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Lasteorganisatsiooni Kodutütred 76. aastapäeva tähistamisest
19. jaanuaril tähistati Kodutütarde organisatsiooni 76. aastapäeva vabariikliku piduliku aktusega. Kui enamasti toimub
see üritus Tallinnas, siis seekord kogunesid kõigi
ringkondade esindajad Tartusse ning korraldamisele aitasid
kaasa Tartu ringkonna noortejuhid. Aktust ilmestasid
toredate esinemistega Tartu ringkonna kodutütred.

Oma panuse andsid ka Sillaotsa rühma tüdrukud: Gertrud
Pleksner, Merit-Karmel Annamaa, Triin Tõnurist, Kätrin
Metsla, Lotte Suislepp ja Diana Michelson. Kaunilt kõlas
nende esituses laul „Pesapuu”. Kui aga esitusele tuli Urmas
Alenderi laulule „Eleegia” õpetaja Annika seatud tants
„Linnutiivul”, siis tundus, et rahvas saalis hoidis hinge kinni
ning nii mõnestki silmanurgast poetus hardusepisarake.
Niivõrd kaunis ja teemakohane oli see etteaste. Aitäh teile, et
muutsite päeva kaunimaks!
Nagu ikka, tehti ka seekord kokkuvõtteid tehtud tööst ning
avaldati tänu tublidele noortejuhtidele. Aktiivse ning
silmapaistva tegevuse eest jagati aumärke ja tänukirju. Suure
au osaliseks sai ka Sillaotsa rühmavanem Annika Tõnurist,
kellele anti üle Kodutütarde Tunnustusrist. Tore oli sel hetkel
vaadata meie rühma tüdrukute nägusid, mis uhkusest oma
juhi üle tõeliselt särama lõid.
Peale aktust said kõik osa maitsvast peolauast ning
suurepärasest sünnipäevatordist.
Kaie Käär
Sillaotsa rühmavanem

Õpetaja Annika Tõnurist kodutütarde keskel

Eesti Kultuurkapital jagas aastapreemiaid
Kolmapäeval, 16. jaanuaril, toimus Tartus Laulupeomuuseumis maavanem Esta Tamme tänuvastuvõtt Tartumaa
kultuuritegelastele. Vastuvõtule olid palutud kultuuriasutuste
ja -kollektiivide juhid, kultuurisõbralikud omavalitsusjuhid,
samuti erinevate kultuuripreemiate laureaadid.
Haaslava vald hindas sel aastal preemiavääriliseks Aulike
Lõõndre, kelle tööd ja tegemised on olnud Haaslava valla
kultuuri- ja hariduselu edendamisega seotud aastast 1982.
Aulike oli aastatel 1981-1986 Haaslava Maakultuurimaja
kunstiline juht. Tema abidirigendi karjäär Haaslava
meeskooris sai alguse aga jaanuaris 1982. Viimasel aastal on
Aulike suure hoole ja armastusega tegelenud Haaslava
meeskoori arhiivimaterjalide korrastamisega. Ja ikka sel
eesmärgil, et kõigest, mis kunagi lauldud, räägitud ja tehtud,
jääks jälg nii endale kui teistelegi.

Selle pingelise töö tulemusena ilmus möödunud suvel Aulike
Lõõndre ja Maire Henno koostööna brošüür „XXX Haaslava
meestelaulupäev”.
1986. aastast alates on Aulike seotud Sillaotsa kooliga. Ta on
olnud asendamatu õpetaja, andes tunde muusikast käsitööni,
bioloogiast ja anatoomiast rääkimata. Praegu töötab Aulike
Sillaotsa Põhikooli raamatukogu juhatajana.
Ise peabki ta oma kõige suuremaks armastuseks kooli ja
sealseid lapsi. „Nad on mulle kui omad lapsed,” ütleb ta selle
armastuse põhjuseks. „Pean oluliseks, et suhtleme paljude
mu endiste õpilastega tänaseni. See on minu jaoks väga
tähtis,” lisab Aulike.
Soovime meiegi Aulikesele tervist, mõistvat meelt ja
armastavat südant!
Haaslava vallavalitsuse nimel
Ilona Vaagen
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Vallavalitsuse korraldused
19. detsembril
1. Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks ehitusloa
andmine (Mõra küla Tuigo tee kü ja Tuule mü liitumisühendus elektrivõrguga).
2. Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine (Haaslava küla
Pajusalu tee 1).
3. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
4. Riikliku toimetuleku toetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
5. Hooldajatoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine.
6. Raha eraldamine valla eelarve reservfondist (MTÜ-le
Kurepalu Külaselts Priius majanduskuludeks).
27. detsembril
1. Arutati vallavolikogu revisjonikomisjoni revisjoniakti
lasteaias läbiviidud revisjoni kohta ja koostati vastus.
7. jaanuaril
1. Hooldajatoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine.
2. Haaslava Vallavalitsuse 11.10.2005 korralduse nr 204
kehtetuks tunnistamine (hoolduse lõpetamine).
3. Kohanime määramine (Kõivukülas asuva Edeage detailplaneeringuga moodustatud uuele tänavale määrati nimeks
Age tee tänav).

