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Haaslava vallamajal täitus väärikas juubel – 110

1897. aasta 11. novembri ajalehest „Olevik“ saame lugeda
järgmist uudist:
„Möödaläinud suvel ehitas Haaslava ja Kriimani ühendatud
vald omale uue vallamaja, mida ehitusmeister J. Pebson oma
materjalidega üle ehitas. Maja on telliskividest ja tuli vallal
5500 rubla maksma, on 11 sülda pikk ja 5,5 sülda lai. Maja
vastu on niisama 11 sülda pikk ja 3 sülda laialt tallid ja
vankrikuurid ehitatud. Maja ja talli vahel on õues 9 jala
kõrgune laudadest plankaed. Hoovi pääl on ka pumbakaev.
Maja on kõigiti uuema aja nõudmiste järgi ehitatud, sääl on
suur kohtu istumise tuba, rahva tuba, võeraste tuba,
tunnistajate tuba ja 2 türmi. Maja võeti 15. septembril
volikogu poolt ehitusmeistri käest vastu ja õnnistamise päev
määrati 26. septembrile 1897. “Haaslava vallamaja ehituse
lool on põhjust natuke pikemalt peatuda. Vana vallamaja oli
viletsas korras, pisike palkmaja. Uue vallamaja ehitust arutati
esimest korda 1892. sügisel ühendatud Haaslava ja Kriimani
vallanõukogu koosolekul. Üksmeelt ei leitud. Kriimani
meestel oli Haaslava omadega kana kitkuda ja vallamaja
ehitus lükkus edasi. Asja arutati veel mitu korda ja vaieldi
selle üle, kas ehitada kivi- või palkmaja. 20. novembril 1895.
pandi vallanõukogu koosolekul asjad paika, kui otsustati, et
„maja seinad tulevad Venemaalt sisse toodud esimese
numbri kuuse ehk männa palkidest, mille peenem ots mitte
alla 9 tolli ei ole.“
Ehitusmeistri
leidmiseks
avaldati
“Olevikus”
ja
“Postimehes” kolm korda kuulutus. Ajalehekuulutusele
vastas neli ehitusmeistrit, kelle hinnapakkumised jäid 6195 ja
6285 rubla vahele. Ehitajaks valiti Võnnu mees Jaan Narusk,

kes oli teinud kõige odavama hinnapakkumise. Nüüd aga
sekkusid ametivõimud, kes tunnistasid senise konkursi
kehtetuks ja nõudsid kivist hoone ehitamist. 3. aprillil 1896.
„sai nõukogu poolt otsuseks tehtud, uus vallamaja mitte
puust, vaid kivist ehitada“. Uuele ajalehekuulutusele vastas 5
ehitusmeistrit, kellest kolm tuli koha peale „väiksemat hinda
pakkuma“. Alustati 6000 rublast, millest meistrid hakkasid
paari, kolme rubla kaupa hinda alla laskma. Võitjaks osutus
Jüri Hansu poeg Peepson (vallamaja seinal säilinud ehitaja
nimetahvlil Pepson) Laiuselt, kes oli nõus maja ehitama 5550
rubla eest. 22. aprillil 1896 sõlmiti ehituskontrakt, mille järgi
pidi ehitatama vallamaja, teine hoone, milles on tall, laut,
tõllakuur ja küün, pumbakaev ja aed ümber hoonete. Ehitus
pidi vastuvõtmiseks valmis olema 1. septembriks 1897. a.
Papson omakorda palkas alltöövõtjaks hinnapakkumises
allajäänud Jakob Stolmeisteri, kes peaaegu kõik tööd ära tegi
ja seda palju odavama hinnaga.
Ehituse juures on tähelepanuväärne, et puust ehitus oleks
kivimajast kallimaks läinud. Mõlemad hooned ja kaev on
käigus ka praegu. Vallamajas on aastate jooksul tehtud
remonte ja tubade asetust ümber ehitatud, kuid maja ise on
kõva ja pole mingit märki, et uut vallamaja peaks ehitama
hakkama. Ehitusele järgneva 107 aasta jooksul (v.a. 1939 1944) on majas kogu aeg olnud kohalik võimuesindus:
täitevkomitee, külanõukogu või vallavalitsus. Vaevalt, et
Eestis niisuguse ajalooga hooneid palju on.
Taivo Kirm
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Volikogu istungil 19. oktoobril 2007
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Kiirmani mõisa,
Roiu Lasteaed „Kukupai” ja Kurepalu külas asuva
laululava ja lauluväljaku teenindamiseks vajalik maa.
• Seoses valla üldplaneeringu kehtestamisega (31.08.2007)
võeti vastu määrus Haaslava valla ehitusmääruse
muutmise kohta. Vallavalitsus avaldab ehitusmääruse
tervikteksti koos vastuvõetud muudatustega internetis
valla koduleheküljel www.haaslava.ee ja Roiu
Raamatukogus.
• Otsustati kehtestada detailplaneeringud:
Väljaotsa, Muraka ja Pohla Lange maaüksustel külas ning
Pohlaoru maaüksusel Tõõraste külas; Niiduserva
maaüksusel Aardlapalu külas; Edeage maaüksusel
Kõivuküla külas; Männioksa ja Käbi maaüksusel Kurepalu

külas; Punga maaüksusel Haaslava külas; Kaasiku, Kabeli,
Metsala, Põllu, Lohu, Lõhmuse ja Peetri maaüksustel
Haaslava külas; Eerika maaüksusel Haaslava külas.
• Roiu Lasteaia „Kukupai” põhimääruse uus redaktsioon
suunati tervishoiu- haridus- ja sotsiaalkomisjoni
kooskõlastamiseks.
• Arutati valla 2004-2012 arengukava muudatusi, mida
tahetakse arengukavasse sisse viia detsembrikuus 2007.a.
Ene Silla
vallasekretär

