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Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad
Möödunud 2006. aastast on meil meenutada palju häid ja
kordaläinud ettevõtmisi. Iga sellise ürituse taga on
meeskond, kes ühisel nõul ja jõul annab endast parima.
Kohalikult rahvalt on tänu ja tunnustus varmas tulema. Aga
tõeliselt hea on tõdeda, kui tunnustus tegijatele tuleb ka
kaugemalt. 2006. aasta Kultuurkapitali aastapreemiate
saanute nimekirjas olid meie valla inimesed: Anne Laur ja
Tiit Kruusement.
Anne on põline Kurepalu elanik. Kooliharidust on
omandanud Sillaotsa Põhikoolis ja Ülenurme Gümnaasiumis.
Nagu Anne ise väidab, on tal alati meeldinud laulda. Ja seda
nii üksi kui koos teistega, seega siis kooris. Viimaste
nimistusse mahub praegu 4 tegutsevat koori: Halebopp
singers, naiskoor „Cantare“, kammersegakoor „Kratt“,
Priiuse segakoor. Kõigis neis kollektiivides on ta hinnatud
soprani häälerühma laulja.
Teiseks tema suureks armastuseks on olnud Kurepalu
rahvateater. Ta on seal alustanud näitlejana, kuid nüüdseks
on ta ise lavale toonud E.Vilde näidendi „Pisuhänd“ ning
praegu valmib Anne lavastaja käe all muusikaline näidend
„Tuhkatriinu“.
Lisaks
lavastajatööle
osaleb
Anne
jõudumööda lavastustes ka näitlejana. Ja nii ka selle
näidendis.
Anne on tegus Priiuse külakapelli liikmena. Selle asutamisest
saati, aastast 2003, on ta olnud kapellis nii kandlemängija kui
laulja.

Anne viimaste aastate uus harrastus on fotograafia. Oma
igapäevatööd tehes on Anne äratabanud kohaliku looduse
võrratu ilu ning need fotodele jäädvustanud. Möödunud suvel
olid Priiuse seltsimajas ja Sillaotsa spordihoones üleval
näitused Anne töödest, mis rahvale väga meeldisid. Nüüd
ootame, millal valmib uus näitusekogus pilte Haaslava
vallast.
Anne on aktiivne ühiskondlikult, olles Haaslava
Vallavolikogu liige, kultuuri-ja spordikomisjoni aseesimees
ning MTÜ Kurepalu külaseltsi üks asutajaid ja juhatuse liige.
Tiit on läbi-lõhki spordimees. Olles Kurepalu elanik, on ta
aidanud korraldada ja läbi viia nii Haaslava valla kui ka kogu
Tartumaa spordiüritusi ning võistlusi. Möödunud aasta
märtsikuust on Tiit Sillaotsa spordihoone juhataja ja
sealtkaudu saab ta valla spordielu veelgi aktiivsemaks ning
tulemuslikumaks muuta.
Tema on ka üks neid ärksa meelega mehi, kes valutab südant
oma kodukülas toimuva pärast. Ja ikka selles suunas, et oma
perel ja teistelgi kurepalulastel oleks kodukohas mõnus ning
huvitav elada. Tiit nagu Annegi on MTÜ Kurepalu külaselts
üks asutajatest ning tulihingeline eestvedaja.
Kõige paremini räägivad meist meie tehtud tööd, meie
saavutused. Kuid kindlasti ei saa keegi meist läbi toetava
mees- ja sõpruskonnata. Märgakem ja hinnakem siis inimesi
endi hulgas ja ümberringi!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Siseministeerium võtab kasutusele e-valijakaardi
Esmaspäevast, 8. jaanuarist kuni 31. jaanuarini, on kodanikel
võimalus tellida Riigikogu valimisteks elektrooniline
valijakaart ning loobuda paberil valijakaardi saamisest.
Elektrooniline valijakaart saadetakse valija ametlikule e-posti
aadressile (@eesti.ee).
Siseministeerium
koostöös
Riigi
Infosüsteemide
Arenduskeskusega võtab kasutusele e-valijakaardi, mis on
kättesaadav Kodanikuportaalis https://www.eesti.ee.
"Elektrooniline valijakaart on inimesele mugavam ja näitab
ka tema keskkonnasõbralikku käitumist, sest meiliaadressile
tuleva teate korral ei saadeta enam paberil valijakaarti koju",
ütles rahvastiku toimingute osakonnajuhataja Enel Pungas.

Elektroonilise valijakaardi teenuse kasutamiseks tuleb enda
ametlik @eesti.ee e-posti aadressi Kodanikuportaali
keskkonnas suunata oma kasutatavale e-posti aadressile.
Siseministeerium saadab hiljemalt 12. veebruariks 2007
valijale valijakaardi. Need valijad, kes loobuvad paberil
valijakaardist,
saavad
elektroonilise
valijakaardi
ajavahemikus 5. veebruarist-12. veebruarini 2007 ametlikule
e-posti aadressile (@eesti.ee).
Siseministeerium, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
8. jaanuar 2007
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„Külatee 3“ – traadita internet neile, kes seni ilma jäänud
„Külatee 3“ riikliku programmi raames paigaldas AS Kernel
Haaslava vallas uude Kurepalu EMT masti vajalikud
püsiühenduse seadmed ja esimesed kliendid on juba
ühendatud. Täiendavad tugijaamad on Vooremäe karjääris
(AS Telver korstna küljes) ja Roiu alevikus.
Mis tehnoloogia on kasutusel ja mida see suudab?
Kasutusel on litsentsivaba sagedusala 5,5 – 5,7 Ghz vastavalt
Euroopa Liidu nõuetele. Seadmeid toodab Läti firma
Mikrotik SIA, üks juhtivaid traadita interneti ettevõtteid
maailmas.
Antud sagedusala võimaldab kiiruseks kuni 24 Mbps ühe
tugijaama antenni kohta (pea sama palju kui tavalises
arvutivõrgus). Interneti kiiruseks ühe kliendi kohta on
standardselt 512 kbps.
Tugijaamaga side loomisel on reeglina vajalik masti otsene
nähtavus, tegevusraadius kuni 7 km ja eriti soodsatel
tingimustel ka enam.
Kasutaja vastuvõtuseade on ehitatud õue paigaldatava
antenni sisse ja kaabel arvuti (või ruuterini) võib olla kuni 80
meetrit. Seega on võimalik vastuvõtuseade paigaldada ka
majast eemale või kõrvalhoonele, kui see on vajalik
otsenähtavuse saavutamiseks.
Mida on vaja teha saamaks traadita internetti?
Soovi saab avaldada tööpäeviti telefonil 7 420 234,
info@kernel.ee või www.kernel.ee
Mõistlik on enne soovi avaldamist teha kindlaks, millised
suunad teie maja juurest on vabama vaatega ja tuvastada
tugijaama nähtavus.

