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Haaslava meeskoor andis juubelikontserdi
85 aastat tagasi kogus Haaslava kohalik koolijuht ja aktiivne
seltsielutegelane Aksel Rüütli siitkandi laulumehed kokku ja
alguse sai Haaslava Meeslaulu Ühing. Selle lauljatest
moodustuski hiljem Haaslava meeskoor – 1923.aasta
15.jaanuari loeb siitkandi kuulsusrikkaim koor oma
algusdaatumiks.
Väärika juubeli tähistamise eel harjutas koor päris tõhusalt,
sest publiku ette taheti astuda päris paljude seni esitamata
lauludega. Koori dirigent Kalev Lindal palus appi Lauri
Breede - meeste hääli vastutusrikka kontserdi tarvis
perfektselt timmi seadma. Laulumeeste hulgast oli kosta, et
vahel oldi mõnes proovis ikka lausa higistamaajava
põhjalikkusega õige noodi väljalaulmist harjutatud.
Juubelikontserdi n.ö peaproov tehti kodupubliku ees – 10.
mail
esinesid
laulumehed
Priiuse
seltsimajas
emadepäevakontserdil. Koduses ja hubases seltsimajas, kuhu
maja perenaine Ilona Vaagen koori päris sageli esinema
palunud, saadi aimu ka sellest, milline laul veel lihvimist
vajab. Pärast istusid mehed teise korruse kohviruumis ja
pajatasid värvikaid koorielu-lugusid, mille salvestas
filmilindile Vaidu Vidil OÜ-st Kämmu Disain. Videosse
võeti ka hilisem juubelikontsert.
17. mail rivistus koor aga Tartumaa väärikaima esinemiskoha
– Tartu Ülikooli aula kooripoodiumi astmetele. Saali
kogunes soliidne hulk koori sõpru, laulupoiste lähedasi,
nende lauluoskuse austajaid. Kontserdile lisas erilist
kodusoojust ning rõhutas koori pika ajaloo väärikust selle
kollektiivi mõlema väga lugupeetud dirigendi Aksel Rüütli ja
Johannes Loosti järeltulijate kohalviibimine.
Kontserdikava oli sedapuhku koostatud niiviisi, et annaks
võimalikult põhjaliku ülevaate pikaealise lauluseltskonna
mitmekesistest võimetest, tema erinevatest loomekülgedest.
Seekordne kava algas isamaaliste ja kooriloomingu
klassikasse kuuluvate lauludega. Edasi mindi aga üha
lüürilisemate ja tundelisemate laulude manu – hingekeeli
sõrmitsev vene rahvalaul “Õhtukellad”, milles soleeris tenor
Heiki Rohusalu ja sai nautida ka Haaslava koori bassirühma
sügavat tämbrit. Kindlasti leidis lauljate vahendusel tee
kuulajate südameisse ka Urmas Sisaski mõtlemapanev “Ood
armastusele”.
Koor näitas kontserdil ka oma liigendatusvõimalusi. Kui
avalaulud esitati võimsa täiskoosseisuga - koori nimekirja
kuulub praegu 48 meest, kellest kõik küll kahjuks kõnealusel
kontserdil esineda ei saanud. Kontserdi mõtteliselt teise osa
juhatas sisse koori kammerkoosseis J. Martini lauluga
“Plaisir dàmour” (“Armurõõm”). Seejärel jäi lavale
Meeskoori Väike Punt, et laulda veelgi iselaadsemaid lugusid
– neegrispirituaal “Swing low, sweet chariot” kõlas nii suure
publiku ees lausa esmaettekandes.
Lõpuks jäi laulma vaid meeskoori kvartett – C. Olcotti laulu
“Mu metsik roos” järel viis Ülo Annamaa koori poolt roosid
kauaaegsele abidirigendile Aulike Lõõndrele, tänuks tema 26
aastat kooris tehtud töö eest.