Vallavalitsuse istungid
10. oktoobril 2007 otsustati
1. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse
maksmine.
(Täiendava
lapsetoetuse
maksmine 1-le lapsele).
2. Kasutuslubade andmine.
(Haaslava külas Paju tee, Toominga tee ja Jõetänava
katastriüksuste elektrivõrguga liitumisühendustele)
3. Haaslava külas Tiigi maaüksusel abihoone ehitamiseks
ehitusloa andmine.
4. Igevere külas Marjamaa maaüksusel söögimaja
ehitamiseks ehitusloa andmine.
5. Haaslava Pajusalu tee 10 maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks ehitusloa andmine.
6. Roiu alevikus OÜ Lepasalu TKM ja Sirje Otsa omanduses
oleva hoone juurde teenindusmaa määramine.
7. Paluküla külas asuva Sagara kinnistu jagamine.
3. oktoobril 2007 otsustati
1. Haaslava Vallavalitsuse 21.11.2006 korralduse nr 243
osaline muutmine.
2. Olivia 8 maaüksusel üksikelamu ehitamiseks ehitusloa
andmine.

3. Suurekivi maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
4. Männikäbi maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
5. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
(lasteaia toiduraha ja õppevahendite tasumiseks 5-le lapsele,
koolilõuna osaliseks tasumiseks 13-le õpilasele).
6. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
(Küttepuude ostmiseks 1-le taotlejale, töövihikute eest
tasumiseks 6-le õpilasele, teatripiletite eest tasumiseks 3-le
lapsele, täiendavaks lastetoetuseks
4 –le lapsevanemale).
7. Riikliku
hooldajatoetuse
vahenditest
täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
(Ravimikulude osaliseks katmiseks 4-le taotlejale).
8. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
(500 krooni ühekordset sotsiaaltoetust 65-aastastele ja
vanematele pensionäridele, kokku 286-le isikule).
Ene Silla
vallasekretär

Jõulutoetus
Valla 2007. aasta eelarvesse on eraldatud valla elanikele
alates 65ndast eluaastast jõulutoetust 500 krooni.
Palume kahe nädala jooksul teatada oma arveldusarve
number vallavalitsusse. Kellel arveldusarve puudub, saab
toetust valla kassast või Roiu Päevakeskusest esmaspäeviti

kella 10.00 – 11.30 alates 05. novembrist 2007. Info
telefonidel 7446 524; 7446 522; 53 93 92 21.
Liivi Sepp
hoolekande vanemspetsialist

Jõululaada eelteade
16. detsembril toimub MTÜ Kurepalu külaselts Priius ja
Haaslava Vallavalitsuse eestvedamisel järjekordne jõululaat.
Eelmisel aastal sai laadalt osta erinevaid jõulukaupu alates
piparkookidest kuni jõuluvanikuteni välja. Ja muidugi
mahtusid lettidele vajalikud jõulukaardid, soojad kindadsokid, mesi ja palju-palju muudki maitsvat ja huvitavat.
Mäletatavasti toimus ka jõululoos ning kõigi südameid
soojendas armas jõulukontsert.

Loodame, et selgi aastal on rohkelt käsitöö müüjaid ja ostjaid
ning et jõulukontserdil saab kuulda ilusaid jõululaule.
Käsitöömeistrid, kellel on soov meie jõululaadal osaleda,
palun anda sellest teada hiljemalt 10.detsembriks. Samaks
kuupäevaks palume endast teada anda ka kõigil neil, kes
soovivad kontserdil esineda.
MTÜ Kurepalu külaselts Priius
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Roiu päevakeskus uutes ruumides
Septembrikuu kuuendal päeval avasime Roiu päevakeskuse
uued ruumid aadressil Männi 5 – 1. Pensionäre oli tervitama
tulnud vallavanem Jüri Raudseping, kes soovis kõigile
toredaid ja sisukaid ettevõtmisi uutes ruumides.
Päevakeskuse ruumid on avatud esmaspäevast reedeni kella
9.00 – 18.00. Ennelõunasel ajal on ruumid pensionäride
päralt.
Jätkuvad
neljapäevased
ja
esmaspäevased
kokkusaamised, erinevad tegevused, ürituste külastamised
ning ekskursioonid. Osa tegevustest hakkab toimuma ka
Priiuse seltsimajas. Huvilised saavad seal võimelda, tantsida
seltskonnatantse ja teha muudki huvitavat. Juba on
toimunudki esimesed liikumistunnid Priiuse seltsimajas
Made Ruuli juhendamisel. Proua Made on väga hinnatud ja
lugupeetud tantsujuht nii oma koduvallas Nõos kui ka
naabervaldades. Seepärast ongi meil hea meel, et tal jagub
aega meiegi jaoks.
Kõigil soovijatel on võimalus kasutada Priiuse seltsimajas
olevaid arvuteid.
Lapsed ja noored on päevakeskusesse oodatud igal tööpäeval
kella 15.00 – 18.00. Hubastes päevakeskuse ruumides saab
suhelda eakaaslastega, mängida erinevaid lauamänge.
Kallid koolinoored, ootame Teie ettepanekuid ja soove, mida
veel võiks päevakeskuse ruumides toredat teha.
Sellest hooajast on pesupesemise ja dušikasutamise teenus
tasuline, v.a. lapsed ja õpilased. Ühe masinatäie pesu
pesemine maksab 20 krooni. Duši all pesemine 15 krooni.