Haaslava valla elanike jaoks tulevad arvesse järgmised
tugijaamad: uus Kurepalu EMT mast, Roiu alevikus (Oja 8
maja otsas), valla lõunaosa jaoks Vooremäe karjääri korstna
otsas; kaugematest tugijaamadest: Reola viljasalv, Luunja
Elisa, Võnnu (Hammaste) Elisa, Ahja (Kosova) EMT.
Võimalusel tuleks ka planeerida oma majapidamises kaabli
ja toiteseadmete paigutust enne paigaldajate saabumist.
Palju see maksma läheb?
Riigihanke tingimuste kohaselt maksab vastuvõtuseadme
rent 150 krooni kuus ja internetiühendus 512 kbps kiirusel
350 krooni kuus.
Võimalik on ühendada kliendi poolt väljaostetud seade, mis
maksab 4300 krooni.
Seadme
paigaldustasu
standardolukorras
(tugijaama
otsenähtavus kuni 5 m kõrgusel rajatisest, kuni 30 meetrit
kaablit, on olemas 220V toide ja maandusühendus) on 1000
krooni. Kui seadme paigaldus nõuab enamat, kujuneb
paigalduse hind kulupõhiselt.
Litsentsivaba 5GHz sagedusala ei ühildu WiMax ega WiFi
(2,4GHz) sagedusalas töötavate seadmetega, seega pole
võimalik sülearvutiga otse Külatee võrku liituda (kuigi
internetikohvikus saab). Samuti ei saa kasutada DigiTV
teenust. Tavatelefoni saab kasutada juhul, kui sõlmite peale
püsiühenduse paigaldamist lisaks VoIP telefoniteenuse
lepingu (pakkujad Norby, Viatel jt, hinnad ja tingimused
internetis).
Priit Truusalu
Kernel AS

Muudatused hambaravis 2007. aastal
Kätte on jõudnud 2007. aasta ja siinkohal tahaksin teada anda
mõningatest muudatustest hambaravihüvitiste osas ja kabineti töös. Muudatustest on teavitatud ka meedia
vahendusel, kuid kordaksin veelkord tähtsamad punktid üle:
1) tavapärane (alates 19. eluaastast) hambaravihüvitis 300.aastas;
2) raseda hambaravihüvitis 450.- aastas;
3) alla 1a lapse ema hambaravihüvitis 450.- aastas;
4)alates 63. eluaastast ja vanaduspensionäridel 1 kord kolme
aasta jooksul makstav proteesihüvitis 4000.(pensionitunnistusel peab olema märge „ vanaduspensionär“
või „ennetähtaegne vanaduspensionär”).
Hüvitise saamiseks saab kohapeal täita avalduse, kaasa tuleb
võtta pangakonto number, kuhu hüvitis laekub. Kui
kindlustatu saab proteesid odavamalt kui 4000 krooni, siis
ülejäänud summa eest võib teha kolme aasta jooksul
erinevaid proteesitöid. Ka sel aastal jätkab dr Jana Annuk
proteesitöödega, soovijad saavad ennast registreerida
märtsikuuks. Enne proteesitööde alustamist tuleb katkised
hambad ravida või vajadusel eemaldada, raviplaani
selgitamiseks tuleb tulla konsultatsioonile. Alla 19-aastastele
on hambaravi endiselt tasuta, kuna hambaravil on leping

