Haaslava valla infoleht

Nr 5 (179) mai 2009

7. juunil 2009 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised
Eelhääletus toimub Haaslava vallamajas 1., 2. ja 3. juunil
kell 12.00 – 20.00 (hääletada saavad kõik valimisõigust
omavad isikud).
Valimispäeval toimub hääletus Priiuse seltsimajas kell
9.00 – 20.00 (hääletada saavad valimissõigust omavad
isikud, kelle elukohaks Rahvastikuregistriandmetel on
Haaslava vald).
Valijal peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument
(näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus),
millel on isiku nimi, sünniaeg ja foto.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist oma kodus.
Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval ja kodus
hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud
kirjalik taotlus, kus on märgitud kodus hääletamise
taotlemise põhjus Taotlust saab esitada hiljemalt 7.juuni kella
16.00-ni.
Maire Manglus
jaoskonnakomisjoni esimees

Valla bussi sõiduplaan
Eelvalimiste päevadel
1. juuni
18.00 Aardla
18.05 Lange
18.10 Tõõraste
18.15 Villemi
18.20 Uniküla
18.25 Kulpna
18.30 Kriimani
18.35 Roiu
Tagasi, kui on valitud
Valimispäeval 7. juunil
Esimene bussiring
10.00 Aardla
10.05 Lange
10.10 Tõõraste
10.15 Tuigo
10.20 Kurepalu
10.25 Roiu
10.30 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
Teine bussiring
11.10 Uniküla
11.15 Kulpna
11.20 Kriimani

2. juuni
16.30 Aardla
16.35 Lange
16.40 Tõõraste
16.45 Villemi
16.50 Uniküla
16.55 Kulpna
17.00 Kriimani
17.05 Roiu
Tagasi, kui on valitud

3. juuni
11.40 Aardla
11.45 Lange
11.50 Villemi
11.55 Tuigo
12.00 Kurepalu
12.10 Uniküla
12.15 Kulpna
12.20 Kriimani
12.30 Roiu
Tagasi, kui on valitud

11.25 Sillaotsa
11.30 Roiu
11.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Neljas bussiring
14.30 Roiu
14.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kolmas bussiring
12.25 Uniküla
12.30 Aadami
12.35 Villemi
12.40 Tuigo
12.45 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Viies bussiring
15.00 Sillaotsa
15.05 Koke
15.10 Sooru
15.15 Sihi bussipeatus
15.20 E-tänav
15.25 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kuues bussiring
16.10 Sillaotsa
16.20 Kriimani
16.25 Kulpna
16.30 Uniküla
16.35 Aadami
16.40 Villemi
16.45 Tõõraste
16.50 Lange
16.55 Aardla
17.00 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
21. mai
− Eestkoste teostamiseks volituse andmine.
− Haaslava vallavalitsuse 02.06.2008 korralduse nr 121
„Erastatava vaba.
− põllumajandusmaa nimetuse, üldpindala ja
maksustamishinna kinnitamine“ muutmine.
− Haaslava vallavalitsuse 10.05.2006 korralduse nr 86
„Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning
maksustamishinna kindlaksmääramine ja Toomas Täht
omandisse ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku“
andmine.
− Kooli ja lasteaia arengukavade kinnitamisest.
15. mai
− Vallara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine
(2 eelnõud).
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Männiku maaüksusel Koke külas vedelsõnnikuhoidla
ehitamiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
− Puurkaevu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Kasutusloa andmine.
− Männiku maaüksusel Koke külas farmihoone
rekonstrueerimiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
7. mai
− Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Sotsiaaltoetuste mittemaksmine. (küttepuude
avaldused).
− Haaslava Vallavalitsuse 2. juuni 2009. a määruse nr 7
ja 16. aprilli 2008. a määruse nr 7 kehtetuks
tunnistamine.
− Vaiete rahuldamata jätmine ja Haaslava Vallavalitsuse
9. aprilli 2009. a korralduste nr 77. ja 97 muutmine.
− Haaslava Vallavalitsuse 26.03.2001 korralduse nr 315
kehtetuks tunnistamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 15.09.2008 korralduse nr 205
muutmine Maikuu volikogu istungile esitatavad
eelnõud.

22.aprill
− Ehitusloa andmine.
− Riigihanke „Sillaotsa Põhikooli renoveerimine“
(111661) pakkujate kvalifitseerimine või
kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks
tunnistamine või tagasilükkamine ning pakkumuste
hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine.
− Kohanime määramine.
− Jõekääru, Jõeveeru ja Ülejõe katastriüksustel
detailplaneeringu algatamine ja planeeringu koostamise
tingimuste kinnitamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 29.09.2008 korralduse nr 226
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 06.05.2005 korralduse nr 89
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 29.09.2008 korralduse nr 202
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Roiu Reoveepuhasti teenindamiseks vajaliku maa
suuruse, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine.
− Haaslava vallas Lange külas asuva Pääsukese
maaüksuse jagamine.
− Haaslava vallateede remont 2009 hanke võitja
väljakuulutamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 30.09.2005 korralduse nr 188
„Hooldaja määramine kehtetuks tunnistamine.
Vallavolikogu istungil arutatud küsimused
12. mai
− Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete
nimetamine.
− Volitatud isiku nimetamine.
− Pedagoogide töötasustamise aluste kehtestamine.
− Haaslava Vallavolikogu 15. veebruari 2008. a määruse
nr 1 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi
alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine.
− Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise kord.
− Haaslava vallavolikogu 04.11.2005 otsuse nr 7
„Haaslava Vallavolikogu komisjonide moodustamine“
muutmine.
− Geoloogilise uuringu loa taotlusele ja geoloogilisele
uuringu loa väljastamise eelnõule arvamuse esitamine.
− Nõusoleku andmine vallavara müügiks.
− Informatsioon.
Ene Silla
vallasekretär