4. Korralduse 27.07.1998 nr 607 „Maa ostueesõigusega
erastamise kohta” muutmine.
5. Ehitusloa andmine (Tõõraste külas asuva elamu rekonstrueerimiseks).
6. Kasutusloa andmine. (Eco Trade Group OÜ-le kuuluva
hoone kasutusele võtmiseks).
14. jaanuaril
1. Krooni maaüksusel üksikelamu ehitamiseks ehitusloa
andmine.
2. Loa andmine Männi tee välisgaasitorustiku kasutusele
võtmiseks.
3. Päkste külas asuva Kolgamõisa kinnistu jagamine.
4. Igevere külas asuva Kesa kinnistu jagamine.
5. Metsanurga külas asuva Männiku ehitise teenindamiseks
vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse
seadmiseks riigimaale.
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine (Roiu mü Oja 1B).
7. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
Ene Silla
vallasekretär

Kui prügi kogumine teeb muret
Uus aasta tõi paraja paanika paljudesse kodudesse.
Põhjuseks küsimused, kuidas sorteerida majapidamises
tekkinud prügi ja kuhu see ladustada. Tahaks aga teada,
miks on meil senisest enam vaja hakata tegelema oma
prügi
sorteerimisega?
Kas
on
see
kohalike
prügilate/prügiveofirmade või Euroopa Liidu nõue?
Nendele küsimustele palusin vastata AS Cleanaway
Tartu piirkonna müügijuhil Aire Jagusonil.
Nõue tuleb Jäätmeseadusest, mis on vastuvõetud 28.01.2004
Lisan §, mis otseselt paanika aluseks olid:
§ 35 Töötlemata jäätmete prügilasse ladestamise keeld.
1. Prügilasse on keelatud ladestada töötlemata jäätmed
§ 36 Segunenud olmejäätmete sortimine jäätmete
ladestamiseelsel töötlemisel.
1. Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult
suures ulatuses, tuleb segaolmejäätmed enne prügilasse
ladestamist sorteerida. Kui ladestamisel prügilasse selgub, et
jäätmete hulgas on keelatud jäätmeid, siis tuleb kogutud
jäätmete suhtes viia vajadusel läbi järelsortimine.
Olmejäätmete sortimise korda ja liigitamise alused täpsustati
Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007.a määrusega nr 4.
Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda
vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu
jäätmeliikide või alajaotiste koodidele:
1) paber ja kartong (20 01 01);
2) pakendid (15 01);

3) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga
«*» tähistatud jäätmed);
4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01)
Kogu jäätmemajanduse korraldamine on KOV ülesanne.
5) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08),
Samas ei ole need viimased muudatused jäätmeseaduses, sest
prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi
biolagunevaid jäätmeid olla:
1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist;
2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist;
3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist,
Aardlapalu on sellel teel esimesed sammud teinud.
Aardlapalus alustatakse kompostiväljakute rajamisega,
arvestusega,
et
väljakud
jätkavad
töötamist
ka
sulgemisprotsessi vältel.
Omavalitsused on kohustatud vastavalt sellele samale
jäätmeseadusele kehtestama jäätmehoolduseeskirja, milles
siis kirjeldataksegi ära, kuidas jäätmete liigiti kogumine
omavalitsuse territooriumil välja näeb. Prügilal on keelatud
sorteerimata olmejäätmeid vastu võtta, seaduse rikkumise
korral ootab tasumist 10-kordne saastetasu ja lisaks nõue
tasuda trahv riigile juhul, kui avastatakse, et prügila on
ladestanud jäätmeid, mida tal ei olnud õigust ladestada. Aga
trahvi maksmine ei tähenda, et seadust võib rikkuda. Kui
prügila rikub seadust, võib ta jääda ilma jäätmeloast ja ta ei
tohi vastu võtta enam mingeid jäätmeid.
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põletamine.
Kõigi
teiste
jäätmete,
eriti
plasti
põletamine,
on
Võib-olla seletate lahti ka mõiste biolagunevad jäätmed.
keskkonnale kahjulik
Missugused jäätmed siia kuuluvad?
Erinevate plastide põletamisel ummistuvad suitsulõõrid ja
Täna on keelatud prügilas ladestada jäätmeid koodiga (20 02
korsten ning ahjud võivad vajada remonti või täielikku
01) näiteks muru, puulehed jms.
uuendust.
Samas on biolagunevad enamuses söökla- ja köögijäätmed.
PE-plastide põlemisel eralduvad vähki tekitavad ühendid e
Kuidas ja kuhu neid jäätmeid koguda, sõltub KOV
kantserogeenid.
jäätmehoolduseeskirjast.
PVC-de põletamisel eralduvad dioksiinid, samuti nagu ka
Peamine põhjus on orgaaniliste ainete lagunemisel tekkiv
kummide, kaabliümbriste jms põletamisel.
nõrgvesi, mis ohustab põhjavett ja samuti tekib prügilagaas,
mis kasutult õhku lendab ja osooniauke põhjustab.
Kui
elanik
käitub
vastavalt
Haaslava
valla
Jäätmehoolduseeskirjale, siis on kõik hästi.
Kui suurt ohtu keskkonnale tekitab erineva prügi
põletamine pliidi või ahju all. Mida võib põletada ja mida
Teie valla Jäätmehoolduseeskiri on korras ja annab üsna
mitte?
täpsed juhised, kuidas vallakodanikul tuleb käituda.
Põletamine on meil väga populaarne, koduses küttekoldes on
Aire Jagusoni küsitles Ilona Vaagen
aga lubatud ainult paberi, papi ja immutamata puidu