haigekassaga. Siinkohal on palve lapsevanematele, et nad
tunneksid huvi oma laste hammaste olukorra üle ja võtaksid
meiega ühendust, anname teada, kellel on ravi vaja, et vältida
hilisemat jäävhammaste kaotust ravi puudumise tõttu. Kui
vaja, õpetame kohapeal lapsele, kuidas õigesti hambaid
pesta. Käesolevast aastast on hambaravikabinetis uus
kaasaegne hambaraviseade, mis on mugavam nii patsiendile
kui ka arstile. Lisaks on võimalik eemaldada hambakivi
ultraheliseadme abil, mis on patsiendile mugavam kui
tavameetodil. Samuti pakume oma patsientidele võimalust
osta kohapealt kaasa hambaharju, -pastat, -niiti. Küsida
julgelt hambaarsti käest, millist toodet valida, aitame
meelsasti. Loomulikult oleme tänulikud mõistvale ja
toetavale koostööle Haaslava vallavalitsuse poolt, tänu
kellele saab hambaravikabinet teha tööd tänapäevastes
ruumides. Eraldi tahaks positiivselt ära märkida haridus- ja
sotsiaalosakonna juhatajat pr Maie Otsat ja vallavanem hr
Jüri Raudsepingut.
Täname ka kõiki Haaslava valla elanikke, kes on meisse
sõbralikult suhtunud.
Kaja Võsu
Hambaarst
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Comeniuse projekt ja muud põnevat Sillaotsa kooli huvitegevuses
Esimene pool sellest õppeaastast on möödas ning aeg teha
kokkuvõtteid toimunust.
Koolis jätkusid traditsioonilised üritused, mis populaarsust
kogunud ka eelmistel õppeaastatel. Nii tähistati selgi korral
õpetajate päeva – üheks koolipäevaks vahetasid oma rollid 9.
klassi õpilased ja õpetajad. Peeti ka korvpallimatš, kus
vastamisi olid õpetajad ja õpilased. Seekord näitas lõppskoor
kaht punkti õpilaste kasuks. Jätkuvalt oli õpilastel suur huvi
üle nädala toimuvate viktoriinide vastu. Siiani on võitmatuna
püsinud 8. klassi õpilaste võistkond DTTK ehk Denis Pappel,
Triin Tõnurist, Taavi Mals, Karl Pleksner. Esimene
õppeveerand kulmineerus kooli 240. aastapäevaga. Nagu
hiljem kokkuvõtteid tehes selgus, oli oma osa kooli
aastapäevaürituste ettevalmistamisel ja nendest osa võtmisel
peaaegu kõikidel Sillaotsa kooli õpilastel.
Niipea, kui aastapäevatoimetused olid seljataha jäänud ja uus
õppeveerand hoo sisse saanud, algasid ettevalmistused
järgmiseks suurejooneliseks ürituseks – Comeniuse
projektikoosolekuks.
23. novembril saabusid meile külla Comeniuse projekti
partnerid Poolast ja Itaaliast. 24. novembri veetsid külalised
koolis – tutvuti maja ja klassidega, Poola õpilased osalesid
kunsti- ja inglise keele tunnis, samal ajal pidasid õpetajad
projektikoosolekut. Kui töine osa läbi sai, esinesid meie
õpilased kontserdiga, mis pani külalised rõõmsalt kaasa
elama. Ka Poola õpilastel oli meile üllatus varuks –
suurepärane etteaste, mis koosnes kahest viiulipalast ja
laulust ning ühest inglisekeelsest sketšist. Kontserdi lõppedes
lauldi ühiselt „Sepapoiste” kaanonit (igaüks omas keeles)
ning õpetati külalistele Eestis teada-tuntud laulumänge nagu
„Kaks sammu sissepoole”, „Lapatuu” jt. Kui päev juba
õhtusse oli vajunud, vaadati koole tutvustavaid PowerPointi
presentatsioone ning püüti aru saada, partnerite haridus- ja
koolisüsteemist. Laupäeval, 25. novembril tutvustasid meie
8. klassi õpilased Poola eakaaslastele Tartu linna,
pühapäevase Tartu Mänguasjamuuseumi külastuse ning
Vanemuises ooperi „Traviata” vaatamise järel polnud Poola
seltskonna vaimustusel piire – muuseum pani nii õpilastel kui
õpetajatel silmad särama ning ooperietendus tõi liigutusest
pisarad palgele. Esmaspäeval, 27. novembril käisid külalised
koos meie õpilaste ja õpetajatega rabamatkal tutvumas
Euroopas unikaalse looduskooslusega. Kui Poola õpetajad ja
õpilased olid algusest peale innukad rabas matkama ja
matkajuhi seletusi kuulama, siis Itaalia pedagoogidele tundus
libe laudtee, sombune novembriilm ning pikk marsruut
väheke vastumeelt olema. Kuid niipea, kui süüdati lõke ja

hakati tulel vorsti küpsetama, läksid näod jällegi naerule. Iga
itaallane haaras mõneks sekundiks kätte vorstivarda ning
kannatas vapralt kuumust ja suitsu tule ääres - ikka selleks, et
kõike pildile jäädvustada.
Kuigi värskest õhust ja matkamisest väsinud, ei saanud
külalised hotelli pikutama minna, sest ees oli veel ootamas
Haaslava vallamaja külastus ja vallavanema vastuvõtt ning
õhtul lahkumispidu kohvikus Shakespeare.
Comeniuse projektikoosolekul pandi paika eesmärgid ja
ülesanded selleks projektiaastaks. Maikuuks, kui leiab aset
järgmine projektikoosolek Lõuna-Poolas Rowne külas, peab
valmima kolme riiki tutvustav ühine raamat. Raamatus annab
iga kool ülevaate oma riigist üldisemalt, aga täpsemalt
kirjeldatakse oma kodupaika (maakonda/valda). Raamat on
jagatud neljaks peatükiks: 1. Inimesed (sellest piirkonnast
pärit kuulsad inimesed nii tänapäeval kui minevikus ning
tavalised elanikud ja nende igapäevased toimetused); 2.
Vaatamisväärsused (geograafiliselt ja ajalooliselt huvitavad
kohad, muuseumid, mälestusmärgid jne); 3. Loodus (mis
selles piirkonnas kasvab, millised loomad elavad, milline on
kliima); 4. Majandus (tööstus, põllumajandus). Need teemad
püütakse integreerida õppekavasse selliselt, et õpilased
hakkaksid õpetajate juhendamisel koguma materjali loetletud
valdkondade kohta. Teos valmib kolmes eksemplaris, nii et
maikuus Poolas kohtudes oleks võimalik panna kokku
partnerkoolide ühine raamat, mis tutvustab nende kodukohti.
Tublilt on selle õppeaasta esimesel poolel tegutsenud ka
huviringid - nii on tantsuringide, kooride ja plokkflöödiringi
töö tulemusi näha olnud kooli 240. aastapäeva, isadepäeva ja
Comeniuse kontserdil. Kunsti- ja käsitööringi õpilaste
töödest on pidevalt näitused koolimajas, samuti võis neid
näha isadepäeva kontserdi aegu Kurepalus Priiuse
seltsimajas. Spordiringi populaarsusest annab tunnistust fakt,
et kooli rahvastepalliturniiril osales koguni 13 võistkonda,
kaasatud
olid
kõik
kooliastmed.
Jätkuvalt
on
algklassiõpilastel suur huvi meisterdamisringi töö vastu. 8.-9.
klassi tüdrukud osalevad suure huviga kodukandi ajaloo
ringis, muu hulgas osalesid selle ringi õpilased ka
ülemaalisel noorgiidide konkursil.
Ringide töö on organiseeritud selliselt, et mitmekülgset
tegevust leiaksid nii poisid kui tüdrukud erinevas
vanuseastmes.
Kerttu Rahe
Sillaotsa Põhikooli endine huvijuht