Mõlema teenuse kasutamise osas on vajalik eelnev
kokkulepe päevakeskuse perenaise Helle Vassilaga.

Soovime, et Roiu päevakeskuse uued ruumid leiavad
aktiivset kasutamist. Ootan Teie ettepanekuid ja küsimusi
telefonil 74 46 522 või 53 939 221.
Marju Jansen
hoolekande vanemspetsialist

Geenidoonoriks võib tulla igaüks
Seni on Eesti geenivaramu täitmine kulgenud põhiliselt sel
moel, et doonoriks saada sooviv inimene on läinud oma
perearsti juurde, täitnud ühes tohtriga küsimustiku ja andnud
vereproovi. Perearst on saatnud küsitlusandmed ning
vereproovi Tartusse ning asi ongi tehtud. Need inimesed,
kelle perearst ei kuulu varamu andmekogujate hulka, on seni
suuremalt jaolt kahjuks geenikogumisest eemale jäänud. Et
seda viga parandada, on geenivaramu nüüd asunud looma
ühest arstist sõltumatuid geeni-, tervise- ja sugupuuandmete
kogumise kabinette mitmel pool maakondades.
Esimene neist avati Tartus, Eesti geenivaramu majas
aadressil Tiigi t 61b. Sinna tulekuks pole geenidoonoriks
soovijal tarvis teha muud, kui helistada tööpäeviti kella
üheksa ja viie vahel telefonil 7440 200 ja end vastuvõtule
registreerida. Samal telefonil saab ka doonoriks hakkamise
ning üldisemalt geenivaramu kohta küsimusi esitada. Kellel
internet käepärast, võiksid aga kõige esimese sammuna
uurida varamu kodulehekülge www.geenivaramu.ee ja
iseäranis seal vaatamiseks väljas olevaid doonorile mõeldud
trükiseid. Tulevase doonori käest küsitakse näiteks andmeid
tema vanemate ja vanavanemate, tema enda põetud haiguste
ja tervise, söömise ning liikumisharjumuste jms kohta.
Vastuste andmine läheb küllap hõlpsamini, kui eelnevalt on
saadud selleks valmistuda.
Miks geenivaramu?
Geenivaramu andmehoidlatesse on praeguseks kokku
kogutud ligemale 12 000 inimese geeniproovid ning
küsitlusandmed. Kui pärale jõuab 100 000. doonori
vereproov ning ankeet, läheb andmekogu lukku ja rohkem
enam doonoreid vastu ei võeta. Teadustööd aga, millega juba
praegu on alustatud, võib teadlaste sõnul nii mahuka
andmepangaga teha vähemalt kolmkümmend aastat. Kogu

ettevõtmise mõte ongi tegelikult teaduslik ja samas suure
praktilise väärtusega – nihutada arstiabi paremale järjele.
Sellega, et õpitakse tundma seoseid inimese geenide,
keskkonna ja eluviisi vahel. „Kui on teada geenimustrid, mis
ühe või teise haiguse väljakujunemist soodustavad, oskavad
arstid paremini diagnoose välja panna ning ka nõu anda,
mida inimesed ise saaksid teha selleks, et tõbedest eemale
hoida,” kinnitab geenivaramu loomise algataja, professor
Andres Metspalu.
Miks just mina?
Kõik see suur kasu meie tervisele tuleb ilmsiks muidugi alles
aastate pärast. Doonoriks saanud inimesed aga teavad
rääkida, et teatud mõttes annab juba doonoriankeedi täitmine
ise tõuke parema tervise suunas. Sest see on ka inimesele
endale väikestviisi terviseinventuur, mille käigus avastatakse
seoseid, millele varem pole osatud tähelepanu pöörata ning
siis osatakse ehk edaspidi paremini tähele panna harjumusi,
mis ei pruugi olla tervisele kõige paremad. Arstidandmekogujad jälle ütlevad, et oma poolteist tundi vältava
ankeedi täitmise käigus võtavad inimesed sageli jutuks ka
pisikesed, veel õige vähe häirivad vaevused, millest tavalisel
vastuvõtul ei tihata rääkidagi. Sel moel on õigeaegselt jälile
saadud paljudele algjärgus tõbedele. Nii et miks mitte?
Ainus tingimus, mille geenivaramu doonoriks pürgijaile
seab, on see, et ta peab olema täisealine. Muus mõttes
piiranguid pole, võrdselt oodatud on noored ja vanad,
lühikesed ja pikad, kõhnad ja tüsedad, puruterved ja põdurad.
Kristiina Gerassimova
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
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Kuidas Haaslava mehed Saaremaa 40. juubelirallil käisid
Haaslava vallas levivad kuuldused, et Alo Hintseri ja
Meelis Pärna rallitiim võistles edukalt hiljutisel
Saaremaa rallil. Vestluses Meelisega küsisin, kas
kuuldused vastavad tõele?
Kuuldused on õiged. Me tõesti osalesime sellel juubelirallil.
Eesti üks raskeimaid rallisid lõppes seekord meie jaoks ilma
suuremate tehniliste probleemideta. Ja mis kõige tähtsam –
saavutasime omas klassis võidu!
Selline hea tulemus eeldab kindlasti head koostööd
meeste vahel. Kui ammu Te juba koos sõidate ja kes teist
on rooli taga ja kes loeb kaarti?
Koos oleme sõitnud aastast 2005 ja tööülesanded oleme
jaotanud nii, et Alo on piloot ja mina loen siis kaarti.
Pidev enesekontroll ja tingimusteta teineteise usaldamine,
nendeta ei kujuta rallisõidu meeskonda ette. Missugune
õhkkond valitseb sõiduajal autos?
Ütleme nii, et sõidu ajal tühja juttu autos ei aeta. Räägitakse
ainult niipalju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Näiteks
tahab piloot teada ühe või mitu kurvi ette, samuti tahab ta
teada seda, kui palju ohtusid on ees oodata.
Rallisõit ei ole mitte odav hobi. Kuidas Te toime tulete?
Tõepoolest, ralli ei ole odav hobi. Kui rääkida lühidalt rallil
osalemisega seotud kulutustest, siis võib ühe ralli eelarveks
kujuneda ümmarguselt 60 tuhat kuni 100 tuhat krooni.
Olenevalt ralli pikkusest, võib vaja minna uusi rehve,

