedaste hulgas. Hingedekuu
viimasel päeval läks manalateele meile kõigile tuntud,
lugupeetud ja hinnatud kooli- ja koorijuht Johannes Loost,
kes 1965.a Haaslava maile tulles, muutis haridus- ja
kultuurielu elavaks ja loovaks. Ta oli inimene, kes lõi tööka
ja sõbraliku kollektiivi ja suutis „puhuda” uuesti ellu
Haaslava Meeskoori. Johannes Loost oli imeväärne, tohutu
töövõimega, edumeelne kooliõpetaja, kultuuritegelane, kelle
mõtted ja teod elavad edasi tema laste, lastelaste, paljude
õpilaste ning kolleegide kaudu, kellega ta koos töötas.
Koolijuhi sõnad olid alati tunnustavad ja lootusrikkad.
Vallavanema ettepanekul mälestasime hinnatud pedagoogi,
kooli- ja koorijuhti leinaseisakuga. On inimesi, kes ei kao,
nad jäävad alatiseks meie keskele.
Oleme uhked, et meil on Haaslava Meeskoor, eesotsas
dirigendid Kalev Lindal ja Aulike Lõõndre, kes kõigil valla

suurüritusel oma kõlava ja võimsa esinemisega kuulajate
südamed võitnud. Traditsiooniks on saanud, et Haaslava
Meeskoor rõõmustab pensionäre aastalõpupeol, nii ka
tänavu.
Dirigent Kalev Lindali innustaval juhtimisel kõlas meestelaul
hoogsalt ja lõi tõelise piduliku meeleolu. Haaslava
Meeskoori tuntus, tugevus ja kollektiivsus on toonud lauljate
ridadesse tänavu uusi noori lauljaid. See on tõestus, et
meeskoor on populaarne ja elukestev. Soovida jääb
dirigentidele ja lauljatele tahet ning jõudu jagada looduse
poolt antud annet meile kõigile. Suur tänu ja lugupidamine
Teile kõigile.
Hea tava on, et pensionäride pidudel õnnitletakse juubilare.
Vallavanem Jüri Raudseping kinkis igale juubilarile valla
embleemiga meene.
Perenaised olid maitsvad jõulutoidud valmistanud ja kenasti
kaetud laudade taga oli mõnus keha kinnitada. Suur tänu!
Jõulukuu on ootuste ja üllatuste aeg, nii oli ka sellel peol
jõuluvana, kes jagas oma kingikotist meelepärast kõigile.
Esialgu tekitas muret jõuluvana kohale saabumine, sest sellel
aastal saaniteed meie mail polnud. Ent muretsemiseks polnud
põhjust, sest meie vallas on teed sõidetavad igal aastaajal ja
see on tunnustus vallajuhtidele.
Meeskoori esitatud lugude vahel astus lavale meie luule- ja
laulumeelne Heino Orav, kes sai vaatajate- kuulajate poolt
tunnustava tugeva aplausi.
Tantsuks mängis meeskoori oma orkester, eesotsas ikka
Kalev Lindal. Hoogsate pillilugude ja laulude saatel oli
tantsupõrand tantsijaid täis ja pidu jätkus ülevas meeleolus.
Jõulupeo kordaminekule ja õnnestumisele aitasid kaasa
sponsorid: Avo Samarüütel ja OÜ Männiku Piim, Lauri
Roosiorg ja OÜ Sahkar, Koit Prants, Jüri Raudseping. Aitäh!
Kõigile sooviti head tervist ja jõulurõõmu!
Meeldivat aastavahetust ja õnnerikast ning teguderohket uut
aastat!
Maie Otsa
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Jõululaat üllatas nii osavõtjaid kui korraldajaid
10. detsembril sai teoks Kurepalu külaseltsi esimene suurem
ettevõtmine. Selleks oli jõululaat ja –kontsert Priiuse
seltsimajas. Et tegemist oli esimese sellelaadse ettevõtmisega
siinkandis, siis võisime vaid soovida ja loota, et rahvas meie
üleskutsele vastab ning tuleb jõuluüritusele. Me ei pidanud
pettuma! Kolm sisukat tundi, mille vältel käis vilgas
jõulukingituste meisterdamine ja piparkookide küpsetamine,
jõulukauba ostmine-müümine, sõit hobukaarikuga, õnneloos
ja muidugi kena jõulukontsert, ületas kõik meie ootused ja
lootused. Rahule ei jäänud üksi meie, Kurepalu külaseltsi
toimkond, vaid ohtralt häid soove tuli ka jõululaada
külastajatelt.