Veel kolm erinevatest tunnetest pajatavat laulu – A. Ritsingu
“Santa Maria”, T. Vettiku “See oli siis” ja A. Lätte
“Kuldrannake” - ja siis oligi aeg tänada ning õnnitleda.
Meeskoori presidendi Gunnar Kochi esildise alusel oli
meeskoori ja tema võimeka dirigendi Kalev Lindali tööd
tunnustanud ka Eesti Vabariigi kultuuriminister Laine Jänes.
Üle anti veel mitmeid au- ja tänukirju. Koor ütles aitäh neile,
kes tema tegemisi toetanud. Koori staažikamatele lauljatele
ja selle juhtidele tõid tunnustust Eesti Meestelaulu Seltsi
juhatuse esimees Jaan Ots, Tartu Maavalitsuse kultuuri
peaspetsialist Heiki Unt. Väga palju kauneid ja südamlikke
tervitusi öeldi sel kevadisel laupäevaõhtupoolikul ülikooli
aulas meie meeskoorile. On ju koor kuulus kodus ja sellest
märksa kaugemalgi, kooril on palju sõpruskoore. Mitme
valla mehi käib siin laulmas, nii et põhjust tervitusi ja tänu
öelda oli mitmel vallavalitsusel. Mõnus-lustiline elevus levis
saalis, kui Haaslava vallavanem ja koori baritonilaulja Jüri
Raudseping andis üle lilleseade – lüüra, mille keskel
ilutsemas kolm tähte – HAM – Haaslava Akadeemiline
Meeskoor. Lüüra on meeskoori vapipill.
Koor omalt poolt sai sõpradele-tuttavatele kinkida ka
äsjailmunud artiklitekogumiku “Haaslava meeskoor 85”, mis
mitme inimese ühisponnistuste tulemusena jõudis
trükisoojana kontserdipaika mõni napp tund enne
juubelikontserdi algust.
Kontserdi ametliku lõpuloona laulis koor G. Ernesaksa laulu
“Kutse”, soleerisid Hanno Kurvits ja Jüri Karja. Neid koore
ei ole palju, kes selle kauni, kuid esitajatele nõudliku loo oma
repertuaari on julgenud võtta, aga Haaslava meeskoor pani
niiviisi oma kontserdile väärika punkti. Kui publik saalis
koori austades aplodeeris ja püsti tõusis, lauldi veel slovaki
rahvalaulu “Mariana”, mis koori esinemiskavadesse
kinnistunud 1986. aastast, mil käidi kaugel kontserdireisil
Mironovkas. Koor oli andnud väärikas saalis väärika
kontserdi, pakkunud kuulajaile toreda lauluelamuse, mille
eest mitmed kuulajad pärast eraldigi aitäh ütlemas käisid.
Dirigent Kalev Lindal ise sõnastas kontserdijärgse hinnangu:
“Võib ju öelda, et alati saab paremini. Aga tegelikult –
andsime täispika a cappella kontserdi, ühegi laulu
esitamisega lausa läbi ei kukkunud – oleme ikka täitsa kõvad
tegijad!”
Haaslava meeskooril läheb hästi ja kooril on tulevikku –
kooriliikmete keskmine vanus 50 aastat on enamuse vabariigi
meeskooride hulgas kadestamist väärt näitaja. Kollektiivil on
vaieldamatult olemas see eriline ühtehoidmistunne, milleta
lauluseltskond lihtsalt ei toimikski. Kogu eksisteerimisaja
jooksul on Haaslava kooril olnud suurepärased dirigendid:
Aksel Rüütli asutatud, Johannes Loosti taasloodud ja Aulike
Lõõndre toetatud kindlale aluspõhjale on praeguse dirigendi
Kalev Lindali käega lisatud üha uusi kõlavärvinguid. Seda
koori on kuulajad ikka armastanud ja hoidnud, ja uhked
võivad olla need vallad, kes teda omaks võivad nimetada.
Maire Henno
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Vallavalitsuse istungitel vastuvõetud korraldused
25. aprillil:
1. Kirjaliku nõusoleku andmine Tõõraste külas Kersti
maaüksusel sauna ehitamiseks.
2. Papli tee 9 maaüksusel üksikelamu ehitamiseks ehitusloa
andmine.
3. Haaslava külas Männi tee maaüksuse elektrivõrguga
liitumiseks kasutusloa andmine.
29. aprillil:
1. Männikäbi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
2. Nurme elamurajooni detailplaneeringu kehtestamine.
3. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine
(Kitsekülas Kitse maaüksuste müük)

4. Tigete ja Kõrre maaüksustel Alaküla külas
puhkekompleksi ehitamiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
9. mail:
1. Ehitusloa andmine Metsanurga külas asuva Oru
maaüksuse elektrivõrguga liitumiseks.
2. Kurepalu külas Männikäbi maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks ehitusloa andmine.
3. Haaslava külas Jõe tänava, Heki tee, Paju tee, Pajusalu tee,
Papli tee, Pihlaka tee, Toominga tee ja Toominga tee 1
maaüksustel välisgaasitorustiku kasutusele võtmiseks.
4. Roiu Raadiolingi ehitamiseks ehitusloa andmine.
Ene Silla
vallasekretär

Tegime ära
3. mail tegime siis ära. Haaslava vallas puhastas põlde ja
metsasid prügist üle 350 inimese. Kokku kogusime 13 suurt
veoauto kastitäit prügi.
Lihtsalt uskumatu, mida kõike leidus - televiisoreid,
jalgrattaid, beebivankreid, süstlaid ja palju, palju muud, mida
inimesed külma südamega on viinud enda silma alt ära meie
kaunisse loodusesse.
Suured tänud loomulikult kõikidele vedajatele ning tublidele
Sahkari töömeestele, kes vapralt pidasid vastu meiega terve
päeva. Erilised tänud meie lipnikele Airele ja Taavile, kelle
abiga suutsime oma lipujaama ka õhtuks ära koristada.

Kairi Kell
Maa- ja arendusnõunik

Haaslava valla uus majandusnõunik
... on alates 12. maist Priit Lomp. Priit õpib Tartu Ülikooli
Sotsiaalteaduskonnas sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning
on siiani silma paistnud aktiivse kaasalöömisega kolmandas
sektoris. Tema varasem töökogemus on ka enamjaolt olnud
kolmandas sektoris, kuid usume, et seal omandatud teadmiste
ning kogemustega on ta toomas Haaslava valda uut
hingamist.
„Minu peamiseks töövaldkonnaks on vallavara haldamise
ning heakorratööde korraldamine, samuti hoolitsen selle eest,
et teed ning tänavad oleksid hooldatud ja korras.”
„Kui vaadata vallavalitsuse funktsiooni üldisemalt, siis ongi
see inimeste abistamine probleemide ilmnemise korral, mis
polegi midagi muud, kui minu õpitav eriala – sotsiaaltöö.”
Arvamusest meeskonna kohta lisas ta: „Esimesest päevast
peale on mind väga hästi vastu võetud ning tunnen ennast
tugeva meeskonna osana. Siiani teiste ametnike pädevuses
olevaid tegevusi olen hakanud järk-järgult üle võtma ning
juba paari nädalaga on minu käest läbi käinud selle aasta
teede ning tänavate remondikava, paika saavad uus
bussiootepaviljon Villemile ning samuti Roosi ja Alajaama
peatustesse, korraldatud on kevadsuvine niitmine ning samuti
suure hulga küttepuude varumine abivajajate jaoks.”