bensiini liiter maksab 30 krooni (lennuki kütus), lisaks
ööbimis- ja muud kulutused.
Ükski rallimeeskond ei saa toimida abimeesteta. Nii meiegi.
Tehnilistes küsimustes ja service kohapealt peame suured
kiidusõnad ütlema meie service pealikule hr Margo Seerile.
Rahaliselt on meid toetanud Aivo Hintser, Aivar Linnamäe,
OÜ Aatomik Transport, E.T.V.A varuosad ja muidugi oleme
ise omad õlad alla pannud.
Kuivõrd on Teil olemas oma perekonna ja lähedaste
toetus? Kui oluline see on?
Me mõlemad peame väga oluliseks perekonna ja lähedaste
toetust ning kaasaelamist. Võib-olla just seepärast olemegi
rallipisikuga nakatanud ka oma poisid – Kristeni ja Atsi.
Nemadki tegelevad juba tasahilju jääradadel sõiduga. Vara
on veel rääkida nende saavutustest, aga küll need ükskord ka
tulevad. Nii me loodame!
Millal toimub järgmine ralli, kus osalete?
Saaremaa ralli lõpetas nüüd selleks aastaks hooaja. Jääme
ootama jääd ja lund, et vastu minna uuele hooajale. Ja
ennekõike loodame, et ei väsiks meie head, ammused
toetajad ja abimehed ning alati on uutele uksed valla.
Aitäh huvitava vestluse eest. Soovin Teile sirgeid kurve,
tublisid abimehi ja hakkajaid toetajaid. Edu!
Täname heade soovide eest.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Preemia „Tuleviku tähed”
Vastavalt Haaslava Vallavolikogu määrusele nr. 22
11.detsembrist 2006, jagati sel aastal esmakordselt meie
tublimatele lastele ja noortele Haaslava valla kultuuri-,
hariduse- ja spordipreemiaid „Tuleviku tähed”.
Avaldusi 2007 aastal kultuuri-, hariduse-ja spordivallas häid
ja väga häid tulemusi saavutanud laste ja noorte kohta
võtame vastu 1.detsembrist 2007 -15.jaanuar 2008.

Lisainformatsiooni saab telefonil 7446 520 või e-mail
aadressil ilona@haaslava.ee.
Tunnustagem oma lapsi ja noori, nad on seda väärt!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Fotovõistlus „Minu Haaslava”
Haaslava valla kultuuri- ja spordikomisjon kuulutab välja
fotovõistluse „Minu Haaslava”. Fotoaparaadist on saanud
meie lahutamatu kaaslane erinevatel üritustel, matkadel ja
reisidel, jalutuskäikudel loodusesse. Nii saavad jäädvustatud
huvitavamad hetked, kaunid looduspildid, kallid inimesed ja
armsad loomakesedki.
Paljud nendest fotodest on väärt seda, et neid näidata
teistelegi. Seepärast kutsume kõiki asjahuvilisi osalema
fotovõistlusel „Minu Haaslava”. Kui oled viimase aasta
jooksul teinud või veel plaanid teha huvitavaid fotosid:
• meie valla inimestest nii siin- kui sealpool Haaslava valla
piire;
• meie valla loodusest ja loomadest,
siis ootame neid 15.jaanuariks 2007 Haaslava vallamajja.
Soovitav on, et esitatud paberfoto on A4 formaadis. Iga