Kurepalu külaselts annab teada
Kui juba meie vanaisad-vanaemad tegid talgukorras suuri
tegusid, ega siis meie viletsamad ole. Kurepalu külaselts
otsustas juba oma esimesel koosolemisel, et selts aitab kaasa
oma kodukoha heakorrastamisel. Nii kogunetigi 13.jaanuaril
Kurepalu lõkkeplatsi ümber. Heakorrastati metsaalust ning
peeti plaani, kuidas ja kuhu rajada palliplats, laste

mänguväljak ja miks mitte ka grillmajake. Tegus tööpäev
lõppes ühise laua taga maitsvat puljongit ja pirukaid süües.
Aitäh, Teile! Kaido Kaha, Janek Kaha, Olev Laur, Ene Laur,
Peeter Suislepp, Jüri Raudseping ja kõik tublid lapsed!
Kurepalu külaseltsi nimel
Tiit Kruusement, Anne Laur ja Taimi Ellen
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Bussiga teatrisse
Alanud aastal jätkame teatrikülastussarja „Bussiga teatrisse“.
Eelseisvate kuude jooksul on võimalik pileteid broneerida
järgmistele etendustele:
28.veebruar kell 19.00 Vanemuise suures majas „Kõik aias“;
(välja osta hiljemalt 5. veebruaril 2007)
15.märts kell 19.00 Vanemuise väikeses majas „Sekstett a la
carte“; (välja osta hiljemalt 20.veebruaril 2007)
15.aprill kell 16.00 Vanemuise väikeses majas
„Vabamõtleja“ (välja osta hiljemalt 20.märtsil 2007).
Pileteid hinnaga 120 krooni (pensionäri ja õpilase soodustus
72 krooni) saab broneerida ja välja osta vallamajas Maire
Mangluse juures.
Täpsemat informatsiooni saab telefonil 7 490130, 7 446 520
või 7 446 520.
Kõik aias
Lugu koduperenaiste üllatavatest lahendustest, maksmaks üle
jõu käivaid arveid noobli elu eest heas elurajoonis.
Me kõik mängime vahel mõttega sellest, missugune oleks elu
siis, kui oleks rohkem raha. Mida kõike võiks endale lubada!
Ja kui seda raha ei ole, aga sõpradel-tuttavatel näib olevat,
võib unistusest saada ühel hetkel piinav probleem.
Ameerika näitekirjanduse vapikirjaniku Edward Albee 1967.
aastal kirjutatud näidend püsib tänini menukana maailma
näitelavadel.
Esietendus 22.septembril 2006 Vanemuise suures majas.
Tõlkijad Lydia Mölder ja Jaak Rähesoo
Lavastaja Roman Baskin
Kunstnik Kristiina Münd
Osatäitjad: Hannes Kaljujärv, Maarja Jakobson, Helena
Merzin, Ott Sepp, Jüri Lumiste, Külliki Saldre, Merle Jääger,
Riho Kütsar, Marika Barabanštšikova, Katrin Pärn, Leino
Rei, Piret Simson, Margus Jaanovits
Sekstett a la carte
Pariisi luksusrestoranis õhtusöögil kohtuvad kuus mitte enam
verinoort inimest. Kolm meest ja kolm naist. Põnevust lisab
asjaolu, et keegi neist ei tea, kes on õhtusöögi korraldaja.
"Päikesepoiste", "Piparkoogileedi” ja teiste vaatajarekordeid
löönud komöödiate autor, ameerika dramaturg Neil Simon ei

ole teinud saladust, et uue näidendi kirjutamisel andsid talle
inspiratsiooni tema enda kolm abielu. Ja muidugi ka nende
lahutused. Laheda farsina algav lugu kasvab üle
melodramaatilistel nootidel mängivaks absurdikomöödiaks.
Nagu abielud ikka.
Abielupaaridele, kes elanud koos vähemalt neli aastat –
kohustuslik vaatamine.
"Sõita oma naisega Pariisi on sama, kui sõita oma
samovariga Tuulasse." (A. Tšehhov)
Esietendus 26.novembril 2005 Vanemuise väikeses majas.
Autor Neil Simon
Tõlkija Hannes Villemson
Lavastaja Jüri Lumiste
Kunstnik Marge Martin
Kostüümikunstnik Ene-Liis Semper
Osatäitjad: Hannes Kaljujärv, Indrek Taalmaa, Jüri Lumiste,
Külliki Saldre, Liina Tennosaar, Helena Merzin
Vabamõtleja
Nüüdisaja ühe kuulsama prantsuskeelse näitekirjaniku EricEmmanuel Schmitti filosoofilises komöödias rullub vaatajate
ees lahti pöörane päev prantsuse filosoofi Denis Diderot’
elust.
Esietendus 15. veebruaril 2006
Autor Eric Emmanuel Schmitt
Tõlkija Margus Alver
Lavastaja Madis Kalmet
Kunstnik Ann Lumiste
Valguskunstnik Margus Vaigur
Muusikaline kujundaja Toomas Lunge
Osatäitjad: Jan Uuspõld, Helena Merzin, Karin Tammaru,
Marianne Kütt, Marika Barabanštšikova, Ragne Pekarev,
Indrek Tulp
Meeldivaid teatrielamusi!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Ansambel „Lehmakommionud“
23.veebruari tantsuõhtul Priiuse seltsimajas astub lavale
ansambel „Lehmakommionud“. Kuna nende viimane
külaskäik meiekanti toimus mitu head aastat tagasi, siis
siinkohal muusikakollektiivi lühitutvustus.
Ansamblit iseloomustab mitmehäälne laul, hea lavashow ja
mõnus rikkalik repertuaar. Bänd alustas tegevust Saaremaal
1996. aastal ning tänaseks on olnud neil ligi 500 esinemist.

See on andnud neile piisava praktika, et tunda ennast laval
hästi ja suhelda mõnusalt publikuga. „Lehmakommionude”
kaubamärgiks on kujunenud (huumori-)liikumine koos
pillimänguga.
Kõik, kellel soov meeldivalt aega veeta ja mõnusa muusika
saatel tantsu keerutada, on 23.veebruaril oodatus Priiuse
seltsimajja. Uksed avame nagu ikka 21.00.