majandusnõunik Priit Lomp

Majandusnõuniku vastuvõtuajad vallamajas on esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell 9.00 - 14.00
Priit Lomp priit@haaslava.ee
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Külaskäigust sõprusvalda
Pekka ja Sinikka Hytonen, Haaslava valla kauaaegsed
sõbrad, üllatasid meid oma visiidiga selle aasta veebruaris.
Külaskäigu ajal arutati Haaslava valla esindajate võimalikku
sõitu Leivonmäele, mis saigi teoks selle aasta mais.
Sõprusvalda sõitsid Ilvi Suislepp ja Katre Sarap Sillaotsa
Põhikoolist ning Ilona Vaagen ja Heiki Tooming Haaslava
vallamajast.
Pekka oli meie külaskäigu juba eelnevalt väga põhjalikult
ettevalmistanud. Sinna mahtusid kohtumine vallavalitsuse
liikmetega, visiit Joutsa uhiuude spordihoonesse ja
Gümnaasiumisse.
Kurkiaura koolis kohtusime juhataja Jouni ja tema abikaasa
Sinikka Lahtiga, kes on korduvalt külastanud Haaslava
valda. Sinikka peab koolis õpetajaametit, kuid lisaks sellele
on ta ka segakoori Karpalot dirigent. Mäletatavasti esines see
koor möödunud aasta juunikuus ka Priiuse seltsimajas.
Koolis oli meil täita väärikas ülesanne. Nimelt kogunesid
kõik õpilased ja õpetajad kooliõuele, et ühise sõpruse
märgiks istutada hõbemänd.
Järgimised sisukad tunnid möödusid Pekka ja Sinikka
Hytoneni talus, kus peremees tutvustas meile oma juustukoda
ja perenaine viis meid aita, kus oli üles seatud näitusele
„Pööningu aarded“. Meil oli suur au istutada tammepuu
perekond Hytoneni koduaeda, kus on sirgumas paljude
kallite sõprade poolt istutatud hinnalised puud.
Pekka tutvustas meile oma kodukoha kaunist loodust ja
vaatamisväärsusi. Kohalikus Leivonmäe kirikus esitas Pekka
meile J. Kappeli laulu „Palve“ oreli saatel. Laul kõlas ilusas
eesti keeles.
Õhtu lõpetas meeldiv koosviibimine Kurkiaura koolis, kus
arutlesime tulevikuplaanide üle. Tõdesime, et oleks tore

taaselustada õpilastevahelised suhtlussidemed niisamuti kui
kontaktid taidluskollektiivide vahel.
Reede hommik algas maitsva hommikusöögiga Kivisuo
puhkekeskuses, misjärel oli taas aeg teele asuda.
Seekord viis Pekka meid mõnusale matkale Leivonmäe
rahvusparki. Läbisime 2,6 kilomeetrise rabamaastikule
rajatud matkaraja. Kaunis loodus ja imeline vaikus mõjusid
nii, et Pekka eestvedamisel laulsime ühe järjekordse
rabajärve kaldal laulu „Nii ajaratas ringi käib…“. See ülev
tunne, mis sel hetkel täitis meie südamed, ei unune nii pea.
Külaskäigu viimase visiidi tegime Joutsa raamatukokku.
Uues ja kaasaegses raamatukogus, mis asub endises
kaubanduskeskuses, on mõeldud nii väikestele kui suurtele
lugejatele,
ajalehelugejatele,
internetikülastajatele
ja
muusikakuulajatele.
Enne veel, kui asusime koduteele, kostitasid võõrustajad
meid maitsva lõunasöögiga kohalikus söögikohas. Merja
Ristikangas, Antero Korhonen ja Pekka Hytonen meenutasid
aega enam kui viisteist aastat tagasi, mil sõprussidemed kahe
valla vahel alguse said. Tõdeti, et selle ajaga on toimunud
palju muutusi. Ametisse on asunud uued ametnikud,
Leivonmäe vald on ühinenud Joutsa vallaga. Kuid see pole
muutnud seda kõige tähtsamat - sõprust inimeste vahel.
Samuti palusid nad edasi anda tervitused Margusele, Arnole,
Idale, Mairele, Maiele ja Jürile, mida me nüüd lehe
vahendusel ka teeme.
Loodame, et meie külaskäigust jäi meie Soome sõpradele
meeldiv mälestus.
Täname Joutsa Vallavalitsust ja eriti Pekka ja Sinikka
Hytoneni sisuka ja meeldiva vastuvõtu eest.
Reisiseltskonna nimel Ilona Vaagen

Tartumaal bussiliine ei suleta
Ühistranspordikomisjon tegi Tartu maavanemale ettepaneku
nõustuda
liinivõrgu
säilitamise
huvides
täispileti
miinimumhinna tõusuga ning reiside arvu vähendamisega
liinidel.
Tartumaa ühistranspordi komisjon pidas 21. mail istungit,
arutamaks maakonna bussiliinide piletihindu ja veomahtusid.
AS GoBus oli esitanud komisjonile taotluse tõsta minimaalne
täispileti hind 15 kroonile. Kütusehinna tõusu graafikud
rääkisid iseenda eest ning komisjon otsustas teha
maavanemale ettepaneku nõustuda hinnatõusuga alates 10.
juunist.
Kõne all oli ka veomahtude vähendamine. Juba märtsikuus
esitas GoBus Tartumaa omavalitsustele palve kaaluda, kas
väga väikese sõitjate arvuga reise oleks võimalik sulgeda.
Läbirääkimiste tulemusena jõuti kompromissile - ühtki
bussiliini Tartumaal ei suleta, kuid mõnesid reise