osaleja võib esitada kuni 3 fotot, millele lisada autori nimi,
koht, kus pildistatud ja võimalusel ka pealkiri.
Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: lapsed kuni 14
(kaasa arvatud) eluaastat, noored 15-25 eluaastat ja
täiskasvanud vanuses 26 ja vanemad.
Parimatest parimad ja ilusamatest ilusamad aitab välja
selgitada kompetentne žürii. Võitjatele on ette nähtud
auhinnad.
Esitatud
tööd
saavad
eksponeeritud
võistlusjärgsetel näitustel Haaslava vallamajas, Priiuse
seltsimajas, Sillaotsa spordihoones.
Fotovõistlusega seotud küsimustele saab täpsed ja
ammendavad vastuseid, kui need saata e-maili aadressile:
lauranne2@hot.ee.
Anne Laur
kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees
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Sillaotsa kooli raamatukogu
Raamatukogu on koolis selline keskus, mis aitab igapäevast
koolitööd läbi viia: toetab õppematerjalidega ja
lisalugemistega. Aga raamatukogu ei ole ainult laenutamise
koht. Raamatukogu kaasabil toimub ka igapäevane laste
lugemisharjumuste kujundamine läbi mitmesuguste ürituste.
Nii oli aasta algul rahvakirjaniku Oskar Lutsu 120.
sünniaastapäev.
Selle
puhul
toimus
algklassidel
kostümeeritud üritus ja kohal olid Teele, köster ja palju
väikseid nukitsamehi. Veel toimus muinasjutupidu koos
lasteaialastega. Iga klass mängis maha väikese katkendi ühest
muinasjutust. Ka lasteaialapsed esinesid muinasjututeemaliste lauludega.
Kaks korda kuus toimub õpilastele lugemisvahetund, kus
olen lugenud katkendi või jutukesi mõnest toredast
lasteraamatust. Eelmisel aastal valiti ka Sillaotsa Top 10
lemmikraamatute hulgast. Nooremas vanuserühmas oli kõige
suurem lemmik E. Raua raamat „Sipsik“ ja vanematele
lastele meeldis kõige enam A. Valliku „ Kuidas elad, Ann?”

3. klassi õpilased käivad maakonnas võistlusmängul. Ka
selleks ettevalmistumisel on raamatukogu abiks, sest lapsed
peavad ju oskama kasutada teatmeteoseid ning teadma
tähtsamaid fakte lastekirjandusest. Meie lastel on alati hästi
läinud ja on oldud esimese viie hulgas.
Selgi aastal on kavas mitmeid üritusi nii väikestele kui
suurtele. Tahame jätkata traditsiooni, kus mõned üritused
toimuvad koos lasteaiaga. Iga kahe nädala tagant kajastan
kooli stendil meie kirjanike-juubilaride elu ja loomingut ning
rahvakalendri tähtpäevi. Nii et tegutsemist ja lugemist jätkub
huvilistele küllaga.
Tahan tänada vanemaid, kes on aidanud oma lastel
valmistuda kostüümipidudeks ning innustanud lapsi
raamatuid laenutama ja lugema. Loodan, et seda abi jätkub
ka selleks õppeaastaks.
Aulike Lõõndre
Sillaotsa kooli raamatukoguhoidja

Sügispidu
Sügis on üks ilus aastaaeg. Kõige enam meeldivad meile
need kaunid värvid, mis sügise nii kirjuks teevad. Igal aastal
on tavaks pidada sügise sünnipäeva. Meie koolis tähistati
seda 4. oktoobril sügispeoga. Peosaal oli kaunistatud õpilaste
meisterdatud piltidega ning seinale oli kirjutatud „Sügispidu
2007”.
Peol osalesid nii algklasside õpilased kui ka Kukupai lasteaia
lapsed. Kui kõik olid saali kogunenud, hakkas mängima
muusika ning sisse astus perenaine Sügis, kelleks oli meie
õpetaja Kaie. Tal oli seljas ilus seelik, mis oli puulehtedega
ehitud ning ees vahva põll.
Alustuseks tegime väikese kontserdi, kus koolilapsed laulsid
sügiselaulu ning Mirjam ja Lotte lugesid luuletusi. Seejärel
esinesid
ilusate
lauludega
ka
lasteaialapsed.
Raamatukoguhoidja Aulike luges meile ühe sügisejutu,
millele saime kaasa teha liikumisi ja vihmasabinat. Üheskoos
lauldes ja tantsides ütlesime sügisele: „Tere!”.
Rääkisime sellest, kuidas metsloomad endale talvevarusid
koguvad ning mängisime sellega seotud mänge. Üheskoos
meisterdasime kaks sarnast pilti sellest, mida sügis endaga

kaasa toob. Need olid siilid, puulehed, seened ja muudki
loodusest. Me kleepisime kõik paberile ja valmisid väga
ilusad pildid. Nüüd on üks pilt silmarõõmuks koolimajas
ning teine lasteaias.
Koos vaatasime erinevate seente pilte ja rääkisime, milliseid
seeni võib süüa ning milliseid mitte. Viisime läbi
seenekorjamise võistluse. Võistkondade moodustamiseks sai
iga laps endale võtta ühe väikese paberist seene. Nii tekkis
neli võistkonda: kukeseened, puravikud, pilvikud ja
kärbseseened. Need seened pandi põrandale, võistkonnad
said endale korvid ning võimalikult kiiresti tuli hakata korvi
sisse korjama ainult söögiseeni. Võitis see võistkond, kellel
oli kõige rohkem seeni korvis.
Lõpetuseks pakuti meile lasteaia poolt komme ning kooli
poolt porgandeid ja õunu, mis olid väga maitsvad. Meile
meeldis sügispidu väga ja jääme ootama järgmist!
Sügispeost kirjutasid Sillaotsa Põhikooli 3. klassi õpilased.
Jutu aitas kokku panna õpetaja Kaie Käär.