Hea vallarahvas!
Aastavahetuse üheks enamkajastatumaks teemaks meedias
saab pidada arutelusid meile kõigile tülika probleemi,
elukeskkonnas tekkivatest jäätmetest lahtisaamine, ümber.
Ehkki jäätmeseadus jõustus juba 01.05.2004, jäi mõnikord
mulje, et isegi ametnikud, kes igapäevaliselt ainult
jäätmekäitluse korraldamisega tegelevad, saavad erinevalt
aru jäätmevaldajate kohustustest ja nõuetest. Ometigi ei
kahtle keegi selles, et jäätmete liigiti kogumine, mis
võimaldab nende taaskasutamist, säästab olulisel hulgal meie
loodusvarasid, kõigi majapidamiste liitumine korraldatud
jäätmeveoga aga hoiab ära keskkonna saastamise. Võrreldes
aastataguste olukordadega ongi hea meel tunnistada, et asjad
selles valdkonnas on paremaks läinud ja järjest vähemaks on
jäänud neid, kes oma majapidamises tekkivaid jäätmeid
proovivad võõrastesse kastidesse või halvimal juhul
loodusesse sokutada.
Haaslava vallavolikogu kehtestas juba 29.aprillil 2005 aastal
määrusega nr 6 Haaslava valla jäätmehoolduseeskirja.
Siinkohal ei tahaks kõike selles sätestatut hakata üle rääkima,
vaid peatuks elanike jaoks olulisematel probleemidel –
kuidas ja kuhu jäätmeid ära anda.
I. Ohtlikud jäätmed – ohtlikke jäätmeid saab tasuta üle anda
Tartu linnas asuvatesse keskkonnajaamadesse aadressidel
Tähe tn 108 ja Jaama tn 72c. Selleks on linn ja vald sõlminud
omavahel koostöölepingu. Lisaks kodumajapidamises
tekkivatele
ohtlikele
jäätmetele
võetaks
nendes
keskkonnajaamades vallarahvalt vastu ka vanapaberit ja
pappi, metalli, pakendijäätmeid, komplektseid elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid, suuremõõtmelisi jäätmeid
(sh vana mööbel), taaskasutatavaid plastjäätmeid.
Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid
WC potid jms) võetakse vastu tasu eest. Vanu autorehve saab
tasuta üle anda Jaama tn 72c asuvasse keskkonnajaama, kus
ühelt toojalt võetakse vastu 8 rehvi. Ettevõtetest pärinevaid
jäätmeid keskkonnajaamad vastu ei võta.
Lisaks
eeltoodud
võimalusele
ohtlikke
jäätmete
üleandmiseks paigaldatakse 2008 aasta I kvartali jooksul
konteinerid vanade akude ja kasutatud õlide (õli peab olema
plastikust kanistrites) vastuvõtmiseks OÜ Arujõe tanklasse
ning konteinerid vanade patareide äraandmiseks Sillaotsa

Põhikooli, OÜ Arujõe tanklasse, Päevakeskusesse, TTK
Roiu kauplusesse ja vallamajja.
II. Pakendijäätmete konteinerid (papp ja paber; joogi- ja muu
pakend) on paigaldatud vastavalt kokkuleppele Eesti
Taaskasutamisorganisatsioon MTÜ poolt Roiu alevikus
Männi ja Oja tn piirkondadesse; Kurepalu, Aardla ja Ignase
küladesse ning need on üldkasutatavad.
NB! Pakendijäätmete konteinerisse: papp ja paber, võib
paigaldada ainult pakendiks olnud paberit ja pappi. Kõik
pakendijäätmed peavad olema puhastatud biolagunevatest
jäätmetest. Vastasel juhul tuleb konteinerid üle sorteerida.
III. Tiheasustusega alal elamumaa sihtotstarbega kinnistutel
(korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne) tuleb
vanapaber ja papp koguda eraldi, milleks tuleb
jäätmevaldajatel tellida eraldi konteiner (võib olla ka mitme
elamu peale üks). Hajaasustusega ning mitteelamumaa
otstarbega kinnistutel tuleb vanapaberit ja pappi eraldi
koguda, kui seda tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg
nädalas.
IV. Aia- ja pargijäätmete ladestamiseks tuleb leida jäätmete
tekke läheduses sobiv koht.
V. Metalli, romusõidukeid ja nende osi võtab vastu
Kuusakoski AS Tartu linnas, Teguri tn 53
VI. Loomsete jäätmete vastuvõtmine toimub Loomsete
Jäätmete Käitluse AS poolt Ebaveres, Väike-Maarja vallas.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ega maapiirkondades elanike
jaoks, kes on ka juba sõlminud prügiveolepingud, midagi
oluliselt ei muutugi. Vaevalt keegi prügikasti puulehti ja
oksaprahti topib või siis suuremal hulgal toidujäätmeid.
Pakendite loputamisega ja siis taaskasutamiseks kogutavate
jäätmete konteinerisse äraviskamisega hoiame kokku mahtu
oma jäätmekonteineris ja säästame loodusvarusid tulevastele
põlvkondadele. Ja mingil juhul ei või me endale lubada seda,
et ohtlikud jäätmed (patareid, ravimid, kemikaalid jms)
satuksid prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulka.
Jüri Raudseping
vallavanem
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Teated veeprogrammist
Vabariigi valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammis
nähakse ette hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi
raames parandada inimeste elukvaliteeti ja aidata kaasa
sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Programmi kitsam eesmärk
on parandada puhta vee kättesaadavust hajaasustusaladel ja
alla 50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel. Projektide
elluviimine toimub kolmepoolse rahastamise alusel, milles
võrdselt võtavad osa toetuse taotleja, kohalik omavalitsus ja
riik. Rahastamine toimub järgmiste probleemide korral:
• Olemasolevas kaevus ei jätku piisavalt vett või selle
kvaliteet on halb.
• On olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad seadmed ja
survetrassid.

• Elamu lähedal ei ole sobivat kohta salvkaevu rajamiseks
(vesi tuuakse mujalt või kasutatakse pinnaveekogude vett).
Abikõlbulikud (programmist rahastatavad) tegevused on
kaevude (puur- ja salvkaevude) ja nende teenindamiseks
vajalike
trasside
(vesi,
elekter)
ehitamine
ning
renoveerimine, olemasolevatest kaevudest uute trasside
ehitamine või olemasoleva trassi renoveerimine, kaevude
varustamine vee pumpamiseks vajalike tehniliste seadmetega
ja tarvikutega.
Palume Teid informeerida vallavalitsust hiljemalt
11.veebruariks k.a. probleemidest Teie majapidamise
joogiveega varustamises. Programmi rahastamise võimalused
on piiratud – maakond saab riigilt keskmiselt 2milj krooni,
kuid paljudele võib see olla elutähtsa probleemi lahenduseks.