Vallavalitsuse teated
 Alates 8. juunist sõidab vallabuss suvise sõidugraafiku
järgi, üks kord nädalas esmaspäeviti.
 Järgmine infoleht Teataja ilmub 9. juulil.
 Roiu raamatukogus on väljapandud näitus fotokonkursil
„Minu Haaslava” osalenud fotod.

 Palume lapsevanematel, kes ei osalenud 9. mail toimunud
vallavanema vastuvõtul Priiuse seltsimajas, tulla meenete
järgi Haaslava vallamajja.
 Palume endast teada anda kõigil Haaslava valla
sissekirjutust omavatel kõrgkooli ja kutsehariduskeskuse
päevase õppevormi 2009.a lõpetanutel.

Teataja
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Hajaasustuse veeprogramm jälle kohal
Talv on möödas ja kõikide kärpimiste kõrvalt on õnnestunud
pääseda Hajaasustuse veeprogrammil, mis abivajajate
rõõmuks lume alt siiski tervena välja on sulanud. 2008. aastal
õnnestus meie vallas toetust saada kaheksal projektil, mille
tulemusel on mõnes majapidamises uus või parendatud puurvõi salvkaev ning viimaste juures tööd veel käivad.
Mis see veeprogramm siis ikkagi on? Hajaasustuse
veeprogramm on abiks hajaasustusega piirkondades joogivee
kättesaadavuse tagamiseks või parandamiseks. Taotlejaks
saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus
omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008. a ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike
või oma liikmete joogiveega varustamine.
Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega
seotud tegevused:
• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning
puhastamine;
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku
ehitamine
või
olemasoleva
joogiveetorustiku
rekonstrueerimine;

• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks
vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas
vajalike elektritööde teostamine;
• Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• Vanade puurkaevude tamponeerimine;
• Vee kvaliteedi analüüs.
Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja.
Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000
krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12
kuud.
Taotlusi programmis osalemiseks võtab Haaslava
Vallavalitsus vastu kuni 18. juunini 2009. a.
Rohkem informatsiooni ning taotlusvormid leiab Haaslava
valla kodulehelt www.haaslava.ee ning kui ka sealne info
jätab õhku mõne küsimuse siis tuleks kindlasti ühendust
võtta kas e-maili või telefoni teel.
Priit Lomp
majandusnõunik
7 446 527
priit@haaslava.ee

Korstnad kohe puhtaks
Korstnast tõusvad leegid on otsene märk hooletusest, sest
puhastamata korstnalõõrides süttib sinna kogunenud tahm ja
pigi. Katkine ahi või pliit on otsene tuleohuallikas. LõunaEesti päästjad sõitsid möödunud kütteperioodil 38 korral
kustutama tahmapõlenguid. Katkisest
kütteseadmest
põhjustatud tulekahjus hukkus üks mees, samal põhjusel
süttinud põlengutes said kannatada mitmed kodud. Otepää
Golfiklubi hiljutine suurte kahjudega tulekahju sai samuti
alguse puhastamata korstnast.
Kevadel, kütteaja lõppedes, lükkavad paljud hooneomanikud
kütteseadmete
hoolduse
sügisesse.
Asjatundlike
korstnapühkijate käed on aga sügiseti tööd täis ning korsten
võib jääda kauaks pühkimata. Korstnapühkijad soovitavad
korstnaid puhastada vahetult peale kütteaja lõppu, sest siis ei
ole pigi lõõrides jõudnud kõvaks kuivada.
Kütteseademete puhastamisele esitatavad tuleohutusnõuded
ütlevad, et korstnaid tuleb puhastada vähemalt üks kord
aastas enne kütteaja algust. Aastaringselt kasutuses olevad
kütteseadmed tuleb puhastada kaks korda aastas. Eramaja
omanik võib oma maja korstna(d) ning kütteseadme(d) ise
puhastada, mitmepereelamute omanikud peavad kutsuma
korstnapühkija. Kutseline korstnapühkija tagab tehtud töö

kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli
kohta akti. Päästeteenistus juhib tähelepanu, et olenevalt
küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib vajalikuks
osutuda nõuetest sagedasem hooldus. Alati on kasulik järgida
professionaalse korstnapühkija või pottsepa juhiseid.
Tuleohutuse tagamiseks tuleb lisaks lõõride puhastamisele
kogu küttesüsteem teraselt üle vaadata, et ahi ja korsten oleks
pragudeta ning tahmaluugid tihedalt suletud. Tänapäevase
korstnapühkija varustusse kuulub ka spetsiaalne kaamera,
mille abil pisimadki probleemid lõõride kaudu üles leitakse.
Kütteseadmete olukorda oskab hinnata professionaalne
pottsepp, kes katkise seadme parandab.
Kütteseadmete ohutusest saab rohkem teavet päästeteenistuse
kodulehelt www.rescue.ee/1667. Päästeala infotelefonilt
1524 saab infot korstnapühkijate ja pottsepa teenuse kohta.
Samuti leiab piirkonna korstnapühkijate kontakte Eesti
Korstnapühkijate Koja kodulehelt www.korsten.ee
Marek Kiik
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo
Juhtivspetsialist juhataja ülesannetes

Tartumaa Aasta Ema 2009
Juba teist aastat korraldab Tartumaa Maanaiste Liit Tartumaa
Vanemuise väikeses majas Aasta Ema valimisi. Iga Tartumaa
omavalitsus esitab sellele üritusele omapoolse kandidaadi,
kes oleks väärt kandma seda austavat tiitlit.
Lisaks hakkama saamisele pereringis on selle nimetuse puhul
oluline ka ema tegevus oma kutsealal, osalemine
kultuurielus. Nii otsustaski Haaslava vallavalitsus esitada
Birgit Aasmäe kandidatuuri. Birgit on nooruslik, väga tegus
ning haritud naine. Koos abikaasa Antsuga on neil peres
kolm last, kaks tütart ja poeg. Just tänu oma optimistlikule

meelele ja toimekusele, on ta eeskujuks nii oma lähedastele
kui ka ümbritsevale kogukonnale.
Tiitliga Tartumaa Aasta Ema 2009 tunnustati seekord Lähte
Ühisgümnaasiumi eesti keele õpetajat Ilona Võik. Ent
väärilise tunnustuse ja rõõmu osaliseks sai ka Birgit –
emadepäeval sai temast vanaema.
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik
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Priiuse mõttekoda
Kindlasti on kõigil veel meeles 1. mail toimunud üleeestilised mõttetalgud „Teeme ära. Minu eesti”. Haaslava
valla inimesed kogunesid sel päeval Priiuse mõttekotta.
Missuguseid mõtteid mõeldi ja mille üle arutati, rääkis
Priiuse mõttekoja talgujuht Priit Lomp.
Kuna tegemist oli esimese omataolise üritusega, siis millist
mõttetalguliste arvu Sa ootasid?
Kui me mõttekoja lõime, siis prognoosisime, et osa võtab
maksimaalselt kuni viiskümmend inimest. Ja seoses inimeste
umbusuga antud ürituse suhtes, lootsime, et ka
kakskümmend viis inimest oleks hea tulemus.
Mis võis selle umbusu põhjus olla?
Mõtlemine on alati raske töö olnud, eriti veel keerulisel ajal.
Milleks tulla otsima vastuseid küsimustele, mida ma juba
niigi tean. Lihtsam on ju tulla koristama, sest pärast
talgupäeva lõppu on tehtud töö tulemus silmaga näha. Kas
sai siis üks teepeenar või metsaalune prügist puhtamaks. Aga
eks need koristustalgudki said ju alguse sellest, et kuskil said
inimesed kokku ja mõtlesid.
Tõesti, meie inimesed tahavad pigem konkreetust. Ning
samas oli ju 1. mai ilm suurepärane, hea võimalus päev pere
keskel veeta või põllutöid teha. Kuid vaatamata sellele
kogunes Priiuse mõttekotta arvestatav hulk inimesi. Kui palju
talgulisi oli?
Kohal oli veidi üle kahekümne inimese ning kokku sai
arutatud peaaegu kaheteistkümnel erineval teemal, millele
püüti leida lahendusi.
Priit, oskad Sa midagi öelda ka talguliste vanuselise
koosseisu kohta?
Saan ainult rõõmu tunda, et talguliste hulgas oli nii
kooliõpilasi kui ka vanemaid inimesi. Ja oli nii mehi kui
naisi.
Mille üle Priiuse mõttekojas arutati?
Oli nii neid talgulisi, kes olid kaasa võtnud nn oma küsimuse
kui ka neid kellel seda polnud. Viimasel juhul arutasid nad
teiste küsimuste üle ja peab tõdema, et talgupäeva lõpu poole
muutusid need arutelud üpriski aktiivseks.
Vastuseid otsiti pigem kohalikku elu puudutavatele
küsimustele. Samas võib leitud lahendusi üle kanda ka
riiklikule tasandile.
Näiteks me arutasime selle üle, kuidas tuua valda uusi
elanikke. Kuid arvan, et seda sama probleemi või küsimust
võib arutada ja lahendusi leida igas omavalitsuses.
Või võtame näiteks meie teise arutlusteema – kuidas aidata
vähekindlustatud peresid. Seegi on teema, mida saab arutada
riigi tasandil.
Ja kuidas siis tuua valda uusi elanikke?
Mõned kohaletulnud inimesedki avastasid, et nad küll elavad
Haaslava vallas, kuid pole siia sisse kirjutatud. See aga
tähendab, et oled oma tulumaksu „unustanud” teise
omavalitsusse.
Aga on siin tegemist inimeste teadliku valikuga või lihtsalt
teadmatusega?