Malesimultaan Sillaotsal
Möödunud aasta 10. veebruaril toimus Sillaotsa koolis Paul
Kerese 90. sünnipäevale pühendatud malesimultaan. Üritus
õnnestus igati ja ühiselt otsustati maleüritusi korraldada ka
edaspidi. 1 märtsil toimub Sillaotsa Põhikooli saalis
järjekordne simultaan. Üritus algab kell 13.30 ja simultaani

viib läbi Akadeemilise Maleseltsi president Aksel Rei.
Oodatud on kõik malehuvilised. Osavõtusoovist teatada
telefonil 7 352 000 (Sillaotsa Põhikool) või 53 930 760
Taivo Kirm
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Õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2. õppeveerandil 2006/2007.
õppeaastal järgmistele õpilastele:
Lotte Suislepp*
Diana Michelson
9. klass
6. klass
1. klass
Taavi Traks
Anette Traks
Liis Järvemäe
Jaan Grosberg
Lauri
Kiissel
Marje Vaht
4. klass
Karl-Ander Mei
Andre-Loit Valli*
7. klass
* hinded väga head
Joosep Pleksner*
Tõnis-Ingvar Mals
Merlin Grosberg
3. klass
Ilvi Suislepp
2. klass
5. klass
Merit-Karmel
8. klass
direktor
Janette-Kristi Härm
Mirjam Grosberg
Annamaa
Martin Grosberg
Mihkel Lepson
Marta
Köbas
Johanna Karp
Taavi Mals
Garlos Lukas
Gertrud Pleksner
Karl-Cardo Mere
Karl Pleksner
Moonika Pungar
Roland Reinvald
Kätrin Metsla
Triin Tõnurist*
Karola Siimsalu

Meenutades jõuluaega
Jõuluaega ootavad lapsed küll aasta läbi. Küllap juba
esimeste lumehelveste langemise ajal hakkavad mudilased
mõtlema peagi ringihiilivatele päkapikkudele ja tüütavad iga
päev oma vanemaid küsimustega: ”Millal päkapikud käima
hakkavad? Mida jõuluvana mulle toob?“
Nüüd võivad päkapikud teenitud puhkust nautida ja ehk on
jõuluvanagi saapad jalast võtnud ning magab norinal oma
pehmes jõuluvanavoodis.
Meie kooli algklassilaste jaoks jäävad möödunud jõuluaega
meenutama mälestused toredatest üritustest ja lõbusad pildid
albumites.
Annika Tõnurist
Sillaotsa kooli õpetaja
Meeldiv teatrielamus
Olime seda päeva juba pikisilmi oodanud. Siis jõudis ta
viimaks kätte ja kõik kolm algklassi sõitsid ühel jõulukuu
reedel Vanemuisesse vaatama etendust “Lumekuninganna”.
Jutustame teile selle toreda muinasjutu.
Elasid kord kaugel maal Kaj ja Gerda. Nad olid parimad
sõbrad. Kaugel põhjamaal aga elas Lumekuninganna, kellel
oli jääst loss. Ka tema süda oli jääst. Ühel kenal päeval
mängisid Kaj ja Gerda õues ning rääkisid juttu. Järsku
purunes suur peegel ning väike peeglikilluke lendas Kaj´le
silma. Poiss muutus pahuraks ja ei tahtnud enam kelgutada
ega suusatada. Äkki ilmus taevasse suure saaniga kuri
Lumekuninganna, kes viis Kaj oma lossi. Gerda oli kurb ning
otsustas oma sõpra otsima minna. Gerda jõudis ühte
kuningalossi ja arvas, et Kaj on seal, aga teda polnud. Seal
elasid hoopis kuningas ja kuninganna, kes andsid Gerdale
sooja karvase kasuka ja hobuse. Gerda sõitis ja sõitis, kuni
kohtas röövleid. Röövlid viisid ta oma laagrisse. Seal elas
üks tore röövlitüdruk, kes aitas teda röövlite juurest pääseda.
Lõpuks jõudis Gerda Lumekuninganna juurde. Ta nägi seal
Kaj´d ja oli nii rõõmus. Kuid Kaj süda oli jääst nagu
Lumekuningannalgi. Gerda hakkas Kaj´ga rääkima, jutustas
talle koosveedetud päevadest, ning Kaj vabanes nõidusest.
Gerda päästis oma parima sõbra tänu headele abilistele,
kelleks olid röövlitüdruk, vares, põhjapõder, kuningas ja
kuninganna.
Kõik tegelased olid kaunites kostüümides. Ka laulud, mis
etenduses kõlasid, olid väga ilusad. Meile meeldis see
etendus väga.
Diana Michelson, Anette Traks ja Evelyn Prost
3. klassi õpilased