lühendatakse ning mõnel liinil jääb reise vähemaks. Kokku
puudutavad muudatused 41 reisi, uus sõidugraafik peaks
valmima juuni alguseks.
Komisjon arutas ka päevakorda kerkinud piletikontrolli ja
trahvimise teemat, kuid jõudis seisukohale, et lahendused
selles küsimuses saavad tulla ainult riigi seadusandluse
kaudu.
Tartu maavanem on sõlminud maakonna bussiliinide
teenindamiseks aastani 2014 kehtiva lepingu ASga GoBus.
Maakonnaliine on käigus 65 ja 63 bussi sõidab neil liinidel
aastas läbi 3,64 miljonit liinikilomeetrit.
Info: Endel Soosaar, endel.soosaar@tartumaa.ee, 730 5252.
Eda Tagamets
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Koolis sai kuulda reisimuljeid
Volbriõhtul 30.aprillil, pärast töist päeva kooliümbruse
koristamisel, olid kutsutud kõik huvilised ja lapsevanemad
osa saama Itaalia reisi muljetest. Meeldetuletuseks, 12liikmeline õpilaste ja õpetajate grupp viibis projekti reisil
Lõuna-Itaalias 30. märtsist 5.aprillini.
Sel õhtul vaatasime ühiselt slaidiprogrammi, mille kohta
reisilkäinud õpilased andsid omapoolseid kommentaare ning
õpetajad jagasid vabas vormis meenutusi lisaks. Õpilased
esitasid sama tantsu, millega Itaaliaski esineti, sõime ühiselt
reisilt kaasatoodud komme.
Kuna reisilkäimise üks eesmärke oli näidata Itaalias
partneritele projekti raames valminud rahvustoitude
kalendrit, siis tutvustasime seda nüüd suures plaanis
projektoriga ka oma koolis. Iga grupp või klass, kes oli
vastava kalendrikuu retsepti eest vastutav, andis omapoolse
kommentaari toiduvaliku ja selle valmistamise kohta. Kuna
meil praegu veel kodunduse klassi ei ole, siis toite me
koolimajas läbi teha ei saanud, kuid oli neid tublisid
klassijuhatajaid, kes tegid seda oma õpilastega kodus ning
kasutati ka kooli sööklat. Nii sai 2.klass karaski
küpsetamisega hakkama õpetaja Annika Tõnuristi kodus ja

1.klass küpsetas jällegi õpetaja Annika juhendamisel
koolisööklas piparkooke. Retseptikalendri tutvustamine võib
olla üsna piinarikas jälgida, kui vaatad neid ilusaid
klantspilte, endal kõht parasjagu tühi, aga seekord ei pidanud
kohaletulnud piirduma ainut piltide vaatamisega, vaid oli
võimalus ka endal erinevaid rahvusroogi maitsta.
Koolisööklas oli kaetud laud valikuga retseptikalendrist ja
lisaks ka muid huvitavaid variante rahvustoitudest. Mõned
näited, nii mõnelgi oli võimalus esimest korda elus proovida
verikooki, odrakaraskit heeringasuupistega, ehtsat maaleiba,
sõira. Magusa poole pealt olid esindatud traditsioonilised
kaeraküpsised, mille valmistamisele aitasid kaasa 3.klassi
õpilased ja õunakookki oli olemas, joogipooliseks oli valitud
traditsiooniline hapupiimajook ja eriti mõnus köömnetee.
Pärast kosutavat ja vägagi tervislikku suupistelauda, jätkus
tegevus õues, sest nagu alguses sai öeldud, oli ju volbriõhtu
ja kogu vallast olid nõiad kohale lennanud.
Katre Sarap
Comeniuse projekti koordinaator

KevadCup-i võitja on DECKOL
Möödunud aasta detsembris toimunud võrkpalliturniir, mis
toimus Jõulu Cup-i nime all, läks niivõrd hästi korda, et
tekkis mõte korraldada ka kevadel üks esinduslik turniir
saalihooaja lõpetamiseks. 10. mail saigi mõte teoks.
Seekord oli kutsutud osalema neli võistkonda välastpoolt
Haaslava valda: EVIKO, DECKOL, Ehituse ABC ja Puhja
vald. Haaslava vald pani neile vastu kaks võistkonda:
Haaslava I ja Haaslava II. Kokku seega kuus võistkonda.
Kahjuks selgus võistluspäeva hommikul, et tulemata jääb
Puhja võistkond. See aga ei seganud ülejäänud viiel
näitamast, mida nad oskavad.
Tasemelt oli EVIKO teistest natuke nõrgem, ülejäänud neli
olid aga täiesti võrdsed ja ükskõik kes nendest oleks võinud
tulla võitjaks.
Ülevaade toimunud mängudest. Esimeses mängus olid
vastamisi Haaslava II ja DECKOL, tasavägise kohtumise
suutis võita Haaslava meeskond tulemusega 2 : 1.
Teises mängus oli sama tasavägine heitlus Haaslava I ja
Ehituse ABC vahel, võit 2 : 1 Haaslava I võistkonnale.
Kuna EVIKO kaotas kõik mängud ja sai 5. koha, läksid
poolfinaalis vastamisi kõigepealt DECKOL ja Haaslava
I.Võrdsete mängus kallutas DECKOL just geimi lõpud enda
kasuks ja teenis võidu 2 : 0 ning finaalikoha.
Teine poolfinaal Haaslava II ja Ehituse ABC vahel kulges
tõusude ja mõõnadega mõlemalt poolt. Meie noored

mängijad ei pidanud pingele vastu ja märksa kogenumad
vastased said ikkagi võidu 2 : 0.
Kolmanda-neljanda koha mängus olid siis vastamisi
Haaslava I ja Haaslava II, võit 2 : 0 esimesele võistkonnale
ning seega III koht.
Finaalis oli siiski DECKOL päris selgelt üle Ehituse ABC-st
ja teenis I KevadCup-i võidu. Meie I võistkonnas mängisid:
Kristjan Karu, Janno Jõesaar, Ain Valge, Kalle Meho, Anari
Põder, Veikko Parts, Imre Reha. Võistkonna parimaks
tunnistati Anari Põder.
II võistkonnas mängisid: Priit Pedak, Ingar Dubolazov, Matis
Kollist, Rando Tikerpe, Jaanus Sova, Ülo Pedel ja
allakirjutanu. Võistkonna parimale ettenähtud eriauhinna sai
Jaanus Sova.
Korraldajate ja osavõtjate nimel täname kõiki firmasid ja
kaubamärke, kes meie üritust toetasid ja aitasid katta nii meie
auhinna- kui ka söögi- ning joogilaua: AS Pere, Saku
Õlletehase AS, Saint Gobain Sekurit, Isover Eesti AS,
Hartwall Novelle, Tridens AS, Vipex International, Liviko
AS, Pattaya Club, Saaremaa vodka, Viru Valge. Eriline tänu
Haaslava Vallavalitsusele ja valla võrkpalliaktiivile, kelle
õlul lasus kogu turniiri korraldamine.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja.