Viimastel aastatel on Haaslava vallas juurde loodud
erinevaid võimalusi ja seega põhjusi, miks just siia valda
ennast sisse kirjutada, on lisandunud. Vastates Sinu
küsimusele võib öelda, et tegemist on nii teadliku valikuga
kui lihtsalt mugavusega. Kuid õnneks see tendents pole
massiline.
Kogukonna tasandil tõdeti, et valda peaks paremini
reklaamima, koos kogukonnaga tuleks panustada hüvede,
teenuste paremaks kättesaamiseks.
Kuidas talgulised olid rahul praegu valla poolt pakutavate
teenustega? On need piisavalt atraktiivsed?
Tundub, et suuri etteheiteid polnud. Toimunud arutelu
kõrvalt kuulates ja vaadetes jäi mul mulje, et mõne teenuse
osas oli info puudumine jäänud inimese enda tegevusetuse
taha. Ta ei ole lihtsalt teadlik ühe või teise võimaluse
olemasolust. Võtame või valla arengukava. Need on kohad,
kus inimesed võiksid senisest rohkem ja aktiivsemalt
osaleda.
Mille üle te veel aru pidasite?
Üks väga oluline teema, mis just praegusel ajal on eriti
aktuaalne, on sotsiaalne võimekus või selle vähesus. Kuidas
motiveerida inimesi eluga edasi minema, kuidas suunata neid
õppima uusi oskusi, kuidas vähendada nende sotsiaalset
abitust.
Tegemist on väga tõsiste teemadega, millistele järeldustele te
jõudsite?
Leidsime, et tundes huvi oma lähedaste, naabrite või
tuttavate inimeste käekäigu vastu, saame olla neile toeks
rasketel ja keerulistel hetkedel. On oluline, et inimene ei
jääks oma probleemidega üksi. Teda tuleb motiveerida uusi
lahendusi otsima.
Missugused teemad huvitasid nooremaid talgulisi?
Noored arutasid teemal, kuidas innustada õpilasi paremini
õppima. Esmajärjekorras lubasid kohal olnud koolinoored ise
senisest paremini õppima hakata.
Samuti huvitas neid probleem, kuidas oma koduvald muuta
senisest veelgi rohelisemaks. See tähendab eelkõige seda, et
sa oma tegevusega ei reosta ümbruskonna loodust. Ja kui sa
näed mingit reostust, siis kas saad selle ise kõrvaldada või
informeerid sellest vastavaid inimesi.
Meie valla noori huvitasid ka kergliiklusteedega seotud
küsimused. Et kuidas saaks siin liiklemist senisest enam
turvalisemaks muuta. (Toimetuselt: asjaajamiste positiivse
arenemise korral võib veel sellel aastal teoks saada RoiuPäkste kergliiklustee ehitus)
Millisena ja millega need mõttetalgud meelde jäävad?
Kuigi mõttetalgute tulemusena ei valmi ega saa korda ühtegi
bussiootepaviljoni
ega
lõkkeplatsi,
jõudsid
need
kakskümmend inimest tõdemusele, et tarvis oleks veelgi
kokku saada. Ning see järgmine kord võiks toimuda juba
märksa töisemas õhkkonnas.
Kuid mis kõige tähtsam, meil oli soov koos mõelda. Ja seda
polegi ju nii vähe!
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Nagu Priit eelpool märkis, osalesid Priiuse mõttekoja
aruteludes ka noored, täpsemalt koolinoored Sillaotsa
Põhikoolist. Palusin õpilastel vastata
mõnedele
alljärgnevatele küsimustele.
Millise infokanali kaudu saite teavet toimuva talgupäeva
„Teema ära. Minu Eesti“ kohta?
Vastava info said nad nii koolist kui TV ja raadio
vahendusel.
Mis mõttetalgute juures kõige enam meeldis?
Õpilased vastastutest selgus, et neile meeldis see, et said
oma arvamust avaldada. Samuti meeldis neile ühistöö ja
kohalviibinud toredad inimesed.
Ent mis ei meeldinud?
Vastati, et ei meeldinud vähene osavõtt, eriti noorte
inimeste osas.
Missuguste teemade arutamise juures osalesid ja kas said
oma arvamuse välja öelda?
Õpilased osalesid aruteludes, kus räägiti noorte vabaaja
parema sisustamise üle. Samuti arutleti teemal, kuidas
innustada õpilasi õppima ning pakuti omapoolseid mõtteid,

kuidas saada Roiule ja Kurepallu rohkem parke ja
haljasalasid.
Kas selliseid ühiseid mõttetalguid peaks/võiks olla veelgi
ja kas osaleksite nendel?
Siin arvasid koolinoored, et taolisi arutelusid võiks lausa
tihemini olla, miks mitte paar korda aastas ja kui parasjagu
tähtsamat ette ei tule, siis osalevad mõttetalgutel ka
edaspidi.
Mida muudaksid oma kodukohas, koduvallas?
Üks õpilane vastas, et paljudel bussijaamadel tema
kodukoha juures pole prügikaste, mistõttu on seal prügi
maas. „Paneksin sinna prügikastid,“oli tema kindel
seisukoht
Mis meeldib kodukohas, koduvallas?
Eranditult kõigile meeldib kodukoha loodus, kuid samuti
linnuvaatlustorn Aardlas.
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik

Sillaotsa õpilased käisid politseitööd uudistamas.
30. aprillil käisid Sillaotsa Põhikooli 6.-9. klasside õpilased
Lõuna Politseiprefektuuris, et tutvuda politseitööga.
Õppeekskursiooni
viisid
läbi
Sisekaitseakadeemia
Politseikolledži Politseikooli kadetid Julia Vesjolkina ja
Viktoria Kukk.
Politseikadetid näitasid noortele arestimaja ja Lõuna
Politseiprefektuuri peamaja ruume ning kõnelesid
igapäevasest politseitööst. Õõvastavalt mõjusid noortele
kainetuskambrid, mille peale nii mõnigi õlgu võdistas ja
kõvahäälselt teatas, et siia sattuda ei tahaks.

Pärast lühikest loengut seadusandlusest, joonistasid õpilased
kuuldud teemal plakatid. Õppepäeva lõppedes kinnitasid
noored, et politsei teeb oma tööd hästi ja kõik on kontrolli
all. Kuid soovitati, et politseinikud võiksid rohkem naeratada
ja oma tööd rahulikult võtta.
Täname Sillaotsa kooli õpetajaid ja õpilasi ning Haaslava
vallavalitsust noortele kasuliku õppepäevale kaasaaitamisel.
Politseikadetid
Viktoria Kukk
Julia Vesjolkina

Spordi uudised
XXVII Vooremäe mängud
Sel aastal toimuvad Vooremäe mängud Haaslava vallas,
täpsemalt 6. juunil ja Sillaotsal, algusega kell 10.00
Kavas:
− Võrkpall meestele ja naistele
− Ühe ringi jooks staadionil kuni 12 a ja 13-15 a poistele ja
tüdrukutele
− Kuulijänn meestele ja naistele
− Vallajuhtide võistlus
− Rammumehe võistlus
− Maastikumäng kuni 15 a
− Jalgpalli osavus-täpsusvõistlus
− Korvpalli viskevõistlus
− Mälumäng
− GPS orienteerumine
− Vibulaskmine

Lisaks tegevusi lastele (kommijooks, laste vibu jne.).
Lisaks küsi infot telefonil 55566220
Suvel rannavõrkpalli mängima
Kõigile, kes on huvitatud kaasalöömisest Haaslava valla
rannavõrkpalli karikavõistlustel!
Saame kokku kolmapäeval 03. juunil kell 18.30 Roiu
spordiplatsil. Paneme paika mängude kava ja arutame läbi
kõik olulised küsimused. Kes ei saa nimetatud ajal tulla
saavad ka hiljem liituda võistlustega. Kuid siis peavad
leppima sellega, mis kokkusaamisel otsustati.
Lisainfo: 55566220
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Lasteaed, mida nägin vaid aknast.
Mind ajendas kirjutama väike artikkel „Vanast vahvast
lasteaiast“, kus tänusõnu öeldi vaid tänaste töötajate kohta.
Kahju, aga pean meelde tuletama, et lisaks tänastele tublidele
inimestele, on minul isiklikult tänusõnad edasi öelda Reet
Undritsale, Laine Zernatile, Tatjana Kivile, Senni Pihole,
Esta Ottile ja paljudele teistele, kes töötasid lasteaias siis, kui
minu poeg Daniel lasteaias käis.
Mina ise ei ole saanud lasteaias käia. Kuuekümnendate
aastate lõpus, kui Roiul valmis nn. „õpetajate maja“, kolis
meie pere Sillaotsalt sinna elama. Et lasteaed asus majast
vaid mõne sammu kaugusel, kaalus ka minu ema, et senise
üksinda kodus olemise asemel, võiksin parem lasteaias olla.
Mõeldud – tehtud. Läkski siis ema tolleaegse sovhoosi
direktori juurde küsima, kas see on võimalik? Saades teada,
et tegemist on õpetajaga, kes „mitte midagi ei tooda“,
otsustas direktor hetkega, et minu jaoks on lasteaia uksed
suletud. „Tootmise“ all peeti silmas ikka põllumajandusega
tegelevat inimest, lüpsjat või traktoristi. Teadmiste
edasiandmine õpetajana oleks justkui tühi töö olnud.
Sain ainult oma kodu aknast vaadata, kuidas lapsed lasteaia
hallidest tellistest maja juures liivakastis mängisid ja vahel ka
kasvatajaga meie majast mööda jalutasid. Tegelikult on mul
selle üle vahest isegi hea meel, sest osad lapsed viidi
lasteaeda esmaspäeva hommikul ja nad said koju pere juurde
alles reede õhtul. Mõnel õhtul sai ikka lasteaia aknast
salamisi sisse ka piilutud.
Nii möödusidki minu päevad üksinda kodus olles. Ema
organiseeris nii, et vahel käisid mõned majanaabrid
(õpetajad), kelle tööpäev varem lõppes, mind vaatamas,
millega ma tegelen. Ühel korral kui õpetaja Hallik tuli mind