Tartumaa pensionäride tööde VI näitus-konkurss
2008. aastal toimub VI näitus-konkurss, „Kunstiharrastajate
tööde näitus-konkurss“ ja on pühendatud Vabariigi 90-ndale
sünniaastapäevale.
Selle
ettevõtmisega
tahame
pensionäridest
kunstiharrastajatele anda võimaluse oma töid kõigile
huvilistele näidata. Pensionärid on toimetanud ja kaasa
elanud selle heaks, et Eesti Vabariik saab pühitseda oma 90.
sünniaastapäeva. Konkursitöödest koostatava näituse
eesmärgiks on lähendada erinevatesse põlvkondadesse
kuuluvaid inimesi ühise huvi alusel. Tartumaa pensionäride
VI näitus-konkurss
* toimub Tartumaa Muuseumis, Pikk tn. 2 Elvas
* näitusele palume tuua pensionäridest kunstiharrastajate
töid, sobivad maal, graafika, skulptuur, tarbekunst (klaas,
keraamika, nahk, tekstiil, puit) muusikariistad
* tööde vastuvõtt toimub Tartumaa Muuseumis, Pikk tn. 2
Elvas tööpäevadel 12. maist kuni 20. maini k.a. kella 10.00 –
17.00
* info ja kokkulepped: pedagoog-kuraator pr. Anneli Aan,
kontakttelefon 7456 141, e-post anneli.aan@mail.ee
samas ka info näituse kestvuse ja tööde tagastamise kohta

* näitusele toodavad tööd peavad olema uued, varustatud
vajaliku infoga: valmistaja ees- ja perekonnanimi, vanus,
omavalitsus, kontaktandmed
* kollektiivselt toodavate tööde kohta palume koostada lisaks
tööde nimekirja, mis hõlbustab üleandmist-vastuvõtmist
* näituse avamine ja konkursi võitjatele auhindade
üleandmine toimub 25. mail 2008.a. kell 14.00 Tartumaa
Muuseumis
* rahalised auhinnad on järgmised: koht 2000.- kr, II koht
1500.- kr, III koht 1000.- kr, 2 ergutuspreemiat à 500. kr.
Žüriil on õigus preemiasummasid ka teisiti jagada, preemia
võidust teatatakse personaalselt.
* Tõid hindab ja selgitab võitjaid žürii, mis koosneb
asjatundlikest inimestest. Loodame rahalist toetust saada
projektide põhjal Hasartmängumaksu Nõukogult ja
Kultuurkapitalilt.
Jõudu ja edukat esinemist kõigile Tartumaa pensionäride
tööde VI näitus-konkursist osavõtjatele soovib Tartu
Maakonna Pensionäride Ühenduse nimel esimees Ilme
Rajalo.

Sillaotsa Põhikooli õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest
2. õppeveerandil 2007/2008. õppeaastal järgmistele õpilastele:
Taavi Traks
Sander Radionov *
1. klass
Lotte Suislepp *
Gabriel Tahti
Anette Abel
Andre-Loit Valli *
Elis Järvemäe
2. klass
Joosep Pleksner *
Maurice Lina *
4. klass
Kätrin Metsla
Silvija Mikk *
3. klass
Diana Michelson
Janette-Kristi Härm
Mirjam Pirn *
Mihkel Lepson
Martin Pungar
5. klass
Tõnis-Ingvar Mals
Garlos Lukas
Karlis Põldoja
* hinded väga head ja käitumine eeskujulik või hea
Alus: klassijuhatajate esildised

6. klass
Karola Siimsalu
Gertrud Pleksner
Roland Reinvald
9. klass
Taavi Mals
Triin Tõnurist

Ilvi Suislepp
direktor
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Pesamunad raamatukogus
On raamatus pilte ja juttu,
on raamatus paljugi muud,
võib raamatut sirvida ruttu,
võib veerida kas või kuus kuud.
/H.Käo/

Lasteaia kõige pisemate, Pesamunade rühmas, oli 14.-18.
jaanuar raamatunädal „Raamatud, jutustage veel”. Nädala
esimesele päevale oli planeeritud külaskäik raamatukokku.
Mõned selle rühma lapsed on juba raamatukogus ennegi
käinud ja on isegi aktiivsed „lugejad”. Kuid enamusele oli
see esmakordne kogemus. Uudistamist oli palju.
Lemmikraamatuks sai kohe „Helisev hoiuraamat”, raamat,
mis mängib muusikat raha eest. Iga laps valis omale
lemmikraamatu, mis võeti rühma kaasa raamatunäituse jaoks.
Jutustasin lastele sajajalgsest Saarast, kes oli tulnud
külastama raamatukogu. Ta uuris igalt riiulilt mõnda
raamatut: „Mõelda vaid kui palju teadmisi ja tarkust on siin
koos. Vähemalt ei hakka mul siin igav.” Sajajalgne Saara
otsustas hakata vabal ajal sageli raamatukogus lugemas
käima.
Loodan, et mõne aasta pärast on kõik need toredad
Pesamunad agarad raamatukogus käijad.
Elle Kruus
Roiu Raamatukogu juhataja

Pesamunad raamatukogus

Kutse koolitusele!
Kellele kuulub lapse hariduse ja kasvatuse kohustus, õigus ja
võimalus? Kes neid kasvatab tegelikkuses?
Lastest ja täiskasvanutest, väärtustest ja iseloomudest räägib
Sillaotsa Põhikoolis 29. jaanuaril Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumi õpetaja Josemaria Ariza Camean.
Arutelu toimub selges eesti keeles ning on kindlasti huvitav
ja kaasaegne. Lõunamaise temperamendiga noormees, kes on
tegevõpetaja ja klassijuhataja linnakoolis, kutsub vestlusringi
„Lapse neli kasvatajat: vanemad, kool, seltskond ja meedia”.