Jõulumaal
Neljapäeval, 14. detsembril, käisime klassiga jõulumaal.
Bussisõit oli väga väsitav ja pikk. Kui kohale jõudsime,
läksime mõisahoone ette, kust meid talli viidi. Vaatasime
hobuseid, pulle, lambaid ja kitsi. Seal saime ka traktoriga
sõita. See oli väga lahe. Kui olin traktorilt maha tulnud, siis
saime teha ringi hobuse turjal. See oli väga tore, aga natuke
kartsin ka, sest hobune oli üsna kõrge. Saime ka vankriga
sõita. Sellelt maha tulles läksime sepikotta. Seal sai näiteks
katsuda, kui raske on üks õige haamer. Nägime sedagi,
kuidas käsitsi kangastelgedel vaipu tehti. Kui ringkäik
tehtud, siis läksime mõisahoonesse, kus toimus väike
jõuluteemaline näidend. Tipphetk oli, kui jõuluvana tuli.
Kingi lunastamiseks laulsime ühiselt. Näidendi lõppedes olid
kõigil kõhud tühjad. Õnneks pakutigi süüa. Oli üks väga tore
päev.
Andre-Loit Valli 2. klass
Jõulupidu Sillaotsa Põhikoolis
21. detsember oli Sillaotsa Põhikoolis päev, mida ootasid nii
väiksemad kui suuremad, kes kooliga seotud mitmesugustel
erinevatel põhjustel. Eelkõige ilmselt ikkagi seepärast, et
toimus kooli jõulupidu - jälle oli läbitud üks etapp raskest
õppetööst ning kohe algamas vaheaeg. Lapsed olid õpetajate
abiga ette valmistanud toreda jõulukontserdi, kus võis näha
mitmesuguseid etteasteid. Laulu, tantsu, luuletusi, pillimängu
ja näidendeid. Jõulupeole oli kokku tulnud üks väga vahva
seltskond, kust ei puudunud jahimehed ja punamütsikesed,
printsid ja printsessid, sportvõimlejad ja lauljad.
Esinemisrõõmu jagus kõigile. Eriti tublid olid selles osas
kooli nooremad õpilased, kes kõik said esineda kohe õige
mitu korda. Veel jäi silma, et mida nooremad lapsed, seda
julgemad esinejad nad on. Tore, et ka õpetajad “käe valgeks
said” ning oma etteastega välja tulid. Jõulumehelegi paistis
kontsert meeldivat, sest kõik lapsed said oma pingutuste eest
teenitud tasu. Meele tegi rõõmsaks, et nii palju oli kohale
tulnud lapsevanemaid ja teisigi laste jaoks olulisi inimesi.
Jõuluvanale esinemine on kindlasti tähtis, aga veelgi suurem
on lapse südames soov näidata tema jaoks olulistele
inimestele, mida kõike ta koolis juurde on õppinud ja teha
oskab. Võin tagantjärele julgelt väita, et oleksin paljustki
ilma jäänud, kui oleksin loobunud võimalusest osaleda sel
väikesel ja vahval jõulupeol.
Kristel Hankov
Sillaotsa kooli õpetaja
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Õnnitleme veebruarikuus sündinuid
2 Maie Erik
Valve Kask
3 Koidula Borodkin
4 Liidia Oknova
5 Karl Meinhard
7 Asta Koljak
8 Elvi Hintser
9 Valter Paal
Jaan Pungar
12 Milde Otsa
Marju Nigul
17 Helju Hint
Kalev Täpsi
18 Enn Banner
20 Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Helgi Kaldoja
22 Koidula Mitt
Ilme Piir
23 Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv

1928
1947
1935
1924
1927
1921
1941
1922
1947
1927
1944
1937
1947
1942
1920
1937
1947
1918
1937
1933
1935
1935

Haaslava
Tõõraste
Kriimani
Roiu
Ignase
Lange
Kurepalu
Kriimani
Aardla
Päkste
Mõra
Uniküla
Roiu
Kurepalu
Uniküla
Haaslava
Kitseküla
Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani

24 Leonid Kahar
25 Ella Voltein
28 Illar Pappel

1946
1920
1929

Metsanurga
Kitseküla
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Milanna Lätt
05.01.2007
Kurepalu
Carola Kalvet
09.01.2007
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.02.07
02.02.07
08.02.07
15.02.07
18.02.07
22.02.07
22.02.07
23.02.07
23.02.07
24.02.07
25.02.07

Küünlakuu tähtpäevadest räägib Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm Roiu Päevakeskuses
Noortepidu Priiuse seltsimajas.
Päevakeskuse vestlusringis on vanemkonstaabel Harras Tiisler. Ülevaade 2006. aasta õiguskorrast
Haaslava vallas.
Lasteaed Kukupai sõbrapäeva kontsert Roiu päevakeskuses
Perespordiüritus „Terve perega uude aastasse!“ Sillaotsa spordihoones
Kontsert „Kodule”. Lasteaed Kukupai kontsert Roiu päevakeskuses
Sillaotsa kooli direktori ja vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus ning Haaslava valla kultuuri-, spordi-ja
hariduspreemiate „Tuleviku tähed“ üleandmine Priiuse seltsimajas.
Tantsuõhtu ansambliga „Lehmakommionud“ Priiuse seltsimajas kell 21.00
Vabariigi aastapäeva tähistamine Kurepalu vabadussamba juures.
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ sõbrapäevapidu Priiuse seltsimajas.

kell 10.00
kell 20.00
kell 10.00
kell 10.00
kell 12.00
kell 10.00
kell 18.00
kell 17.00
kell 21.00
kell 10.00
kell 12.00

LEADER-tüüpi tegevuse põhimõtted ja eesmärgid
Jaanuarist kuni märtsikuuni on Tartumaal toimumas neli
LEADER-tüüpi tegevuse põhimõtteid ja eesmärke
tutvustavat maakondlikku infopäeva.
Infopäevade juhtmõte on avaliku, era- ja III sektori koostöö
piirkonna arendustegevuses.

Infopäevade sihtrühmaks on kõik aktiivse ja avatud
maailmavaatega inimesed, kes
- soovivad arendada oma ettevõtmisi maapiirkonnas
- soovivad osaleda oma kodukoha arengut puudutavates
protsessides.

Infopäevade eesmärk on tutvustada:
• LEADER-tüüpi tegevuse põhimõtteid
• aastatel 2007-2013 maaelu arenguks kavandatavaid
toetusmeetmeid (Maaelu arengukava 2007-2013)
• Tartumaa Arendusseltsi tegevust
• teiste Eestis tegutsevate tegevusrühmade kogemusi

Infopäevad toimuvad:
• 30.jaanuaril Nõo Kultuurimajas
• 06.veebruaril Tähtvere vallamajas, Ilmatsalu alev Järve 8
• 09.märtsil Võnnu Kultuurimajas
• 16.märtsil Tartu vallas Lähtel Sootaga Maanaiste Seltsi
majas.
Infopäevade algus on kell 12.00
Ootame aktiivset osavõttu!
Täpsem info 5340 8090; terje@kodukanttartumaa.ee

Arutluse alla tulevad veel teemad:
• mis motiveerib erinevaid huvigruppe koostööle
• kuidas toimus Valgamaa strateegiakava väljatöötamine
• kuidas osaleda oma piirkonna tuleviku kavandamises ja
kavandatu elluviimises