Algklasside klassiõhtu
28. septembril toimus Sillaotsa Põhikoolis algklasside
liiklusteemaline klassiõhtu. 2. ja 3. klass valmistasid
tööõpetuse tunnis toredad tikuvõileivad, katsid saali kena
peolaua ning kui 1. klass oli ka saali kogunenud, võis
klassiõhtu alata.
Laulsime kõigile peost osavõtjatele tervituslaulu, seejärel
rääkisime lauakommetest ja oligi aeg suupisteid maitsta. Küll

olid maitsvad võileivad! Tore oli ka koos mängida ja
üksteisega veel paremini tuttavaks saada.
Kuna klassiõhtu eesmärgiks oli liikluskasvatus, vaatasime
liiklusteemalisi videoid ja arutasime lastega nähtu üle ning
mängisime erinevaid liiklusmänge. Iga laps sai kingiks meie
valla sümboolikaga helkuri.
Kaie Käär ja Annika Tõnurist
klassiõpetajad
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Sillaotsa kooli õuele valmis väliklass
Sillaotsa
Põhikool
osales
2007.
aasta
kevadel
Põllumajandusministeeriumi
poolt
korraldatud
noortekonkursil „Maal on mõnus!” tollase 8. klassi
meeskonna poolt esitatud projektiga „Õue õppima ja
puhkama.” Konkursile laekunud 40 projekti seast valis žürii
välja 8, eelistatute hulka kuulus ka meie projekt.

Projekti lühitutvustus
Sillaotsa koolihoone ja sellega ühendatud hiljuti valminud
valla spordihoone vahele tekkis päikseline ala avatud vaatega
Mõra jõele. See on ideaalseks paigaks, kus puhata ja maaelu
ilu nautida või asjalikke loodustunde läbi viia. Jõe kaldal
paikneb ka koolile kuuluv vana palksaun, mis loob meeleolu
ammustest Tootsi-aegadest ja annab paigale lisaväärtust.
Eesmärgi saavutamiseks on kavas see hoonetest piiratud ala
kasutusele võtta, paigaldades sinna ise valmistatud pingidlauad ja lehtla ning heakorrastada lähiümbrus.
Tööde lõpus toimub väljasõit looduse õpperajale, et see
hiljem ka meie väliklassi juurde rajada. Projektiväliselt
rajatav õpperada ühendatakse väliklassi ja korrastatud
niiduga ühtseks tervikuks, välis-õpikeskkonnaks, mis leiab
edaspidi
rakendust
erinevate
loodusvaatluste,
maastikumängude ja õppetundide läbiviimiseks.
Projektiga saavutatakse lageala kasutuselevõtt õueruumina.
Inimestel on võimalus ja ahvatlus rohkem õues viibida, viia
läbi tegevusi väljas ja märgata enam ümbritsevat loodust.
Töö käik
Tööd väliklassi ehituseks algasid juba aprillis puitmaterjali
muretsemisega. Maikuus toimus materjali ettevalmistamine:
servamine, pikkusesse lõikamine, hööveldamine ja lihvimine.
Seejärel puitmaterjali kruntimine ja immutamine, et ehitus
välitingimustes vastu peaks. Mai kolmandal nädalal
märkisime looduses väliklassi asukoha ja kaevasime maasse
immutatud postid, mille külge saaks hiljem kinnitada
statsionaarselt pingid ja lauad.
Puu- ja ehitustöödega tegelesid projektimeeskonda kuuluvad
poisid tööõpetuse õpetaja Taivo Kirmi juhendamisel,
tüdrukud
tegelesid
koos
projektijuhiga
väliklassi
lähiümbrusesse jääva lillekollektsiooni korrastamise ja
täiendamisega.
Mais külastas meid ajakirjanik Vilja Kohler ning 22.05.07
ilmus Postimehes projekti algusjärgu tegevusi kajastav
artikkel.
Meeskonnaga sai juunikuus korrastatud Mõra jõe kallas:
niideti ja riisuti hein, saeti maha jõele vaadet varjav võsa