Oodatud on kõik huvilised, kindlasti on see hea võimalus
igale lapsevanemale püüda vaadata asju/olukordi erineva
nurga alt. Koolitus-arutelu algab kell 18 ja kestab kolm tundi.
Pärast väsitavat tööpäeva on kahtlemata raske veel midagi
ette võtta, kuid olen kindel, et toimuv üritus on kokkusaamist
väärt ning annab positiivse elamuse.
Kohtumiseni!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Haaslava “Kaitse Kodu” rahvamaja
Meie valla seltskondliku ja kultuurielu keskuseks on Priiuse
seltsimaja. Siin on juba üle 100 aasta toimunud erinevad üritused ja
ettevõtmised.
Vähem teatakse aga seda, et Kurepalus praeguse laululava kõrval
asuva spordi- ja lõkkeplatsi asemel asus 1927-1932. aastatel
Kaitseliidu Haaslava kompanii maja – ametliku nimetusega “Kaitse
Kodu”.
Maja osteti 80 aastat tagasi, 22. septembril 1927 Tartu kaupmees
Georg Graesilt 375 000 marga (hilisemas vääringus 3750 krooni)
eest ühes sisseseadega. Hind oli igati soodne. Ostusumma
kokkusaamiseks tehti kaitseliitlaste seas korjandus. Raha annetasid
Voldemar Pihlapuu, Karl Rattasepp, Johan Põderson, Karl Klaos,
Jaan Koort, August Schasmin, Raimond Päiv, Karl Voites, Eduard
Põderson, Maks Lamp, Alfred Zoobel, Jaan Hiio, Aleksander
Klaos, Kristjan Kliim, Daniel Luha, Johannes Annok, Johan Pall ja
Albert Päiv.
Maja ostmine oli suur samm edasi. Seni oli Haaslaval ainult
karskusseltsil „Priius“ oma maja olnud. Kuna aga kohapeal oli
seltse ja ühendusi palju, ei olnud kõikidel võimalik „Priiuse“ maja
kasutada. Nüüdsest oli ka Kaitseliidu maja soovijate kasutada ja see
muutis kohaliku seltsielu palju aktiivsemaks. Lisaks rajati maja
juurde järgmisel aastal spordiväljak.
Maja vajas ümberehitust ja remonti. Pisemad tööd tehti esialgu oma
jõududega, kuid peagi sai raha otsa. Raha leidmiseks korraldas

kohalik Naiskodukaitse jaoskond mitu loteriid ja peo, mille
sissetulek maja ehituseks läks.
Vallavalitsus eraldas oma eelarvest 300 krooni, lisaks saadi toetust
ka Kaitseliidu Tartu malevast ja mitmetelt eraisikutelt. Kokku
kulutati maja juurdeehitusele ja remondiks üle 3000 krooni.
„Teataja” nr 58 – 27. juuli 1928:
„Haaslavale ehitatakse rahvamaja.
Mees- ja naismalevlased ühiselt nägusat kodu korraldamas.
Siseminister J. Hünerson Haaslaval.
Aasta tagasi muretsesid Haaslava põllumehed ja Kaitseliidu
kohaliku kompanii juhatus vallamaja juures asuvast nägusast
männimetsaga kaetud riigimaast omale suurema maa-ala Kaitseliidu
Haaslava malevale avara kodu asutamiseks. Krundi eesõiguse
omandamise ja sellel asuva nägusa suvemaja eest maksti 375 000
marka. Rahasumma pandi kokku kõigi põllumeeste ja Kaitseliidu
tegelaste ühisel annetamisel. Samuti asutati möödunud aasta sügisel
isikute ja asutuste rahalisel toetusel ja laenude abil kaitsemaleva
orkester, millele 126 000 marga eest uued pillid osteti. Omandatud
maja ilustati ja remonditi seest ja väljast, plats seati korda ja
ümbritseti aiaga.
Et ostetud ja korrastatud ruumid siiski suuremateks koosolekuteks
kitsad on, siis on kavatsusel suuremaid juurdeehitusi läbi viia.
Vastavad plaanid on valmis ja ministeeriumi poolt kinnitatud.
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Ehitusmaterjaliks ostetakse vana Haaslava kõrts, milleks vabariigi
valitsuselt möödunud nädalal ka nõusolek on saadud.
Tegelikkude ehitustöödega alustatakse peale seda, kui vesi Emajões
alaneb ja võimalik on luhal asuvat, praegu veega ümbritsetud
kõrtsihoonet lammutama hakata. Kavatsetav juurdeehitus läheb
umbes 2000 krooni maksma.
Ehituse tarvis on vabatahtlike annetuste läbi kokku saadud 1730
krooni. Peale selle saadi rohket sissetulekut möödunud pühapäeval
korraldatud naiskodukaitse allegriist loteriist ja suurejoonelisest
rahvapeost.
Et ilm pühapäeva hommikul vihmase ja sombuse nädala järel juhtus
olema päikesepaisteline ja soe, siis kogunes ümbruskonnast ja
Tartust rohkel arvul osavõtjaid. Päeva jooksul välja müüdud piletite
arv tõusis üle 1000. Loterii piletid müüdi mõne tunniga kõik välja.
Samuti võttis rahvas elavalt mitmesugustest teistest lõbustustest,
nõnda, et üldine pidu ülejääk tõusis 1000 kroonile.
Lõbustuste algul jõudis kohale Tartust siseminister J. Hünerson
ühes kaitseliidu Tartumaa maleva pealiku kt E. Saarega. Orkestrite
tervitushelidega võeti külalised vastu, kuna naiskodukaitse liikmed
neid lilledega üle puistasid.
Sini-must-valgete ja roheliste lippudega ehitud rõdult esines
minister pikema kõnega naiskodukaitse töö sihtide ja selle tähtsuse
üle, ning tervitas kõiki rohkel arvul kokku tulnud naiskodukaitsjaid
ja kaitseliitlasi nende kohusetruus ja vastutusrikkas töös Eesti kodu
ülesehitamisel ja kaitsmisel. Kõlas ühine kaugele kostuv riigihümn
orkestrite ja kõigi osavõtjate poolt.
Peale avamist valgus rahvamurd laiali avarale platsile, kus igaüks
otsis omale huvitavat tegevust, kes loosiratta juures, kes õnne
õngitsedes, kes rõngast täpsuse peale visates, kes kiige peal, püssist
märki lastes või rikkalikus einelauas.
Et õhtupoolikul äkki vihma sadama hakkas, siis tuli küll inimestel
kõige paremas piduhoos ja palju varem, kui oleks meeldinud, laiali
minna.”
“Kaitse Kodu” juurdeehitus sai valmis 1929. aasta suveks. Esimese
suurema üritusena korraldati 28. juunil 1929 kompanii spordiplatsil
Kurepalus I Haaslava laulu- ja spordipäev. Sellega pandi alus
pikaajalisele traditsioonile. Ühtekokku korraldas Kaitseliidu
kompanii 1938. aastani kuus spordi-, laske- ja laulupäeva.
Maja ehitamisest tõusis ka kohtuprotsess.
27. märts – 25. aprill 1933 oli Tartu Võru Rahukogus arutlusel
ehitusmeister Jaan Villeri nõue Kaitseliidu Haaslava kompanii vastu
70 krooni pärast.
“1929. andis Kaitseliidu Haaslava kompanii mulle oma maja
pidusaali ehitustöö välja, mille ka lõpule viisin. Minul on veel
töötasu saada 90 krooni, mille peale mina esitasin nõudmise
kompanii vastu.
See asi oli arutlusel 1932. sügisel Tartu Võru rahukogus. Kohtus
saavutasime kompanii juhatusega kokkuleppe, et kui mina jätan 20
krooni maha, katuse töö arvelt ja teen veel osa tööd ära, need
oleksid 3 kloseti poti panek ja 1 ukse ettepanek, siis maksab
kompanii mulle 70 krooni välja.
Pääle seda kokkulepet põles kohe maja maha ja mina ei saanud töid
ära teha.
Kompanii sai maja eest kinnitusraha täies ulatuses kätte, üle 1
miljoni sendi, kuid mulle tööraha välja ei maksta. Kaitseliidu
kompanii volinik Eduard Põderson ütles mulle, et “Ei ole raha ja
aeg on kehv.””
Kohus jättis hagi rahuldamata, kuna kokkulepitud rahasumma
ulatuses ei olnud ehitusmeister kõiki töid ära teinud.
Kohtuväliselt maksti meistrile välja 40 krooni ja sellega sai asi
lõpetatud.
Oli ka teistsuguseid probleeme. Majaehituse lõpetamiseks pidi
Kaitseliidu Haaslava kompanii juhatus laenu võtma. Võla
tagasimaksmiseks aga ei jätkunud raha. Otsustati maja teistele
seltsidele üritusteks välja hakata rentima ja nii raha teenida. Tehti
sellekohast reklaami ja erinevad Haaslava organisatsioonid
hakkasid oma pidusid pidama “Kaitse Kodu” majas. Sellest tõusis
vastasseis karskusseltsiga. “Priiuse” seltskond jäi nüüd ilma
sissetulekust, mida nende ruumide rendist saadi. Ka ei olnud
karskusselts enam Haaslava seltsielu esirinnas.