vaatama, olevat mul just olnud pesupäev. Tuba oli nööre täis
veetud ja kõik kapis olnud puhtad taskurätid olid uuesti
puhtaks pestud ja kuivama pandud. Tollel ajal ei osatud
praegu kasutusel olevatest pabertaskurättidest veel undki
näha. Nendel päevadel, kui keegi naabritest mind vaatama
tulla ei saanud, käis ema ise jalgrattaga kooli juurest pika
vahetunni ajal mind kontrollimas. Lapsehoidmise võttis üle
õde Sirje, kes pärast tundide lõppu kohe koju kiirustama pidi.
Õnneks ei pea tänased lapsevanemad nii palju muretsema,
kui tegi seda minu ema.
Praegu käivad lasteaias minu väikesed sugulased Kristjan ja
Ketlin. Koolitee viib Ketlini sügisest Sillaotsale, meie
vanasse armsasse koolimajja, kus on õppinud minu vanaisa,
isa, õde, tema lapsed ja minu poeg.
Kasutan võimalust ja soovin head kooliteed kõigile lasteaias
ja kodus kasvanud lastele.
Siiski paneb mind kurvastama tõsiasi, et hoolsalt Roiu
lasteaias käinud lapsed jätkavad kooliteed hoopis mujal, kui
Sillaotsal.
Kirjanik Olivia Saar kirjutas:
Kui oleme väikesed, tahame olla suured.
Kui oleme suured, tahame olla väikesed…
Igakuiselt meie postkastidesse jõudev ajaleht võiks olla
sisutihedam ja infoküllasem. Seepärast kutsun vallarahvast
ajalehe huvitavamaks tegemisel ise kaasa aitama.
Merike Saabel
vallaelanik

Talgud Kukupai lasteaia õuel
Meie lasteaia tänavune talgupäev peeti emadepäeva eel, 7.
mail. Mõtteidu selle päeva korraldamiseks tekkis tänu
eelmise aasta kevadisele hoogtööpäevale, mil korrastati
ühiselt lasteaia õuealal olevaid turnimisredeleid, kiike,
liumägesid. Kuna lasteaia haljasala hoitakse heade töökäte
poolt igal aastaajal korras, võis eeldada, et seegi kevad pole
eelmistest erinev, niisiis rehitsemine ja kulu riisumine jäi
plaanidest välja. Arvasime tööplaanidesse hoopiski uue
mänguplatsi loomise ja suvelillede istutamise.
Talupojakultuuri-hõnguline talgute pidamine tähendab veel
ka tänapäeval ühist ettevõtmist, et teha ära midagi sellist, mis
nõuab rohkem tööjõudu kui ühel majapidamisel parasjagu
võtta on. Paralleeli võib tuua sellega, et lasteaed vajas ideede
teostamiseks abijõudu ja esmalt kutsuti appi kõige lähemad
abikäed – laste pered ja vallavalitsuse tugi. Meie selleaastasel
talgupäeval osales väga palju peresid, kes paistsid siiralt
rõõmu tundvat ühisest tööst-tegemisest. Tuleb tunnistada, et
korraldajad jäid isegi pisut hätta tööülesannete jagamisega –
ju siis polnud rohke osavõtt plaanidesse sisse arvestatud.