Suured tänud Teile kõigile, kes Te aitasite kaasa jõululaada
kordaminekule: Tiina Kaha, Marju Jansen, Mare ja Reet
Rajamäe, Elsa Juus, Keidi Viitkin, Õnne Tralla, Aili Kärner,
perekonnad Pleksner ja Annamaa, Jaan Polli.
Meie jõululaata toetasid Katrin Aasmäe ja Andres Ottender,
OÜ Abalon Arendus, Olev Laur, Vahur Laur, Sillaotsa
Põhikool, Haaslava Vallavalitsus.
Kohtumiseni järgnevatel külaseltsi üritustel!
Kurepalu külaselts Priius
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Aasta jälle möödas
Aasta on numbrit vahetamas ning maa ootamas valget kuube.
Me kõik oleme saanud aasta võrra vanemaks ja targemaks
ning iga uue aasta hakul tahame saada teisemaks.
Aastalõpp on aeg, mil kipume kokkuvõtteid tegema ning uusi
sihte seadma. Aeg selleks on ka soodne - põhjatupimedatel
talveöödel on mõnus mõtiskleda, analüüsida, on aega olla
enesega. Tegelikult oleks õigem ja parem, kui inimene leiaks
rohkem aega ja mahti mõttetegevusega tegeleda. Elu on
muutunud üha kiiremaks ning vahel mulle tundub, et vaba
aega ei tule enam iial. Seega, pidagem aru selle üle, mis on
meie elus ja ilmas head ning hinnatavat. Jagagem seda enda
ja teiste hinges.
Aasta 2006 oli Sillaotsa koolile hea aasta. Kevadel saime
aastakümneid oodatud-igatsetud spordihoone. On astutud
sammuke meie tervise huvides. Õpilased on saavutanud
edukaid kohti võistlustel ja olümpiaadidel, 9. klass lõpetas
täies koosseisus. Õpilaste laulu-, tantsu- ja isetegevushuvi on
säilinud. Kokatädid valmistavad jätkuvalt maitsvat toitu.
Suvel sai koolimaja uue katuse ja vajalikud kütte- ning
ventilatsioonisüsteemid. Sügisel pidasime maha toreda