Karskusseltsi tegelased algatasid kaitseliitlaste vastu kampaania,
kus vastaspoolt süüdistati padujoomises ja “Kaitse Kodu”
muutmises joomapunkriks, kus pidevalt kakeldi ja üldse toimusid
hämarad lood. Lühikese aja jooksul ilmus “Tartu Maalehes” 3
artiklit, mis kõik kirjeldasid joominguid, kaklusi, salaviina müüki ja
vargusi, mis “Kaitse Kodu” ruumides toime pandud.
“Tartu Maaleht” nr 102 – 5. september 1931:
“Joomine ja lööming Haaslaval.
Hiljuti pidas Haaslava Perenaiste Selts Kaitse Kodu ruumides pidu.
Tähendatud peol oli kaunis suurejooneliselt joomist, kusjuures ühel
viinastunud olekus peremehel – E. Russakul varastati rahakott 50
krooni rahaga. Mees ise toimetati aga vallamaja pokri. Ka oli peol
lööming, milles õnneks keegi raskemalt viga ei saanud.
Teatavasti ei ole Haaslaval avalikku viinamüügi kohta olemas, kuid
ometi voolab viina laialt. Erilist pahameelt sünnitab see, et
joomingud ja löömingud sünnivad alati Kaitse Kodus peetavatel
pidudel.
Hoolimata sellest, et Haaslaval tegutseb karskusselts “Priius”, on
seal joomine väga levinud. Salaviina müügi vastu võitlemisel olevat
kohalik konstaabel võimetu.”
“Tartu Maaleht” nr 129 – 7. november 1931:
“Kaitse Kodu kõrtsiks muutumas.
Haaslava konstaabel paljastas kohalike kogumeeste pattusid.
Juba varem oleme tähelepanu juhtinud, et Haaslava Kaitse Kodu
ruumes on joomingud ja löömingud sagedased nähtused, kuigi
Kaitse Kodu ruumides on kodukorra järgi alkoholi tarvitamine
keelatud.
1. novembril toimetas Haaslava konstaabel Kaitse Kodu ruumides
läbiotsimist, mille tulemusena leiti 11 kasti õlut ja 8 liitrit viina.
Asja kohta koostati protokoll.
Muuhulgas selgitati kogumeeste poolt, et Haaslava Kaitse Kodu
ruum kuulub 29 kogumehele, kes on lahkelt andnud ruumid
kodukaitsjate käsutusse, mille pärast nimetatud ruumides joomise
keelust juttugi ei saa olla.
Sellest nähtub väga selgesti, kuidas roheline ja kogumehelik
element meie kodukaitse maski alla poeb, et seda edukamalt
poliitilisi poolehoidjaid võita, kuid teisest küljest alkoholi taudi
levitamisega riigi heaolu aluseid kõigutab.”
“Tartu Maaleht” nr 133 – 17. november 1931:
“Haaslava kodukaitse kodu kõrtsiks muutumas.
Kogumeeste joomingul löödi mehel pea lõhki.
Haaslava Kaitse Kodu ruumides juuakse ja isegi müüakse
“sulisevat”, kuigi see kodukorra järgi keelatud on. Ehk küll
Haaslava konstaabel leidis Haaslava Kaitse Kodu ruumidest 8 kasti
õlut ja 11 liitrit viina ja protokolli koostas, ei hirmuta see kohalikke
kogumehi, kes kodukaitse märgi all ikka alkoholi levitavad.
Eelmisel pühapäeval korraldasid Haaslava kogumehed Haaslava
kodukaitse ruumides suurejoonelise lõikuspeo joomingu ja
löömingu. Kui oli juba tublisti tipsutatud, siis löödi lõikuspeo etiketi
kohaselt kellelgi J. Ploomil pea ja nägu lömmi. Mees toimetati
kohaliku konstaabli korraldusel arsti juurde. Eduard Tinnilt varastati
samal peol rahakott 120 krooniga.”
Tegelikult ei olnud olukord sugugi nii hull. Midagi väga erilist
“Kaitse Kodu” pidudel ei toimunud. Ka karskusseltsis “Priius”
toimunud pidudel juhtus sarnaseid asju – keegi sai peksa, rahakott
võeti ära, purjus räuskaja viidi kainenema jne.
Karskusseltsi poolse süüdistuse põhiline argument oli, et “Kaitse
Kodu” ruumides müüdi ebaseaduslikult alkohoolseid jooke.
Puhvetipidajal niisugust luba ei olnud. Sillaotsa ja Tuigo
koolijuhtide, Ferdinand Parsoni ja Aksel Rüütli eestvõttel kirjutasid
“Priiuse” tegelased politseile ka sellekohase avalduse. Kaitseliidu
seltskond pääses aga süüdistusest, kuna konstaabel ei suutnud
ühtegi alkoholi müügi juhtu tõestada. Puhvetis olnud alkoholi kohta
ütlesid kaitseliitlased, et see oli mõeldud põllumeeste lõikuspeol
laualapanemiseks ja müüki ei toimunud.
Selleks korraks küll meeled rahunesid, kuid säde jäi edasi hõõguma,
ja seda selle sõna kõige otsesemas mõttes. Täpselt aasta pärast, 16.
novembril 1932 põles (loe põletati) “Kaitse Kodu” maja maha.
Sellest aga pikemalt järgmises lehenumbris.