Vooremäe mängud.
Järjekordsed Vooremäe mängud toimuvad 07. juunil k.a.
Võnnus, algusega kell 10.00. Seekord siis juba kahekümne
kuuendat korda. Kavas on võrkpall meestele ja naistele,
kaugushüpe noortele, täiskasvanutele ja seenioridele,
rammumehe võistlus, sangpommi (24 kg) rebimine,
pendelteatejooks kuni 15 a (5 tüdrukut + 5 poissi),
rahvastepall kuni 15 a., kombineeritud teatevõistlus (2 naist

+ 2 meest), korvpalli vabavisked, noolemäng, vallajuhtide
võistlus ja tillujooks eelkooliealistele. Kes tunneb, et mõni
ala võiks talle sobida ja tahab osaleda, siis palun võtta
ühendust telefonil: 55566220 Tiit Kruusement.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Päikesega tuba soojaks
„Kliimamuutus, aina suurenev sõltuvus naftast ja
fossiilkütusest ning energiahindade tõus - kõik need tegurid
muudavad
Euroopa
kriisidele
vastuvõtlikumaks.
Jätkusuutliku tuleviku võtmeks on taastuv energia.“
Eeltoodu on katkend EL taastuva energia arengukavast
aastaks 2020. Aga kuidas on lood taastuva energia
kasutamisega täna, mais 2008? Sellele küsimusele oskab
vastata Kurepalus elav Ivo Sild, kes on osaühing SunHeat
projektijuht.
Oleme viimasel ajal palju kuulnud tuuleenergiast. Siin,
männimetsade keskel, sellisele energiatootmisele vist eriti
loota ei saa. Missugused võimalused siin kõne alla
tulevad?
"Siin, männimetsa rüpes, saab edukalt kasutada
päikesekiirgust. Maja katusele paigaldatakse päikesekütte
kollektor, mille ülesanne on püüda võimalikult palju
päikesekiirgust, mis muudetakse soojusenergiaks sooja vee
tootmisel või maja kütmisel."
Tegemist
ei
ole
ju
siinmail
harjumuspärase
energiatootmise viisiga, sestap kuidas tekkis selline mõte?
"Austrias reisides märkasin, et väga paljudel majadel on
päikesepaneelid. Sealmail on päikeseenergia kasutamine
soojuse tootmiseks iseenesestmõistetav, eriti sooja vee
tootmisel. Austriat peetakse üheks maailma juhtivaks
päikesetehnoloogia riigiks, seal on mitmed Euroopa nimekad
tootjad, kellel on juba 20 - aastane kogemus. Hiljem selgus,
et tegelikult on Austria ja Eesti kiirguskliima isegi päris
sarnased - neil on ka keskmiselt natuke üle 1000 W/m2
aastane kiirgushulk, meil võib päikeserikkam aasta sama
numbrini küündida. Seega ei ole põhjust, miks ei võiks meie
sama siin kasutama hakata."
Miks päikeseenergia kasutamisest Eestis tänini eriti
midagi kuulda pole?
"Peamiseks
takistuseks
on
seni
olnud
meie
keskkonnakahjusid mittearvestava "odava" põlevkivielektri
kasutamine, millest tuleneb terve rida väärsuhtumisi ja hoiakuid. See ajastu hakkab aga lõppema, puhta energia
kasutamine on ellujäämiseks paratamatu ja on parem, kui
saame sellest varem aru. Puhta energia süsteemi
väljaehitamise investeeringu saab hiljem kuhjaga tagasi, sest
üldjuhul on hoolduskulud väga madalad ja energia ise ei
maksa ju midagi. Päikeseenergiat tootev süsteem on tõeliselt
roheline valik, kuna komponentide tootmiseks kulutatud
energia toodab süsteem tagasi juba esimese aastaga,
kvaliteetse süsteemi eluiga on vähemalt 25 aastat, õigel
hooldamisel ka 50 aastat "
Võib-olla täpsustate, kuidas see päikesepaneel toimib?
"Tegelikult on päikesepaneel (kollektor) oma olemuselt
lihtne radiaator ja see lihtsus ongi taotluslik, vähendades
selliselt
kasutusriske
ja
pikendades
eluiga.
Alumiiniumraamist kastis asub üliselektiivse neelduvkattega
alumiiniumplekk,
mille
külge
on
laserkeevitatud
vasktorustik. Alt ja külgedelt on kast soojustatud, pealt
kaetud karastatud klaasiga, mis isegi inimese raskust suudab
kanda. Vasktorustikus ringleb spetsiaalne glükool, mis
kannab
hästisoojustatud
torus
soojuse
veepaagi
soojusvahetisse, annab seal sooja ära ja liigub jahtununa