kooliaastapäeva. Kõik vajalik, mis võimaldab rõõmsalt
koolielu elada, on olnud olemas.
Kahtlemata on elus palju kitsakohti ning igas päevas võib
leiduda muresid, ent olulisim on säilitada optimism. Oma
hinges ei tohiks kurjust kasvatada ega lastesse seda
sisendada. Kui ka vahel tundub, et olukord on lootusetu ning
headusesädet ei näi kuskilt, halb paistab silma ning kraabib
meie hinge, tuleb otsida inimeses ja olukorras head. Oleme
ilmas kõik sarnased ja tihti märkame väärtusi alles siis, kui
oleme neist ilma jäänud.
Olen tähele pannud, et siirust on vähe. Argipäeva rutus
unustame kaaslase ja tüli sünnib tühjastki. Pigem ollakse
tunnetelt arglik-kohmetud ja tihti vähestegi tegijate hoogu
saadab kaaslaste irooniline hoiak.
Kõik algab kusagilt ja suubub kuhugi, kõigest jääb alles jälg.
Ühtmoodi vajame kodusoojust ja kaitset. Jõulusooviks
soovin kõigile õnne. Olgu õnne palg just selline, nagu igaüks
seda enda jaoks mõistab.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Vahva perepäev
Õppimine on väikese inimese töö. Seda teab igaüks. Tubli
töötegija väärib kahtlemata ka puhkust ning eriti tore on, kui
puhkus sisustatakse nii meeldivalt kui kasulikult. Usun, et
eelkooli ja algklasside ühine perepäev, millest jutustavad
Sillaotsa kooli 3. klassi õpilased Merit-Karmel, Joanna,
Diana ja Johanna, pakkus mõnusalt kasulikku meelelahutust
igas eas töötegijale.
Novembris oli üks ilus laupäev, mil toimus perepäev
Sillaotsa kooli suures spordihoones. Rahvast oli palju, sest
eelkooli lapsed, 1.klass, 2. klass ja 3. klass olid kõik koos,
lisaks emad ja isad ning koolilaste õdesid – vendigi.
Varem saabujad võisid alustuseks teha natuke soojendust.
Võis võtta korvpalle, hularõngaid või muudki. Põrgatasime
palli mööda saali ja loopisime korvi. Siis olidki kõik kohal ja
perepäev võis alata.
Kõigepealt võtsime kõik suurde ringi ja tutvustasime oma
peret. Pere esindaja ütles oma nime ja rääkis, kes kõik
temaga kaasas on. Seejärel tuli sportlik mäng, kus võis
väikest palli lüüa veerema ükskõik millise kehaosaga, välja
arvatud käega.
Peagi läksime ja sõime natuke neid maiustusi, mis kaasa oli
toodud. Laual oli komme, küpsiseid, mandariini ja morssi.
Mulle meeldisid kõige rohkem igasugused mängud, eriti
võistlusmäng, kus sai roomata ja ronida. Väga tore oli see, et
meie võistkond võitis. Aga alati ei ole võit tähtis, vaid
osavõtt.

Ootamatult tuli meile sinna üks mardisant, kes jutustas mardi
elust. Mardisant kutsus suuremad lapsed ja vanemad ringis
tantsima ja mängima. Väiksemad tegid mardimaske. Siis
riietusid meie klassi lapsed kõik mardisantideks ja panime
pähe maskid, mis me tööõpetuse tunnis teinud olime. Need
olid toredad ja huvitavad. Tegime väikese mardietenduse,
kus oli mardiema, mardiisa, mardilapsed, kellamees,
kotimees ja tantsukaru. Mardiisa valis vaatajate hulgast
lapse, kes pidi natuke raamatust lugema. Ja veel tantsis karu.
Saime palju komme, mis maitsesid väga head. Peale etendust
panid kõik lapsed oma mardimaski pähe, tegid pika mardirivi
ja sättisid end ühe riide taha. Vanemad ei tohtinud vaadata,
sest nad pidid ära arvama, kes neist on tema laps. Aga
vanemad leidsid väga kiiresti oma lapse üles.
Vahepeal jälle sõime natuke neid näkse, mis kaasa oli
toodud. Seejärel osalesime mardipäeva viktoriinis. See oli
natuke raske, sest oli umbes kuus – seitse küsimust ja lõpus
pidi luuletuse mõtlema. Pärast loeti luuletused ette, mõned
olid väga ilusad. Eriti lahe oli Lotte pere luuletus.
Lõpuks said kõik pered diplomi vahva osalemise eest.
Niisugune oligi meie tore perepäev.
Jutu seadis kokku
Annika Tõnurist
3. klassi õpetaja
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Õnnitleme jaanuarikuus sündinuid
1 Lembit Paales
Leili Kaare
2 Erika Sula
Mato-Tõnu Soomre
Vello Nuka
3 Illar Saaremets
Talvi-Kaja Sloog
Tiiu Mansberg
5 Rudolf Ivanov
7 Elfrida Raig
8 Jekaterina Šmatova
Eevi Adamka
Kaie Nehring
10 Vladimir Kerov
12 Leida Zoober
Maimu Luht
Eduard Tori
13 Lembit Alaküla
Ellen Prost
14 Valdur Saaremets