Taivo Kirm
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Õnnitleme veebruarikuus sündinuid
2 Maie Erik
Valve Kask
3 Koidula Borodkin
5 Karl Meinhard
7 Asta Koljak
8 Elvi Hintser
9 Jaan Pungar
12 Milde Otsa
Marju Nigul
17 Helju Hint
Kalev Täpsi
18 Enn Banner
20 Ede Juhkam
Helgi Kaldoja
22 Koidula Mitt
Ilme Piir
23 Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
24 Leonid Kahar
25 Ella Voltein
28 Illar Pappel

1928
1947
1935
1927
1921
1941
1947
1927
1944
1937
1947
1942
1937
1947
1918
1937
1933
1935
1935
1946
1920
1929

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

Sünniaasta 2008
Veiko Viksi
01.01.2008
Aardla
Ly-Liilja Täär
05.01.2008
Koke
Camilla Okružko
07.01.2008
Roiu
Carmen Okružko
07.01.2008
Roiu
Palju õnne!

Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
28.01.08
29.01.08
30.01.08
02.02.08
02.02.08
03.02.08
09.02.08
21.02.08
22.02.08

Korvpalliturniir 4 võistkonna vahel I voor Sillaotsa Spordihoones
Lastevanemate ja õpetajate ühiskoolitus „Kasvatus, kelle missioon?“ Sillaotsa Põhikoolis
Korvpalliturniir 4 võistkonna vahel II voor Sillaotsa Spordihoones
Tartu rahu 88-aastapäeva tähistamine Kurepalu ausamba juures
Lõbus vastlaliug Arakamäel
Korvpalliturniir 4 võistkonna vahel III voor Sillaotsa Spordihoones
Eelkooli kokku saamine Sillaotsa Põhikoolis
Direktori ja vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele Sillaotsa PK
Eesti Vabariigi 90-ndale juubelile pühendatud kontsert-aktus Priiuse seltsimajas

Jälgi reklaami
Kell 18.00
Jälgi reklaami
Kell 10.00
Kell 12.00
Jälgi reklaami
Kell 10.00
Kell 18.00
Kell 18.00

Teatrikülastused veebruaris ja märtsis
Huvilistel on võimalus külastada järgmisi „Vanemuise”
etendusi:
28.veebruaril kell 19 „Vanemuise” suures majas ballett
„Giselle”. Pilet 140.- ja 84.-(pensionärid, kooliõpilased).
Piletite väljaost hiljemalt 4.veebruaril.