tagasi kollektorisse. Kogu süsteemi juhib elektroonika,
ainuke elektritarbija on väike ringluspump, mis käivitub
ainult siis, kui selleks on põhjust (kollektor on soe ja veepaak
külm). Kuna kogu süsteem on toodetud ühe tootja poolt, on
osade ühendamine ja koostöö väga lihtne ja hästitoimiv."
Aga kõrged männid, mis ümberringi kasvavad, kas need
ei takista päikesekiirguse kätte saamisel?
"Päike paistab praegu (mai esimesel nädalal) kollektoritele 6
tundi, nii et õnneks on männid päikesekiirguse põhiperioodil
piisavalt kaugel või Päike piisavalt kõrgel.
Alati tuleks eelistada kollektorite paigaldust lõunapoolsele
katusele umbes 45 kraadise nurga all, mis kindlustab parima
tootlikkuse. Minu maja suund on kagusse ja nagu esimene
kuu kasutamist on näidanud, ei ole hullu midagi, alates aprilli
keskpaigast ei ole mingit vajadust olnud varukütet sisse
lülitada. Kasutan 5 m2 kollektoripinda, mis toidab 300 liitrist
soojaveepaaki. Tüüpiliselt on selge ilmaga paak 55 kraadini
soojenenud juba kella üheks. Kui juhtub aga mõni pilvine
päev tulema, siis mõistliku tarbimise juures jätkub ka selleks
ajaks sooja vett, kuna paak on väga hea soojustusega."
Aga mis juhtub, kui ilmad on nädalate kaupa pilvised ja
sombused. Nii nagu meil sügiseti tihti on?
" Ka läbi pilvede jõuab kiirgus kohale, ehkki vähem. Siin
sõltub täiesti pilvekihi paksusest, kui on läbi pilve
päikeselaiku näha, siis see on igati tootlik ilm, suutes paagi
hoida 40 kraadi peal. Kui aga suudad pilvemassi uurida ja
seejuures aimamata päikese asukohta, siis sellel päeval paaki
eriti sooja ei lisandu - ehkki niipalju ikka, et eelnevalt 10kraadise paagi 20-25 kraadini tõstab. Seega varuküte peaks
olema 4-5 külmemaks kuuks ikkagi olemas.
Kas ja kui palju päikeseküttest tegelikult praktilist kasu
on?
"Iga päikeseline ilm annab nüüd hulgaliselt meeldivaid
lisaemotsioone!
Nüüd on mul varakevadest sügiseni duššivesi garanteeritud
või teisiõnu, hoian igal aastal kokku 70% neljaliikmelise pere
tarbevee soojendamise kuludest.
Olen andnud ka oma väikese panuse õhkupaisatava
süsinikdioksiidi vähendamisele. Rahaline tasuvusaeg on
sõltuv edasisest energiahinna liikumisest. Optimistina
loodan, et see juhtub 7-8 aastaga."
Kui nüüd mõni Haaslava valla elanik sooviks
päikeseküttest rohkem teada, kuidas ta saab Sinuga
ühendust võtta?
"Oleme püüdnud luua hariva iseloomuga kodulehte aadressil
www.sunheat.ee, sealt peaks leidma kõik vajaliku."
Päikeseküte ei lahenda täielikult maja energiavarustuse
küsimust, kuid on siiski suur samm edasi. Sest ajal, mil
meid ähvardavab energiakriis ning energiahindade tõus,
keskkonna saastamine, peame senisest enam mõtlema
uutele lahendustele. Siin saab hea tahtmise korral enamik
meist ohjad enda kätte haarata - küsimus on ainult
mõtlemises.
Ilona Vaagen
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Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
07.06.2008
08.062008
20.06.2008
21.06.2008
22.06.2008
23.06.2008
30.06.2008

XXVI Vooremäe mängud Võnnu Gümnaasiumi staadionil
Pensionäride suvealgusepidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Haaslava rannavõrkpalli sarja I etapp Kurepalu laulväljakul
Haaslava valla jaanituli Kurepalu lauluväljakul
Presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele (palume kaasa võtta
tõrvikud või laternad)
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele

Kell 10.00
Kell 12.00
Kell 16.30
Kell 10.30
Kell 19.00
Jälgi reklaami
Kell 16.00

“Kaitse Kodu” maja põlemine Kurepalus
75 aastat tagasi, ööl vastu 16. novembrit 1932, põles
Kurepalus maha Kaitseliidu Haaslava kompanii maja.
Vaatame salapärast lugu natuke lähemalt.
Kaitseliidu maja põlemise või õigemini põletamise kohta on
mitmeid versioone.
Kaua aega oli politseijuurdluse põhiliseks uurimisteemaks ja
kuriteomotiiviks
poliitilise
iseloomuga
süütamine.
Kaitseliitlased süüdistasid
kohalikke sotsialiste ja
kommuniste, et nemad olla maja põlema pannud. Politsei
kuulas päris mitu vasakpoolse ilmavaatega tegelast üle, kuid
midagi ei avastatud. Selle versiooni kohta on nende
sündmuste pealtnägija öeldud: “Olid need Haaslava punased,
mis nad olid, nii kõvad mehed, et maja põletama hakata, nad
küll ei olnud.”
Majas elas puhvetipidaja Konstantin Lodi, kes ka valvuri
kohuseid täitis. Arvati, et tema võis majas õhtust
kontrollringkäiku tehes tulega ettevaatamatult ümber käia.
Selle vastu on aga tunnistused, et Lodi tuli põlemisele
eelneval õhtul hilja koju ja läks kohe magama.
Vähemalt kahe kaitseliitlaste pealiku kohta räägib külajutt, et
nad kõvad naistemehed olid. Sama külajutu järgi võis üks
sarvekandjast
abielumees
niimoodi
kaitseliitlasest
abielurikkujale kätte maksta. Kunagine kaitseliitlane, nüüdne
manalamees ütles aga selle versiooni kohta oma arvamuse:
„Kui kõik enda arvates pettasaanud abielumehed hakkaksid
maju maha põletama, siis elaksid väga paljud inimesed
lageda taeva all.”
Levinud oli ka jutt, et maja süütasid kaitseliitlased
kindlustuspettuseks. Maja ostjad olid suure rahasumma välja
käinud, mis pidi kompanii poolt hiljem tagasi makstama.
Nüüd algas ülemaailmne majanduskriis ja raha
tagasisaamiseks oli vähe lootust. Kuna hoone oli tule vastu
kindlustatud, siis maksis kindlustusselts kindlustussumma
välja. Võib olla oli asi tõesti nii, aga sellel juhul ei saanud
põletajad suurt midagi, sest kindlustussumma läks enamasti
uue maja ostmiseks ja remondiks.
Kõige rohkem paistab tõepõhja all olevat jutul, et maja
süütasid kaitseliitlased ise, varjamaks juurdeehitusel tekkinud
suurt puudujääki. Kusjuures siin on vanem rahvas ka
mitmeid süüdlaste nimesid välja öelnud.
22. märtsil 1936 rääkis Jaan Väljaots karskusseltsi “Priius”
koosolekul avalikult: “Palun meelde tuletada, kuidas üks