ning liigniiskuse tõttu surnud puud. Oksaprahi põletasime
kooli lõkkeplatsil, jämedamad kännud jäid kooli sauna
kütteks. Jõele vaate avanemisel märkasime seal pardiema
koos udusulis poegadega ning saimegi kinnitust, et
väliklassiks valitud koht sai õige, sest siin on, mida vaadata
ja õppida.
Juulikuu jäi kõigile projektis osalejatele puhkamiseks ja
suvemõnude nautimiseks.
Augustis läks töö jälle käima, kinnitati eelnevalt töödeldud
laua- ja pingiplaadid, püstitati ronitaimede sõrestik. Et lektori
koht jäi üsna nõlva servale, valmistati selle tarbeks puidust
alus, millele poisid paigutasid massiivse kännu.
Augusti lõpus külastas meid Maalehe ajakirjanik Heli
Raamets koos fotograafiga ning artikkel väliklassi ehitusest
ilmus 6. septembri lehes.
Septembri lõpuks oli valmis väliklass ja ronitaimede sõrestik,
mille katteks istutasime lõhnava kuslapuu istikud, et oleks
õieilu ja meeldiv lõhn kevadsuvel.
Kahjuks ei olnud puukoolis sel sügisel müügil teisele
sõrestikule ronima planeeritud suure lehestiku ning imekauni
sügisvärviga amuuri viinapuu istikuid, mis tulevad taas
müüki kevadel. Siis saab teha ka täiendavad istutused, mis on
vajalikud väliklassis viibijaile turvatunde tekitamiseks ning
koolihoone poolt varjamiseks.
Sügisvihmade saabudes leidsime, et algselt ajutiseks
katuseks planeeritud sõrestik ei ole hea lahendus, ning
seetõttu otsustasime ehitada kevadel laudade kohale
püsikatused.
Samas võib öelda, et väliklass on juba praegu
kasutamisvalmis ning ootab usinaid õpilasi.
Esimesteks väliklassi külastajateks olid õpetajate päeval
õpetajatest koosnev 9. klass koos sellel päeval õpetaja rollis
olnud Taavi Malsiga.
Õppekäik
Projektimeeskond sõitis 28. septembril külla Pala kooli, mis
asub sarnaselt meie kooliga looduskaunis kohas. Vastu võttis
meid sealne õppealajuhataja Liina Ainsalu, kes näitas
ekskursiooni käigus palkidest ehitatud poolavatud väliklassi
ja suunas meid edasi lähiümbruse metsas asuvale looduse
õpperajale.
Õpperajal kogesime, et sealsel loodusel on vägagi palju ühist
meie kodukandi loodusega, ning saime näpunäiteid, kuidas
loodusrada teha ja kelle poole abi saamiseks pöörduda.
Õpperaja lõpus paiknes lõkkeplats, kus valmistasime kerge
eine. Reis jätkus Alatskivil ja sealsel loodusrajal. Õppekäigu
lõpp-punktiks oli Pepsi kaldal asuv Nina küla, kus tegime ka
meeskonnast grupifoto.
Projekti käigus valminud pildid on kajastatud kooli
kodulehel.
Projektis osalesid nüüd juba 9. klassi õpilased Sillaotsa
Põhikoolist:
Martin Grosberg, Terje Kuljus, Ainar Lillo, Taavi Mals,
Gerli Manglus, Denis Pappel, Kristjan Peemot, Karl
Pleksner, Rauno Pungar, Triin Tõnurist.
Reet Hüsson
projektijuht
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Õnnitleme novembrikuus sündinuid
1
3
8
9
10
14

15
18
19
20

22
23

Eeri Hint
Miralda Erlich
Aino Kirs
Mart Avarmaa
Veera Talbonen
Laine Kuljus
Mihhail Suvi
Taimo Kala
Maria Jegorkina
Ago Puusemp
Ljudmila Täpsi
Hilda Tamm
Aleksandra Rusina
Silvia Kohu
Aime Malleus
Viktor Rulli
Elmar Vohla
Aivo Vihm

1933
1929
1923
1943
1926
1935
1937
1944
1925
1940
1946
1925
1932
1942
1946
1946
1946
1938

Uniküla
Päkste
Kriimani
Mõra
Ignase
Uniküla
Päkste
Koke
Roiu
Lange
Roiu
Roiu
Päkste
Aadami
Kitseküla
Lange
Metsanurga
Tõõraste

24
26
27
30

Linda Hank
Kalju Soggar
Manni Bürkland
Kadri Viert

1927
1928
1927
1937

Mõra
Uniküla
Ignase
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Lili Marleen Saar
24.09.2007
Roiu
Oskar Tšurkin
5.10.2007
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
26.10.07
26.10.07
01.11.07
09.11.07
23.11.07

Ballett „Giselle” ühiskülastus „Vanemuises”
Tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Esineb Üllar Jörberg
Hingedepäeva vestlusring Priiuse seltsimajas. Kõneleb Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
Isadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas. Esinevad Kukupai lasteaia lapsed ja Sillaotsa kooli
õpilased.
III Kadripäeva tänuõhtu