Selleks, et lasteaia kõige väiksematel lastel oleks edaspidi
võimalus mugavalt ja rahulikult omaette õues mängida,
ehitati neile mänguala, mis sel korral rikastus liivakasti ja
piirdeaia võrra. Isad hoolitsesid selle eest, et liivakast saaks
paigale asetatud ja liivaga täidetud. Samuti selle eest, et
piirdeaed saaks korralikult paigaldatud. Värvikülluse
tekitamine jäi emadele – ühed värvisid aiaposte ja teised
istutasid suvelilli. Sellele lisasid omakorda tooni õpetajad,
kes tegid mängumaja ja pargipingid senisest märksa rõõmsailmelisemaks.
Ilus ilm soosis meie ettevõtmisi ning viimaks oligi õhtu käes
ja tööd tehtud. Laste jaoks oli see lasteaiapäev lõppenud
toreda viineri-ketšupilise grilliõhtuga, mille tegi magusamaks
kokatädide küpsetatud kringel. Täname kõiki toredaid
peresid, kes osalesid talgupäeval, samuti parimad sõnad
vallamaja inimestele, kes ettevalmistuste tegemise enda peale
võtsid.
Sirli Parm
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Lõppes 3 aastat kestnud rahvusvaheline projekt
Aastatel 2006-2009 on Sillaotsa Põhikool olnud osaline
rahvusvahelises koostööprojektis. Meie partneriteks olid
Poolast Rowne ja Itaaliast San Fili kool. Nimetatud pai-kades
õnnestus meie kooli õpilastel, õpetajatel ka külas käia. Kahel
korral, projekti alustades ja nüüd lõpetades, olime ise
külaliste võõrustajateks.
Külaskäikudel oleme kogenud väga lahket vastuvõttu ja osa
saanud põnevast ning maad tutvustavast kultuurist.
Seekord, projekti lõpuüritusel 20. mail, oli meie sooviks anda
külalistele meeldejääv kontsert ja öelda tänusõnad kõigi
rõõmuhetkede eest, mis nende aastate jooksul kogetud.
Kurepalu seltsimajas saidki Poola ja Itaalia sõbrad lisaks
muudele etteastetele nautida võimsat koorilaulu Priiuse
segakoori ja Sillaotsa Põhikooli mudilaste ühises ettekandes,
maitsta ühiste jõududega kaetud suupistelaua hõrgutisi. Poola
õpilased koos õpetajatega näitasid meile oma tantsunumbreid
ja
ootamatu
etteaste
viiulipaladega
tegi
Itaalia
muusikaõpetaja. Kõige lõpuks söödi ära kolme riigi
lipukestega ehitud sõprusetort, mis oli valmistatud kohaliku
tordimeistri, Külli Dubolazovi poolt.
Siinviibitud päevade jooksul tegime veel reisi Lõuna-Eestisse
ja Haapsallu ning tutvusime Tartu huviväärsustega. Eriti
meeldejäävaks kujunes nii kooli kui ka vallamaja ette
sõpruse puude istutamine.
Taolised projektid õnnestuvad tänu meeskonnatööle ja
toetajate olemasolule. On heameel tõdeda, et meil on olnud
palju heatahtlikke abistajaid, lisaks juba nimetatutele avaldame tänu ka perekondadele Käär, Pleksner, Suislepp,
Tõnurist, Siimsalu, kes majutasid Poola ja Itaalia õpilasi
siinviibimise ajal.
Täname perekondi, kes leidsid aega ja võimalust tuua lauale
midagi oma pereköögist!
Täname ka oma töökat kollektiivi lõpuürituse läbiviimisel!

Aitäh,
Ilvi Suislepp, Maris Palgi, Annika Tõnurist, Marlene
Grudkina, Reet Hüsson, Monika Laisaar, Maiga Hallap, Kaie
Käär, Lenne Ojamets, Olga Jurova, Nadežda Täpsi,
Ljudmilla Roosimäe, Taivo Kirm, Ljubov Beljantseva, Tiia
Valli, Liisi Rannast.
Rohket
pildimaterjali
ja
kokkuvõtteid
toimunud
projektiüritustest saab näha, lugeda kooli kodulehel
www.sillaotsa.edu.ee
Katre Sarap
projektijuht
Täname Comeniuse
projektile kaasaaitamise ja
toetuse eest!
• Haaslava vallavalitsus
• Ilona Vaagen
• Arujõe OÜ
• Baltoil AS
• Külli Dubolazov
• Lepasalu TKM OÜ
• Sahkar TT OÜ
• Sepasellid OÜ
• Olev Laur
• Tõnu Oksa Marjamaa talu
• Urmas Roots
• Väino Zuba
• segakoor Priius
• Kurepalu külaselts

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
29.05.09
31.05.09
01.06.09
06.06.09
07.06.09
13.06.09
14.06.09
20.06.09
22.06.09
23.06.09
29.06.09

Tutiaktus Sillaotsa Põhikoolis
XI Memme-taadi lustipidu Elvas
Lastekaitsepäeva tähistamine Roiu spordiväljakul. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus
tutvustab oma masinaid ning relvanäitust
XXVII Vooremäe mängud Sillaotsal
Euroopa Parlamendi valimised Priiuse seltsimajas
Haaslava valla taidlejad osalevad Tartu laulupeol
Pensionäride suvealguspidu Priiuse seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Haaslava valla jaanituli Kurepalu lauluväljakul
Presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele (palume kaasa võtta
tõrvikud või laternad)
Vallavanema vastuvõtt koolide lõpetajatele Priiuse seltsimajas

Kell 13.00
Kell 16.00
Kell 16.00
Kell 10.00
Kell 9.00-20.00
Kell 12.00
Kell 13.00
Kell 19.00
Kell 18.00
Kell 16.00

Surnuaiapühad Võnnu kihelkonnas 2009. aastal
Ahja kalmistul
24. juuni kell 13.00
Ahunapalu (Peravalla) kalmistul
28. juuni kell 13.00, eelneb
armulaud Võnnu kirikus kell 11.00.

Võnnu vanal kalmistul
5. juuli kell 13.00, eelneb armulaud
Võnnu kirikus kell 11.00.
Pedaspää kalmistul
12.juuli kell 13.00.