14.märtsil kell 19.00 „Vanemuise” väikeses majas komöödia
„Beautiful Bodies”. Piletid hinnaga 140.- ja 84.-(pensionärid,
kooliõpilased) välja osta hiljemalt 20.veebruariks.
Info telefonil 7446 520 või 7446 524

Haaslava hea tegu
Hea Haaslava valla kodanik,
palume Sinu abi, et välja selgitada sündmus, mis oleks väärt
kandma austavat nimetust „Haaslava hea tegu“.
• Roiu lasteaed Kukupai uue rühmaruumi valmimine;
• Sillaotsa Põhikooli laste esinemine X Noorte laulu- ja
tantsupeol „Ilmapuu lävel”;
• Sillaotsa Põhikooli juures väliklassi ehitamiseks projekti
kirjutamine ja hilisem teostus;
• Lavastuse „Tuhkatriinu” esietendus Priiuse seltsimajas ja
raha kogumine Maarja külla eesti maja ehitamise tarbeks;

• II Haaslava valla laste- ja noorte lauluvõistluse „Helisev
muusika” toimumine ja lastelaulude CD plaadi väljaandmine;
• XXX Haaslava meestelaulupäeva toimumine juulikuus;
• Võrkpalliplatside ehitamine Kurepallu ja Roiule;
• Tänavavalgustuse rajamine Kurepallu, Roiule, Aardlasse,
Sillaotsale;
• OÜ Männiku Piim uue lüpsilauda ja kaasaegse
sõnnikuhoidla valmimine.
Ootame Sinu avamust 31.jaanuarini 2008 e-maili aadressil
vald@haaslava.ee või telefonil 7446 520.
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Informatsioon
• SELTSKONNATANTSU ALGKURSUS Luunja Kultuurimajas Pühapäeval, 03. veebruaril 2008 kell 18.30 Juhendaja Eva
Kouhia Eesti Tantsuõpetajate Liidu Liige Info ja registreerimine tel. 511 4081, eva.linde@mail.ee
• V Villa päevad
26. ja 27.jaanuaril toimuvad Tiigi seltsimajas V Villa päevad.Oma töid eksponeerivad mitmed käsitööseltsid Tartust,
Viljandist ja Ülenurme vallast. Avatud on töötuba, kus 26. jaanuaril tekstiilikunstnik Airi Gailit õpetab meisterdama
vilditud ehteid ja 27. jaanuaril õpetab tekstiilikunstnik Külli Laidla varrastel kudumist ja narmaskude.

Politseiteated
 16.12.07 kell 01.48 teatati politseile, et Roiu, Männi 5
maja trepikojas on lärmakad noored, kes sõitsid autoga Roiu
kaupluse juurde. Patrulli saabudes olid noored juba
lahkunud.
 17.12.07 kell 19 lõhuti Sillaotsa Põhikooli juures
vihmaveetorud, mida mööda üles ronides sooviti siseneda
koolimajas toimuvale klassiõhtule. Samal ajal kallati
karastusjoogiga Coca-Cola üle koolimaja juures seisnud
sõiduauto.
Asjaolude
väljaselgitamiseks
alustati
väärteomenetlust.
 27.12.07 varahommikul toimetati Roiul asuva ettevõtte
territooriumilt kainenema joobes meeskodanik.
 29.12.07 kell 23.30 kutsuti politseipatrull Roiu, Oja 7-3,
kus pidi märatsema joobes meesterahvas. Patrulli saabudes
kellelgi pretensioone ei olnud.
 Ajavahemikul 29.12.07 -30.12.07 tungiti sisse Roiul
asuvasse töökotta, millest varastati kolm kanistrit bensiiniga,
neli sõiduauto valuvelge koos rehvidega ja roller. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust
 01.01.08 kell 00.20 häiris Ignase külas Koorti majas valju
muusika mängimisega majarahu Toivo. Politsei karistas
majarahu rikkunud isikut rahatrahviga.
 01.01.08 Kurepalus, isiklike suhete pinnal tekkinud tüli
käigus sai kehalisi vigastusi naisterahvas. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust
 04.01.08 kell 20 vägivallatses Ignase külas külaelanik
Gunnar. Patrulli saabudes oli vägivallatseja juba lahkunud,
avaldajal pretensioone ei olnud.

 05.01.08 päeval sõitis Kurepalu külas teelt välja
sõiduauto, mis rullus üle katuse. Inimesed õnnetuses
vigastada ei saanud.
 12.01.08 kell 21.30 kutsuti politseipatrull aadressile Roiu,
Oja 7-3, kus kogunenud alaealised noored tarbisid alkoholi ja
rikkusid majaelanike rahu. Kohalesaabunud patrull rikkumist
ei tuvastanud.
 14.01.08 teatati, et Lange küla ühes talus on võõras
joobes naine pikali. Kohapeal tuvastati naisterahva isik, kelle
elukaaslane toimetas ta koju.
 16.01.08 kell 19.25 toimus Aardlapalu külas kahe
sõiduauto kokkupõrge, mille põhjustas alkoholijoobes
sõidukijuht, kes kaldus vastassuuna vööndisse ja põrkas
kokku vastutuleva sõiduautoga. Mõlemate sõidukite juhid
lubati peale esmaabi andmist kodusele ravile. Liikluspolitsei
alustas väärteomenetluse.
 Ajavahemikul 17.01.8-18.01.08 on öö jooksul sisse
tungitud Haaslava külas ehitusjärgus olevasse elamusse ja
varastatud ehitusmaterjali.
 19.01.08 kell 22 teatati politseile, et Roiu aleviku
bussipeatusesse kogunenud sõidukid rikuvad ümberkaudsete
majaelanike rahu. Politseipatrulli saabudes olid sõidukid juba
lahkunud.
 20.01.08 hommikul kell 8.00 teatati, et Unikülas on
kraavis katusel punast värvi sõiduauto. Inimesi juures ei
olnud ning sõiduk teisaldati tasulisse parklasse.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 05.01.08 päeval avastati, et OÜ Männiku Piim
territooriumil on maha sõidetud elektriliini post ja süüdlane
on avariikohalt lahkunud. Tänu kohalike elanike kaasabile
tehti kindlaks liiklusõnnetuse põhjustaja, kelle suhtes alustati
väärteomenetlust.

Mälestame lahkunuid
Iriina Pihlapuu
24.12.1921 - 19.12.2007
Kitseküla

Vello Abel
28.07.1944 - 24.12.2007
Aardla

Virve Musta
5.12.1916 - 18.01.2008
Päkste

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