Terje Oden
Tartumaa Arendusselts juhatuse esimees
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Haaslava vald ja tema tegelased 1932. aastal
Uurides aastaid kodukandi ajalugu, sattus mulle lühikeste
lugude ja teadete kõrval tihti kätte pikki ülevaateid erinevate
valdade kohta. Seal kirjeldati seltside tegevust, kohalikke
probleeme ja kitsaskohti, eelõige aga iseloomustati kohalikke
inimesi. Ligi 10 aastat ootasin, kuna mulle niisugune
Haaslava lugu kätte satub. Olles enamuse suuremaid Eestis
kahe sõja vahel ilmunud lehti läbi sirvinud, tegin juba
järelduse, et tõenäoliselt ei ole meie valla kohta niisugust
lugu kunagi kirjutatudki.
2006. aasta suvel, uurides pisikesest Tallinnas ilmunud
asunike erakonna ajalehest “Teataja” andmeid Haaslava
asunike kohta, leidsin aga loo üles. Siin see on: “Teataja” nr
150 – 20. detsember 1932.
“Haaslava vald ja tema tegelased.
Haaslava mehed on kuulsad kartulikasvatajad. Pressivad
linnaprouade käest ikka oma 10 senti kartulivakast rohkem
kui teised, sest Haaslava kartulid on Tartu turul otsitav ja
minev kaup. Aastat poolteist tagasi oli Haaslava meestel ka
oma “kartuli kuningas” – Kusta Kolti näol “Kulla “talust,
keda võis aasta läbi näha Tartu turul müümas kuulsaid
Haaslava kartuleid. Varises aga manalasse Haaslava vintske
mees. Nüüd asendab teda tütar Hilda, kes “Kulla” talu
seadusliku pärijana isast sugugi maha ei jää. Peale kartuli
kasvatamise on haaslavalased tuntud oma tüseda
eestimeheliku joonega, eriti kuulsa eesti jonni poolest. On
kanged ja väärt mehed.
Kui aastat kuus tagasi meeled kuumaks köeti karskusseltsi
“Priius” seltsimaja pärast, kus põllumeeste pidudele ei
tahetud ulualust anda, siis vihastas põllumeeste pool ja ehitas
endale 300 meetrit “Priiuse” seltsimajast eemale uue
seltsimaja. Ja siis hakkas võitlus peale. Vahel põllumehed
peal ja “Priiuse” mehed all, vahel jälle ümberpöördult. Kui
ühes seltsimajas oli pidu, siis juhtus ikka nii, et ka teises
seltsimajas samal päeval pidu oli, ja kui pidu ei olnud, siis ei
olnud seda kummaski. Kuu aega tagasi tabas üht poolt, ja
nimelt põllumeeste poolt, õnnetus – 3 aastat tagasi püstitatud
nägus maja põles maha. Kuid uus on juba kerkimas.
[Kommentaariks siia juurde, et jutt käib 1927. ostetud
kohaliku Kaitseliidu kompanii majast “Kaitse Kodu”, mis 16
novembril 1932. maha põles.]
Ega haaslavalaste vintskus sellega piirdu. Juba aastaid
võitlevad uue tee ehituse pärast, mis teeb linnapääsu
hõlpsamaks
nii
haaslavalastele
kui
ka
teistele
ümberkaudsetele valdadele. Alul ei tahtnud ministeerium ja
maavalitsus asjast kuuldagi, kuid nüüd tänu Haaslava meeste
südikusele asi nihkub.
Haaslava on tuntud ka linnasakstele ja seda kauni ning vaikse
suvituskohana. Kurepalu oma männimetsa ja Mõra ojaga
meelitab igal suvel paarsada linlast oma suvepuhkust veetma
Haaslaval.
Vaatleme seda kanget rahvast pisut lähemalt.
Haaslava vallavanema toolil istub Kangro talu pärishärra
Jaan Ango. Mees 65. eluaastas, kuid tahtejõulisem kui mõni
20-aastane. On kogu oma elu ohverdanud seltskondlikule
tööle. Naistki ei saanud aega enne võtta, kui hulk aastaid oli
kandnud “vanapoisi” nime. Kui kiriku elus midagi katki, siis
on Ango seda kohe parandamas, võitleb seni, kuni võidab.
Kui valla asjad ei lähe nii, nagu tema arvates õige, siis paneb
hobusele looga peale, sõidab “Mutile” ja asi ongi “ornungis”.
Ainukene Haaslava meestest, kes õiguse otsimisel on