võimas ringkond omab praegu “Priiuse” maja kõrval suure
mahuka seltsimaja. Ehitus tõi aga neile suured võlad kaela,
kogusummas 1 miljoni sendi ligidal. Vastutajatele hakkasid
kohtupristavid tüli tegema. Tulekahju tegi aga hädadele lõpu.
Naabri maja oli põlema süüdatud just enne seda, kui
kinnitusseltside klausel uuesti ülesehitamise nõudmise
poolest sai maksma hakata. Peagi oli maja minemas uue
peremehe, Kaitseliidu staabi kätte, kes aga maja ehituse pääle
tehtud võlgasid ei pruukinud omaks võtta, sest need olid
tehtud sääduse nõudeid tähele panemata. Süütaja jäi selgeks
tegemata, aga peaaegu kindel võib olla, et süütaja maja
ülalpidajatesse pidi suhtuma häädsoovivalt.”
Kindlasti ei ole eelmises lõigu õige see, et maja pidi
kaitseliidu staabi kätte minema, aga muud juttu maksab päris
tõsiselt võtta.
Muidugi jääb ka võimalus, et maja süttis juhusliku mööduja
poolt maha visatud sigaretikonist ja põlemine oli puhtalt
juhuse asi. Las igaüks usub seda, mida ta tahab uskuda.
Loeme erinevate lehtede teateid põlemisest:
“Postimees” nr 270 – 17 november 1932.
“Haaslava kaitseliidu kodu hävines tules.
Haaslava Kurepalus põles teisipäeva öösel maani maha
Haaslava kaitseliidu kodu. Osa seesolevast kraamist suudeti
päästa, kuna teine osa jäi tulle.
Öösel kella 1 ajal märgati kaitseliidu kodu näitelava poolses
otsas told. Tuli oli juba nii suur, et tuleleegid katusest välja
lõid. Õnnetusest teatati kohe lähedalasuvasse vallamajja, kust
abi hakati kohale kutsuma.
Põlevas majas elas ka kaitseliidu kodu puhvetipidaja, kes aga
alles siis ärkas, kui tuli juba suur oli. Kohale jõudnud
tulekaitse abinõudega ei suudetud tulele piiri panna, sest
puudus oli veest. Haaslavalt helistati ka Tartusse, kus
meeskond oli valmis väljasõiduks, kuid sõit viibis auto
puudusel, kuna tuletõrje rasked autod ei oleks saanud nii
kiiresti liikuda. Kuid peagi selgus, et tuli on juba terve maja
haaranud ja abiandmine võimatu on.
Arvatakse, et tegemist oli süütamisega.”
Järgneb...
Taivo Kirm
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Tähelepanu pisipõnnide emad-isad
Tuletame veelkord emadele-isadele meelde, et Haaslava vallamajas ootavad nimelised hõbelusikad oma pisikesi omanikke.
Palume lusikatele järele tulla.
Mart-Robert Stümper
Laura Veerde
Gretta Nikolajeva
Mattias Jakob Poska
Andres-Germet Vetka
Taaniel Raud
Vjatšeslav Stupak
Tanel Lokk
Veiko Viksi
Signete Marleen Uibo
Laura-Inessa Tamm
Haaslava Vallavalitsus

Vanaemadest
Vanaema, helde, lahke.... Nõnda oli, on ja jääb. Kuigi
aastatetagused vanaemad tõid oma lapselastele pigem
ahjusooja saia või käpikupaari ja nüüdisaegsed jällegi
kommi-küpsist, siis vanaemade soe süli, pehmed käed ja
järeleandlik meel on muutumatu sajandeid. Minu kujutelmas
on vanaema mõnus käbe eideke, rätinurgad lõua alla seotud.
Tänapäeva tegelikkuses kannavad vanaemad hoopis moodsat
kostüümi ja sõidavad enesekindlalt autoga. Ja hoopis
vanavanaemad on need, kes noorimale põlvkonnale
muinasjutte vestavad ning elutarkust jagavad. Kas olete
minuga nõus?
Annika Tõnurist
2. klassi õpetaja

Minu vanaema nimi on Talvi-Kaja. Minu vanaema on ilus ja
lõbus. Vanaema on pikka kasvu.
Kui me õega lollitame, siis vanaema on kuri. Kui me oleme
tublid, siis vanaema ütleb ka : ”Tubli!”
Minu vanaema ei käigi tööl, ta on hoopis pensionär. Kui ma
olin väike, siis vanaema käis tööl, aga ma ei mäleta, mis tööd
ta tegi. Mõnikord võttis vanaema mind ka kaasa, kui ma olin
tubli laps. Mu vanaemale meeldib kududa talvel sokke, salle
ja käpikuid. Veel meeldib vanaemale silmad kinni televiisorit
kuulata.
Vanaemal on palju loomi: kassid, koerad, küülikud ja hiired.

Sillaotsa kooli 2. klassi poisid kirjutasid oma
vanaemadest.
Minu vanaema nimi on Leida. Ta on paks, keskmist kasvu.
Ta kannab prille, kui loeb midagi. Vanaemal on hallid lokkis
juuksed ja ta kannab vanaaegseid riideid ja ühte kaelaehet.Ta
on vahel kuri ja vahel hea. Kuri on ta siis, kui ma lollitan.
Vanaema lemmiktegevuseks on tööl käimine. Ta töötab
lillepoes. Ta elab korteris. Kodus ta puhkab ja vaatab
televiisorit. Kui tal on puhkepäev, siis tuleb ta vahel meile
külla. Ta toob hästi palju magusat, näiteks õunu, limonaadi,
kommi ja küpsiseid.

Karl-Ander Mei
Minu vanaema nimi on Valli. Tal on mustad-hallid lokkis
lühikesed juuksed ja proteesid. Ta on pontsakas ja lühike.
Mu vanaema on töökas ja hea. Aga ta on kuri, kui ma teen
pahandust. Ta on pensionär. Kui vanaema on väsinud, siis
ma aitan teda. Ma aitan tal süüa teha. Talle meeldib kududa,
telerit vaadata ja raadiot kuulata. Vahel jääb ta telerit
vaadates magama. Me laulame koos ja mängime ja vahel
õpetab vanaema mulle tantse. Me õpime ka vene keelt ning
kirjutame vene keeles, aga see on raske. Veel teeme me koos
tööd ja peame piknikku. Pühapäeviti, kui Anette ja Gertrud
ka vanaema juures on, siis mängime miljonimängu ja
kohvikut. Laupäeviti käime vanaema juures saunas.