Võnnu uuel kalmistul
19. juuli kell 13.00, eelneb
armulaud Võnnu kirikus kell 11.00.
Lisainfo:
Võnnu kogudus 749 2322,
õp Urmas Paju 529 3100

8

Teataja

Informatsioon
• OÜ Sakkose müüb pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri-ja terrassilaudu, sisevoodri-ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Tel. 5 664 0228
• 1979. a. Sillaotsa kooli lõpetanud! Meie kokkusaamine toimub 11. juulil k.a. kell 12.00 Sillaotsal. Infot saab õhtuti telefonil
5040 931 või merike.saabel@mail.ee Osavõtutasu 150 krooni. Ootame kõiki, kes olid koos meiega selle 8.aasta jooksul (nii
õpilased kui ka õpetajad).
• Müüa 2-toaline renoveeritud korter Roiul, Männi 4. Hind 470 000 krooni. Info tel 51 912150.
• Üürile anda 2-toaline korter Roiul, Männi 4. Tel. 5224896

ÕNNITLEME JUUBILARE

ÕNNITLEME

Udo Laar
Toivo Voot
Enn Otsus
Virve Kallas
Sylvi-Elisabeth Arju
Velda Naulin
Vaida Link
Anastassia Škadun
Niina Gavrilova

Mairold Kaldma
20.04.2009
Kaisi Kure
04.05.2009
Silver Markus
10.05.2009

Politseiteated
 22.04.09 kella 22.45 ajal kutsuti politseipatrull Aardla
külla, lahendamaks peretüli. Patrull toimetas joobes ja
agressiivse meesterahva kainenema.
 22.04.09 a avastati Alaküla külas ebaseaduslik metsaraie.
Asjaolude kontrollimisega tegeleb Keskkonnainspektsioon.
 25.04.09 kella 01.00 ajal tekkis Ignase külas tüli kahe
nooruki vahel. Patrulli saabudes oli üks osapool lahkunud ja
hiljem enam osapooltel pretensioone teineteise suhtes ei
olnud.
 25.04.09 a kella 22.00 ajal leiti Roiu alevikus kukkunud
jalgrattur. Jalgratturile kutsuti kiirabi, kes osutas talle
esmaabi.
 29.04.09 a kella 22.10 ajal lõhkus joobes meeskodanik
Roiu alevikus Oja tn elamu ukse taga ja ähvardas. Patrulli
saabudes oli märatseja lahkunud.
 30.04.09 kella 02.55 teatati politseile, et Roiu alevikus
põleb mahajäetud alajaam. Kohalesaabunud päästjad
kustutasid „pumba pubis“ süttinud prahi.
 30.04.09 a kella 22.30 ajal avastas politseipatrull
Kurepalu lauluväljakul seltskonna noorukeid, kes tarbisid
seal alkoholi. Seltskonna kontrollimisel selgus, et kolm
alaealist on tarvitanud alkoholi, nende suhtes alustati
väärteomenetlust.
 Ajavahemikul 24.04-01.05.09 a on Kriimani külas sisse
murtud talu kõrvalhoonesse ja varastatud mitmesuguseid
esemeid. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
kriminaalmenetlus.
 02.05.09 a teatati Aardla külast, et meeskodanikule
tungiti kallale ja võeti ära jalgratas. Vahejuhtum lahendati
politsei abita.

 04.05.09 a kella 17.45 ajal teatati kaklusest Ignase külas
Pikamäe tee 1 maja juures. Rüselus tekkis kahe kohaliku
joobes meesterahva vahel, politsei lahutas osapooled ning
kellelgi enam pretensioone ei olnud.
 04.05.09 a kella 23.25 ajal toimus kokkupõrge teele
jooksnud
metsloomaga
Roiu-Vana-Kastre
maanteel.
Sõiduauto sai tehnilisi vigastusi, metsloom jooksis metsa.
 07.05.09 a avastati Kurepalu külas, et talu hoovil seisnud
veoautode kütusepaakidest on kokku varastatud 142 liitrit
autobensiini.
 08.05 ja 11.05.09 a õhtul lõhkus perepoeg Koke külas
elumaja aknaid. Perepojale kutsuti politsei, kes toimetas
joobes perepoja kainenemisele.
 10.05.09 a avastati, et sisse on tungitud Roiu alevikus
seisnud veoautosse ja varastatud erinevaid esemeid.
Asjaolude väljaselgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
 12.05.09 a hommikul toimus liiklusõnnetus Ignase külas
Pikamäe tee 1 maja juures, kus sõiduauto tagurdas otsa seal
kõndinud inimesele. Liiklusõnnetuse käigus sai raskelt
kannatada jalakäija, kes toimetati kiirabiga ravile Tartu
Ülikooli Kliinikumi.
 13.05.09 a avastati, et Mõra külas on kinnistu aia tagant
varastatud kaks hobutööriista, ader ja kultivaator.
 14.05.09 a kella 22.18 ajal toimus Haaslava külas
kokkupõrge teele jooksnud metslooma ja sõiduauto vahel.
Metsloom hukkus, sõiduauto sai tehnilisi vigastusi, inimesed
õnnetuses kannatada ei saanud.

Mälestame lahkunuid
Tatiana Efimova
23.02.1923 – 04.05.2009
Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