Kell 12.00
Kell 21.00
Kell 11.15
Kell 18.00
Kell 19.00

Haaslava valla uus vallasekretär
kõige tähtsamaks peab, vastas Ene: ”Kõige olulisemaks oma
ametiülesannete täitmisel olen pidanud asjaolu, et
vallasekretäri poole pöördunud isik saab oma toimingud
teostatud vallamajas ja mujal asutustes vallavalitsuse poolt
väljastatud dokumentide alusel või siis andnud nõu, kuidas
saab isik oma probleemi lahendada.
Kindlustunnet on andnud teadmine, et vallavalitsus on
saanud täita volikogu poolt antud ülesanded ja teostada
toimingud asutustes nii, et ei ole probleeme olnud eelnevalt
vallasekretäri poolt esitatud dokumentidega.”
Veel lisas Ene ühtse ja sõbraliku tööpere kohta: „Tähtis ongi
tulemus, mis me ametiülesannete täitmisel saavutame. Olen
mõistnud, et vallamajas on olemas ametnikest koosnev ühtne
pere, kes selles pidevalt muutuvas õigusruumis on püüdnud
oma ametiülesandeid täita ja usun, et saame koos hakkama.”
1.oktoobril nimetati vallavalitsuses ametisse vallasekretär
Ene Silla, kes on varem selles ametis töötanud ka teistes
omavalitsustes, kokku 16 a. Küsimusele, mida ta oma ametis
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Informatsioon
• Bussiga teatrisse
Kuni 8.novembrini saab veel broneerida pileteid draamale „Jäine
mõrv”. Etendus toimub 1. detsembril kell 19.00 Vanemuise teatri
väikses majas. Pileteid hinnaga 140 krooni ja 84 krooni (sooduspilet)
saab broneerida telefonidel 7446 520 Ilona ja 7446 524 Maire.
• Haaslava Vallavolikogu algatas "Haaslava valla arengukava 20042012" muutmise. Arengukava muutmise eelnõu ja arengukava uue
terviktekstiga on võimalik tutvuda alates 30.oktoobrist kuni
22.novembrini 2007.a. Roiu raamatukogus, Haaslava vallamajas ning
Haaslava valla interneti koduleheküljel www.haaslava.ee. Ettepanekuid
arengukava täiendamiseks või muutmiseks on võimalik esitada
kirjalikult kuni 26.novembrini aadressil Haaslava Vallavalitsus, Kurepalu küla, 62113 Tartumaa või e-posti aadressil
vald@haaslava.ee. Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 28.novembril 2007.a. kell 18.00 Haaslava vallamajas.

Politseiteated
 22.09 kella 02.20 ajal tarbisid Roiu alevikus kaks
alaealist tütarlast alkohoolset jooki-õlut, tütarlaste suhtes
alustati väärteomenetlust.

väärteoprotokoll
mittepeatumise
ja
juhtimisõiguseta
juhtimise eest. Sõiduk toimetati järjekordselt valvega
parklasse.

 27.09 õhtul teatati, et Kurepalu külas on sõiduteele
pudenenud rapsiseeme. Tee valdaja koristas sõiduteelt 500
meetri ulatuses rapsiseemne.

 13.10 tehti politseile valeväljakutse Ignase külla, kus
joobnud mees pidavat peksma oma abikaasat.

 30.09 teatati, et Roiul Männi 5 on agressiivne ja joobnud
Liivo. Meesterahvas toimetati kainenema.
 03.10 teatati politseile, et Tuigo kalmistu esise
parkimisplatsi pinnakate on sõidukite poolt tehtud
“kannakatega” rikutud.
 04.10 teatati Ignase külast, et Pikamäe tee 7 kinnistu
vastremonditud õueala on ATV poolt tehtud “kannakatega”
rikutud.
 06.10 õhtul teatati politseile, et Ignase külas sõidavad
autodega joobes juhid. Mõne aja möödudes teatati taas
politseile tülist ja kaklusest Õunaaia tänava lõpus.
Kohalesaabunud patrull joobes sõidukijuhte ei avastanud.
Kohalike ja Kambja valla noorte vahel oli tekkinud tüli, mille
põhjus on segane.
 08.10 õhtul kella 21 ajal ei peatunud politsei patrullauto
poolt antud peatumismärguandele Ignase külas Koorti maja
juures sõiduauto Ford, mis alustas politsei eest põgenemist.
Eest ärasõit kestis kuni Aardla küla ühe talu õueni, kus
sõiduk jäeti taluhoovi ja sõidukis olnud seltskond põgenes.
Kohalekutsutud politseikoer leidis autost 50 m eemal põõsast
nooruki, kelleks osutus 15 a Uniküla elanik Valdur.
Noormees tunnistas ka sõiduki juhtimist. Juhile koostati

 13.10 teatati peretülist Koke külas, kus joobnud perepoeg
Reemo lõi kolmel korral näkku pereisale Kuidole, tekitades
näkku haava. Kohalesaadetud kiirabi vaatas kannatanu üle ja
andis esmaabi, agressiivne perepoeg viidi kainenema.
 14.10 kella 01.10 ajal teatati Roiu kaupluse juurest, et
seal on kaks sõidukit, milles olev seltskond lärmab ja
sõidukitest kostuv muusika häirib rahu. Kohalesaabunud
patrull kontrollis seltskonda, rikkumisi ei avastatud.
 15.10 kella 01.35 ajal sai politsei väljakutse Roiu aleviku
bussipeatusesse, kus autoga joobes seltskond rikub elanike
öörahu. Kohalesaabunud patrull leidis eest seltskonna poolt
mahajäetud õlled ja rehvidest asfaldile mahajäetud mustad
triibud.
 Ajavahemikul 15.10 kella 20.30 kuni 16.10 kella 06.40
on telliskiviga sisse visatud Roiu kaupluse ukseklaas.
 17.10 kella 22 ajal sai politsei teate, et Roiu alevikus
Männi 3 trepikojas magab joobes isik, kohalesaabunud
patrull joobes isikut ei leidnud.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid

Valentin Kuštšenko
14.08.1942 - 05.10.2007
Päkste

August Reit
08.08.1926 - 08.10.2007
Uniküla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
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