Jaan Grosberg

Joosep Pleksner

Haaslava Meeskoori tänu
Laulmine on üks iseviisi hingamine,
laulmine on üks elamise viiskutsumus, vajadus ja armastus.
Haaslava Meeskoor tähistas koori 85. tegevusaastat kontsertidega 10.mail „Priiuse“ seltsimajas ja Tartu Ülikooli aulas 17.
mail. Meeskoor tänab juubeliürituste õnnestumise eest kõiki sõpru, sõpruskollektiive ja koorilaulu austajaid.
Meie tänu ja tunnustus Teile:
Eesti Kultuurikapitali Rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Arendus- ja
Kultuurikeskus, Haaslava Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus, OÜ Sahkar, OÜ Männiku Piim, OÜ Funkkodu, Lange- Vahe
talu, Maire Henno, Maie Otsa, MTÜ Haaslava Laulu- ja Mänguselts.
Kalev Lindal
Meeskoori dirigent
Gunnar Koch
Meeskoori koorivanem
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Informatsioon
• Perejuuksur on endiselt avatud kolmapäeviti14.00-20.00 ja neljapäeviti 9.00-17.00. Samas müügil professionaalsed
juuksehooldusvahendid firmalt C:EHKO. FIE. Hille Reinvald, tel.5027750
• Alates 2.juunist 2008 hakkab valla buss sõitma suvise sõidugraafiku järgi. Buss sõidab igal esmaspäeval neljapäevase
graafiku järgi.
• Palume endast vallamajja teada anda kõigil Haaslava valla sissekirjutust omavatel kõrgkooli päevase õppevormi 2008.
aastal lõpetanutel.

ÕNNITLEME JUUBILARE
Vello Kiho
Vaike Reit
Maria Mihhailova

Politseiteated
 19.04.08 kell 03.20 ajal teatati, et Roiu alevikus Männi
tänaval seisnud sõiduautol on lõhutud esi-ja tagaklaas.
 19.04.08 hommikul teatati politseile, et Roiu alevikus on
sõiduauto VW sõitnud viljapõllule ja kahjustanud
põllukultuure. Sõiduauto omanik ja põlluomanik saavutasid
kahjude hüvitamise osas kokkuleppe.
 19.04.08 kell 19.20 tungis grupp noorukeid omavoliliselt
Roiu kaupluse juurde pargitud sõidukisse ja lõhkusid
sõiduauto sisemust. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
kriminaalmenetlust.
 Ajavahemikul 11.04-20.04.08 on sisse tungitud Palukülas
asuvasse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse harjutusväljakul
olevasse hoidlasse, kust varastati erinevaid esemeid.
 Ajavahemikul 05.04-16.05.08 on kolmel korral Päkste
külas asuvalt kinnistult ära viidud erinevaid metallesemeid.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 25.04.08 hommikul avastati, et öö jooksul on Aardlapalu
külas
seisnud
ehitusmehhanismide
kütusepaakidest
varastatud erimärgistatud diiselkütet.
 27.04.08 leiti Tõõraste külas majapidamise koristamise
käigus karp 266 padruniga. Leitud padrunid võeti politseisse
hoiule.
 01.05.08 avastati sissemurdmine Palukülas asuvasse
maamajja. Kinnistult ja majast varastati erinevaid
metallesemeid. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
kriminaalmenetlust.

 06.05.08 kell 08.50 teatati kaklusest Roiu, Oja 7 ühest
korterist. Konstaabli kohalesaabumise ajaks olid osapooled,
ema ja tütred rahunenud. Konstaabel vestles osapooltega,
kellel teineteise suhtes enam pretensioone polnud.
 06.05.08 kell 21.30 tekkis tüli kahe venna vahel Ignase
külas. Patrulli saabudes olid osapooled juba rahunenud.
 09.05.08 kell 23.50 teatati politseile, et Roiu alevikust
läksid sõiduautoga Merzedes Bens omavoliliselt sõitma
kaksikõed. Asjaolusid kontrollima sõitnud patrull märkas
nimetatud sõiduautot ja andis sõidukile peatumismärguande,
millele juht ei allunud. Sõiduki peatumasundimiseks tegi
politseipatrull mitu hoiatuslasku. Rehvidesse tulistamisel
tabas üks lask sõiduautot, mille peale sõiduk peatus.
Sõiduautot juhtis alaealine tütarlaps kellel olid alkoholijoobe
tunnused ja puudus juhtimisõigus. Politsei alustas menetluse
asjaolude väljaselgitamiseks.
 11.05.08 kell 00.07 teatati, et Roiu alevikus ühe maja
hoovis tehakse lõket ja tarvitatakse alkoholi ning lärmatakse.
Kohalesaabunud patrull õiguserikkumist ei tuvastanud, maja
juures olid maja elanikud.
 17.05.08 teatati Haaslava külast, et seal asuvalt kinnistult
on varastatud nädala jooksul erinevaid metallesemeid.
 17.05.08 päeval peeti Lange külas kohalike elanike poolt
kinni registreerimismärkideta sõiduauto, mida juhtis
alaealine. Patrulli saabudes jooksis autos olnud seltskond
laiali, kinnipeetud sõiduk teisaldati parklasse.
Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

 30.04.08 õhtul keeldus Aardla küla piimaühistu laudast
lahkumast sinna tulnud joobnud meeskodanik. Eksinud
naaberküla elanik toimetati patrulli poolt koju.

Mälestame lahkunuid
Aino Roio
02.05.1920 - 06.05.2008

Arkadi Raud
31.10.1939 - 22.05.2008

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