1934
1936
1932
1936
1942
1940
1940
1947
1932
1938
1927
1939
1942
1927
1924
1931
1943
1925
1931
1938

Roiu
Aardla
Haaslava
Päkste
Mõra
Roiu
Tõõraste
Päkste
Roiu
Koke
Roiu
Mõra
Roiu
Tõõraste
Kõivuküla
Igevere
Roiu
Mõra
Haaslava
Kitseküla

16 Zinaida Jegorkina
Rein Pajumaa
Valli Õun
18 Elmeta Ennok
21 Heino Matsalu
22 Talvi Kaljas
23 Tatiana Efimova
Helju Saul
24 Endla Kase
Jüri Schneeberg
25 Anu Lepasaar
26 Helve Kool
27 Lisette Kändra
28 Ants Paide
29 Aliina Hõim
Nikolai Lotta
30 Rein Kiin

1928
1935
1946
1938
1942
1942
1923
1947
1939
1944
1943
1937
1929
1937
1934
1939
1947

Roiu
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Uniküla
Lange
Koke
Kurepalu
Kriimani
Lange
Ignase
Aardlapalu
Ignase
Uniküla
Aardla
Igevere
Ignase

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
27.12.06
30.12.06
04.01.07
26.01.07

ANK filmiõhtu Roiu päevakeskuses
Aastalõpupidu Priiuse seltsimajas. Tantsuks mängib ansambel PS Troika ja karaoket teeb Alger
Veedler. Kohvik. Pilet 70 krooni
ANK filmiõhtu Roiu päevakeskuses
Pidu Priiuse seltsimajas

Kell 17.00
Kell 21.00
Kell 17.00
Kell 21.00

Võrkpallimatš spordihoones
Reedel, 8. detsembri õhtupoolikul oli Sillaotsa
spordihoonesse kogunenud palju sportlikke inimesi.
Võistkondi oli kokku neli: Haaslava, Aardla, Viis tärni ja
külalisvõistkond Halley. Võrkpallimatši võitis Viis tärni,
teise koha sai Aardla, kolmanda koha Haaslava ja neljanda
koha pälvis Halley võistkond, kes olid ka noorimad
võistlejad. Viis tärni meeskonna liikmete aktiivsus võrkpalli
treeningutest osavõtust on end praeguseks hetkeks ära
tasunud. Võistkonda kuulusid: Tiit, Kait, Ingar, Urmas, Ülo,
Rein, Margus ja Rando. Võistlus kujunes pingeliseks ja
võitjameeskonnal oli au mängida Rait Rikbergi ja Ragnar
Pähki vastu. Kella kaheksa paiku vuras spordihoone kõrvale
Halley klubi buss, mis tõi Atlantises noortepeol osalejad
Haaslavale. Kohe peale viimast võrkpallimängu hakkas
rõkkama muusika ja vaatajatele esinesid tüdrukute
tantsugrupi Energy sportlikud tantsutüdrukud. Lisaks sellele
oli kohal ansambel Släm´i Jaanika, kes jagas edukamale
korviviskajale oma parima singli. Võistlejad said
kingitusteks Avatud Noortekeskuse logodega helkurid,