kulutanud kõigi vabariigi kohtuasutuste uksi, ja kel pole
külastamata ükski vabariigi ametiasutus ja ametikandja,
alates riigivanemast. On uue kavatsetava “Tammiksaare tee”
mõtte isa ja võitleb selle mõtte teostamise eest sarnase
südikusega, et Tartu maavalitsuse teedevalitsuse maa
osakonda külastades räägib kõik ametnikud sealt välja.
Nähes, et üksinda jäänud, viskab käega, kuid järgmine päev
on jälle tagasi. Ja asi nihkub. Ainult endine vallasekretär ei
tahtnud teda kui vallavanemat tunnustada. Oli seegi kange
mees kui mitte kangemgi. Ja ega kaks kõva kivi kunagi head
jahu tee. Vallavanem kangutas sekretäri, see omakorda
vallavanemat. Võitis siiski vallavanem.
Vallavanemast ei jää sugugi maha endine vallavanem ja
praeguse vallavanema I abi Eduard Palla, ehk nagu ta ise
kirjutab Eddy Pallo. Kui vallavanem võitleb põllumeeste tõe
ja õiguse eest, siis Eddy teeb sama tööliste poolel, olgugi et
ise “Muti” talu mõttelise osa omanik on. On Haaslava valla
“ahokaat”, keda eriti agaralt kasutab valla volikogu. Ta lööb
“Riigi Teataja” numbrid lauale ja teeb kohtunikule selgeks,
et õigus on temal. Kui kaotab, siis trööstib volikogu, et
“juriidiliselt ei olnud midagi tetta.” Kui ise vallavanem oli,
siis seisis valla huvide eest väljas nii, et vedas vallale
kuuluva metsamaterjali oma poole hoiule. Omab
näitlejavõimeid, milliseid kasutab igavuse peletamiseks
“Priiuses.”
Valla tuntuim naine on kahtlemata “Kolga” perenaine – Ida
Põderson. Ja seda igakülgselt. Tema hoolel on Kolgast
saanud Haaslava toredam talu, kus ekskursandid peale
eeskujulise majapidamise leiavad ka südamliku vastuvõtu.
Kolgal armastatakse külalisi, kellest seal kunagi puudu ei ole.
Kutsus ellu perenaiste seltsi ja oli selle kauaaegseks
esinaiseks. Üldse tooniandja kõigis valla asjades.
“Kolga” peremees Eduard Põderson on lahkem ja
heasüdamlikum mees Haaslaval. Alati rõõmus ja heasoovlik,
kannatlik ja vaikiv – sarnasena liigub “Kolga” Eedi nii kodu
kui ka seltskonnas.
Tuntuma ja kuulsama talu nimi kuulub aga “Roiule.” Õieti
polegi talu, vaid karjamõis. Roiu Põderson, see on
populaarsem mees terves ümbruskonnas. Ei ole Haaslaval
ühtegi seltsi, mille sünni juures ei oleks “Roiu vana” seisnud.
Kaks aastat tagasi oli ta seitsmes seltsis sekretäriks ja mitmes
juhatuse liige oli, seda ei teadnud isegi. Vanal ajal oli
koolmeister, nüüd aga direktor. Mitte koolis, vaid Tartu
piimaühisuses. Tõi viimasesse asutusse ühes “Roiu” mõisa
kuulsaks teinud peremehe omadused – aususe ja tööoskuse.
“Roiut” valitseb nüüd poeg Johannes Põderson. Nägi mõne
aasta tagasi õnne võtit peituvat ülikoolis, kuid peagi tundis
emakese maa kutset ja tuli talusse tagasi. Kartuleid ei
kasvata, sest ei pea “kartulijoogist” lugu.
Albert Päiv “Puusta” peremehena juhib põllumeeste liikumist
ja seda kogu oma jõu ja nõuga. Senini tegi seda üksinda, kuid
jõulust peale koos noore naisega kahekesi.
Karl Voites on uhkema asunduse talu omanik. Lauda
katusele on meistril lasknud suurelt kirjutada “K. W.”, mis
äraseletatult tähendab, et peremees on Kawe šokolaadi suur
sõber. Tsaari ajal oli hussaar, nüüd juhib kaitseliidu
kompaniid. Elab põhimõtte järele – küll ta läheb! Ja vaata
imet, lähebki. Naist ei võta, sest see olevat kallis pidada.
järgneb...
Taivo Kirm
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Informatsioon
• Hambaravikabinet Roiul võtab tööle hambaarsti abilise (2
päeva nädalas). Väljaõpe kohapeal. Võtta ühendust tel. 56 912
224. Hambaarst Kaja Võsu.
• Keskkonnaministeerium teatab, et 1. veebruaril 2007 algusega
10.30 toimub Tartumaa keskkonnateenistuse saalis (aadressil
Aleksandri 14, Tartu) tasuta nõupäev metsaomanikele.
Räägitakse uuest metsaseadusest, selle rakendusaktidest ja
erametsanduse toetustest. Lisainfo telefonil 626 2931

Haaslava vallamajas on uued telefoninumbrid
7 446 520 – maa-ja majandusnõunik; kultuuri-ja
spordinõunik;
7 446 521 – vallavanem;
7 466 522 – sotsiaalosakond;

7 466 523 – pearaamatupidaja;
7 446 524 – üldtelefon;
7 446 525 – ehitusnõunik;
7 446 526 – vallasekretär;

Politseiteated
 01.12.06a Ignase külas Koortil tarbisid alaealised
sünnipäeval alkoholi. Peokäigus rikuti ka maja elanike rahu.
Konstaabli poolt on alustatud väärteomenetlust.

 22.12.06 a õhtul tülitasid kaks joobes naist Roiu alevis
majanaabreid. Joobes naisterahvad toimetati kainenemisele.

 Ajavahemikus 07.12-08.12.06 a on Unikülas ümber
kukkunud tulevalvetorn, mis muutus kasutamiskõlbmatuks.

 10.01.07 a teatati politseile, et Haaslava külas laamendab
joobes meesterahvas. Patrulli saabudes oli laamendaja koju
magama läinud ja avaldaja lahkunud.

 11.12.06 a avastati Eesti Energia töötajate poolt
järjekordne „elektrivargus“ Aardla külas Võsastiku talu.
Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.

 12.01.07 a hommikul avastati sissemurdmine Haaslava
vallamajja, kust varastati kaks arvuti monitori ja lauaarvuti.
Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.

 12.12.06a päeval rikkusid alaelised Unikülas Mäeotsa
kinnistul asuvas korteris naabrite rahu muusika valju
mängimisega. Konstaabli poolt alustati väärteomenetlust.

 12.01.07 a õhtul pandi toime Ignase külas Pikamäe teel
avaliku korra raske rikkumine, mille käigus ähvardati
alaealist relvaga ja tekitati talle kehavigastusi. Konstaabli
poolt alustati kriminaalmenetlust.

 16.12.06 a toimus Ignase külas Pikamäe tee maja
koridoris arusaamatus kahe meeskodaniku vahel. Asjaolude
väljaselgitamiseks
on
konstaabli
poolt
alustatud
väärteomenetlust.

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 21.12.06 a varahommikul kutsuti politseipatrull Ignase
külla, kus alaealine joobes poeg oli kallale läinud emale.
Patrull alustas alaealise suhtes väärteomenetlust.

Mälestame lahkunuid

Elsa Kaljuste
09.02.1922- 04.01.2007
Igevere

Nikolai Lotta
29.01.1939- 14.01.2007
Igevere

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