pastakad ja eriti populaarsed olid valgustusega võtmehoidjad.
Võitjameeskonnale kingiti traditsiooniliselt Rait Rikbergi ja
Ragnar Pähki autogrammiga võrkpall. Halley klubi
eestvedaja, tuntud raadiohääl Ervin Hurt, tõi Haaslavale
kingituseks Halley klubi logoga meene. Suur tänu Haaslava
vallale ja Tartu Maavalitsusele toetuse eest ja aitäh
spordihoone juhile Tiit Kruusemendile.
Aastalõpu viimastel päevadel, 27. detsembril kutsun kõiki
huvilisi vaatama filmi “Jääaeg 2- Suur sula”. Tänu
vaimustavale animatsioonile, unustamatutele tegelaskujudele
ning meeleolukale muusikale pakub “Jääaeg 2- Suur sula”
rõõmu ja naeru kogu perele. Filmi näidatakse suurel ekraanil
ja algus on kell 17.00.
Järgmine filmiõhtu toimub 4. jaanuaril kell 17.
Rõõmsaid jõulupühi ja uute kohtumisteni!
Maive Otsa
ANK projekti eestvedaja
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Informatsioon
• Apteek suletud 25.12.2006 – 02.01.2007. Avatakse 03.01.2007 kell 8:30. Rahulikke jõulupühi ja rõõmsat aastavahetust.

30. DETSEMBRIL KELL 21:00
PRIIUSE SELTSIMAJAS

Hoogne aastalõpupidu ansambliga

PS Troika
Karaoket teeb Alger Veedler
Uksed avatakse kell 21:00
PILET 70 KROONI
KOHVIK-BAAR

Politseiteated
Sündmused:
 22.11.06 õhtul jooksis Roiu alevis suure veoauto ette
hoovist lahtipääsenud koer, kes hukkus autolt saadud löögist.
Politsei selgitas koera omaniku, kes koristas sõidutee ja viis
hukkunud looma ära.
 07.12.06 varastati Unikülas talu hoovil seisnud kuuselt
elektrilised küünlad ja pikendusjuhe. Pikanäpulistel
„päkapikkudelt” soovib talu omanik asjade tagastamist, et
jõulud mööduksid rahuliku südamega.
 10.12.06 hommikul avastati Reola-Hammaste tee 3 km.
põlenud sõiduauto Opel. Asjaolude kontrollimisel selgus, et
põlenud sõiduk on öö jooksul Tartu linnast varastatud.
Süüdlaste
otsimisega
tegeleb
politseiprefektuuri
autojälitusgrupp.
Joobes juhid:
 03.12.06 avastati Roiu alevis kaks juhti, kes juhtisid
mootorsõidukit alkoholijoobes. Tõõraste küla elanikule oli
see esmakordne, Roiu alevi elanikule aga kolmas kord aasta
jooksul juhtida sõidukit joobununa.

Pürotehnika kasutamine:
Järjekordselt on ootamatult kätte jõudnud aasta lõpp.
15.10.06 jõustus Lõhkematerjaliseaduse muudatus, millega
on piiratud pürotehniliste toodete müügiaega ja kasutamise
korda. Mõned olulisemad muudatused: pürotehnilise toote
kasutamine on lubatud ajavahemikul 27.detsember kuni 01.
jaanuar (kaasa arvatud).
-heliefektiga toote kasutamise keelamine tiheasustusaladel
või asulates muul ajal kui uusaastaööl ajavahemikul kella
23.00-07.00 (keeld ei kehti, kui kohalik omavalitsus on
andnud ilutulestiku korraldamise loa).
-üldjuhul on pürotehnilise toote kasutamine lubatud alates
18. eluaastast, mõningate vähemohtlike toodete puhul on
vanusepiir väiksem.
-pürotehnilise toote kasutamisel tuleb täita kõiki
ohutusnõudeid, et oleks tagatud ohutus ümbritsevatele
inimestele ja varale.
Rahulikke jõule ja aastavahetust soovides,
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 10.12.06 tabati Roiu alevist joobununa roolist Roiu alevi
elanik.

Mälestame lahkunuid

Johannes Loost
25.09.1930- 30.11.2006
Roiu

Helju Paulson
09.07.1934 – 29.11.2006
Aardla

Heinrich Kirm
21.08.1916 – 17.12.2006
Roiu

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

